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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE MAIO DE 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÃO 

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR 
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Tendo o Mini s tério Público apresentado denúncia em v irtude 

de d~litos supostamente cometidos pelo Deputado Miguel 
ArcanJo da Costa Barbosa , o Presidente do Tribunal de 
Justiça do Estado de Minas Gerais solicitou a esta casa a 
concessão de licença para instaurar processo criminal contra 
o referido parlamentar . 

Esta Comissão, em 4/ 4/ 95, procedeu ao exame preliminar da 
matéria , deliberando, nos termos do que d i spõe o art . 57, 
II, "a" , "b" e_ "c", _do Regimento Interno, pela possibilidade 
de sua conc~ssao , v1sto que os fatos delituosos imputados ao 
Deputado nao se inserem no âmbito da inviolabilidade 
parlamentar . 

t seguir, _ concedeu-se ao Deputado o prazo regimental para 
a~~ e~entaçao de sua defesa e i ndicação de provas , tal como 
prev1sto no art . 57 , II, "c" , do Regimento Interno . 
Apresentando tempest ivamente a sua defesa escrita o 

imputado , no entanto , renunc i ou a qua l que r indicação ' de 
provas. 

A matéria volta , pois, a esta Comissão para que seja 
examinada em fase final , na qual se del i berará pelo 
deferimento ou pelo indeferimento do pedido de licença 
formulado por aquela egrég i a Corte. 
Outrossim , cumpre esclarecer que o processo em análise 
tram~ta em regime de urgência, por ter sido aprovado em 
Pl~na~ io requerimento com esse objetivo, de autoria do 
propr1o Deputado Miguel Barbosa, moti vo pelo qual se aplica 
ao presente caso o disposto no § 1Q do art. 57 do Regimento 
Interno, segundo a redação dada pela Resolução nQ 5.136 de 
"993. ' 

Fundamentação 
Como já relevamos anter iormente no parece r prel imi na r 
a~resentado por esta Comissão , as imunidades parlamentares 
sao prerrogativas imprescindíveis ao fortalecimento e à 
segurança do sistema po lítico- representat ivo. 

Tendo em vista a imun idade processua l de que trata o § 1Q 
do ar ~. 56 da Carta Política mineira, nenhum parlamenta r 
podera ser processado crimi nalmente sem prev1 a licença de 
sua Ca~a . _Sendo assim , esta Comissão deverá analisar agora a 
procedenc1a do pedido formulado pelo Presidente do Tribunal 
de Justiça . 

Do ponto de vi s t a jurídico, a denúncia refe re-se a suposta 
prática pe lo referido Deputado de crimes de uso de document o 
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falso e de estelionato, tipificados pelos arts. 304 e 171 do 
Código Penal . os fatos delituosos ocorreram no longínquo mês de outubro 
de 1986, numa época em que o denu~ciado exercia as 
atividades de simples agropecuarista, nao sendo, portanto, 
titular de qualquer mandato político eletivo . . 
curiosamente, passados sete anos do f~i~o. e _ so~ente apos a 

posse do candidato eleito, o Min~ster1o Publ1co ve1o a 
oferecer a denúncia, a qual aprec1amos neste parecer , para 
os fins de nossa competência . 

o parlamentar denunciado, em sua defesa escrita , nega 
categoricamente a veracidade dos fatos que lhe foram 
imput ados. Insiste, no entanto, em que esta Casa conceda 
prontamente a licença para que seja _ instaurado o devido 
processo penal no Tribunal de Just1ça, p~ra _ ou~ possa, 
perante o Poder Judiciário, comprovar a sua 1no~enc1~. . 

Não há dúvidas de que a apuração da verd ade ex1ge mlnuc1osa 
i nvestigação e farta produção de provas, assegurado ao 
indiciado o amplo direito de defesa, tarefas que competem ao 
Poder Judiciário . a· 

Sendo assim, consideramos da maior conveniência atende~ 
solicitação feita pelo egrégio Tribunal de Just1ça, gue e o 
foro apto e competente para tomar as medidas necessar1as à 
elucidação dos fatos em questão , realizando, desse modo, a 
verdadeira justiça . 

Conclusão 
A Comissão de Constituição e Justiça , em reun1ao e votação 

secretas, decid iu por indicar ao Plenário da C~sa o 
deferimento do pedido de licença para 1nstauraçao de 
processo contra o Deputado Miguel Barbosa, P?r ~ntender gue 
os fatos arrolados na denúncia se inserem na or~1ta de_cr1me 
comum e também para atender à expressa man1festaçao do 
Deputado denunciado , sem que esta decisão signifique que 
esta Comissão "admitiu a acusação" como inadequad~mente 
prescreve a alinea "g" do inciso II do art. 57 do Reg1mento 
Interno. 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995 . . 
Geraldo Santanna, Presidente e relator Romeu Que1roz -

Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento - Leon i dio Bouças . c 
u 

~ 

E o c 

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA ?9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 2 DE MAIO DE 1995 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 
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Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Atas -

Correspondência: Oficios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 214 a 
218 / 95 - Requerimentos de Emancipação nQs 68 a 74/ 95 
Requerimentos nQs 346 a 349 / 95 - Requerimentos dos Deputados 
Ivair Nogueira e Gilmar Machado- Comunicações: Comunicações 
das Comissões de Saúde e Ação Social e de Política 
Energética e dos Deputados Alberto Pi nto Coelho e Simão 
Pedro Toledo - Oradores Inscritos: Di scursos dos Deputados 
Geraldo Rezende , Carlos Pimenta, Almir Cardoso, Gilmar 
Machado e Irani Barbosa - Registro de presença - 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições - Leitura de 
comunicações apresentadas - Requerimentos : Requerimento do 
Deputado Toninha Zeitune; deferimento Requerimentos de 
Emancipação nQs 62 a 74/ 95 ; deferimento - Requerimentos dos 
Deputados Elbe Brandão e Gilmar Machado; aprovação 
Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob ; aprovação; 
verificação de votação ; inexistênc ia de "quorum" para 
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do 
número regimental ; existência de número regimental; 
renovação da votação ; aprovação; verificação de votação ; 
ratificação da aprovação - Requerimento do Deputado Ivair 
Nogueira; aprovação 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão , em 1Q turno , do Projeto de Le i nQ 
11 / 95 ; apresentação de emendas ; encerramento da discussão ; 
encaminhamento do projeto com as emendas à Comissão de 
Administração Pública -Discussão , em 2Q turno , do Projeto 
de Lei nQ 17/ 95 ; aprovação , na forma do vencido em 1Q turno 
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wander ley Áv ila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pi nt o Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Alm ir Cardoso- Ál varo Antôn io 
- Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antôni o Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Mu r ta - Carlos 
Pimenta- Dil zon Mel o - Dimas Rodrigues -Dinis Pinheiro-
Djalma Dini z - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hel y Ta rquin i o Irani Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo José Ja i ro Ataide João Batista de 
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Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Marcelo Cecé -Marcelo 
Gonçalves- Marcos Helênio -Maria Olívia- Mauri Torres-
Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau Péric~~s 
Ferreira- Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebast1ao 
Costa- Sebastião Helvécio- 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 , 1n1c1amos os nossos trabalhos . Com a 
palavra, o Sr . 2Q-Secretário, para proceder à leitura das 
atas das duas reuniões anteriores. 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
- Atas 

o Deputado Gilmar Machado, 2Q-Secretário "ad hoc", 
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 : 
OFÍCIO* 

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

Estamos encaminhando a V. Exa . a Pauta de Reivindicações 
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra de Minas Gerais, bem como 
documentação que relata a situação dos assentamentos e 
acampamentos em diversas regiões do Estado. 
Estes documentos já foram entregues ao Governador Eduardo 

Azeredo, em audiência realizada no dia 17 de abril de 1995, 
e ao Superintendente do INCRA, Dr. Geraldo Rezende, no dia 
27 de março de 1995. 
Até hoje, não houve respostas concretas sobre nenhuma 

dessas reivindicações . 
Esses documentos mostram a dura realidade vivida pelos 

trabalhadores rurais , resultado das enormes desigualdades 
sociais provocadas pela cruel concentração de renda e terra 
no Brasil, que torna esse quadro insustentável . 
Esperamos que v. Exa . se sensibilize com esse quadro e aja 

junto às autoridades estaduais no sentido do atendimento de 
nossas reivindicações . 
Certos do empenho de V. Exa ., antecipamos os nossos 

agradecimentos . 
Atenciosamente , 
Belo Horizonte , 27 de abril de 1995. 
Gilson Rodrigues da Silva, pelo MST- Oraldo de Paiva, pela 

CUT-MG." 
- À Comissão de Agropecuária. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

Do Sr. Francisco 
ex-Deputado José 
homenagem . 

OFÍCIOS 
Horta, Deputado Federal , cumprimentando o 
Laviola pela reunião especial em sua 
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Do Sr . João Batista Lima , Prefeito Municipal de São 
Francisco de Paula, agradecendo o convite para participar da 
reunião especial em homenagem ao ex-Deputado José Laviola. 

Do Sr. Miguel Domingos Oliveira, Prefeito Municipal de 
Araguari , informando que está sendo realizada a audiência 
pública daquele município. 

Do Sr . Alberto Libânio Rodrigues , Presidente da Academia de 
Ciências e Letras de Conselheiro Lafaiete , solicitando o 
envio de um exemplar da Constituição mineira e de cópia da 
lei que estabelece os critérios de apoio à produção 
editorial no Estado . 

Do Sr. Thorsten Krause e outros , sol i citando providências 
para a pres~rvação do cerrado na reg1ao do rio São 
Francisco . ( - A Comissão de Meio Ambiente.) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. José Eduardo de Andrade Vieira, Ministro da 

Agricultura, Abastecimento e Reforma Agrária, agradecendo 
envio do Re l atório Geral das Audiências Públicas Regionais 
de 1994. 

Do Sr. Eduardo Jorge Caldas Pereira , Secretário-Geral da 
Presidência da República, agradecendo envio de cópia da 
Proposta de Emenda à Constituição nQ 12 e do Relatório Geral 
das Audiências Públicas Regionais de 1994. 

CARTÕES 
Do Gen.-Bda. Álvaro Henrique Vianna de Moraes , Comandante 

da 4ª Brigada de Infantaria Motorizada ; dos Srs. Lucas 
Gontijo Guimarães e Toninha Andrada, Prefe it os Municipais de 
Luz e de Barbacena , respectivamente; do Sr. João Batista dos 
Mares Guia , Secretário Adjunto da Educação , e da Sra . Maria 
Reg i na Nabuco , Secretária Municipal de Abastecimento, 
agradecendo o convite para a reunião especial em homenagem 
ao ex-Deputado José Laviola. 

Dos Srs . Tomaz Aroldo da Mota Santos, Re i tor da UFMG , e 
João Batista dos Mares Guia , Secretário Adjunto da Educação, 
agradecendo o convite para as comemorações da Semana da 
Inconfidência. 
O Sr . Presidente - A Mesa passa a receber proJosições e a 

concede r a palavra aos oradores inscr i tos pa ~a o Pequeno 
Expediente. 

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

proposições : 
PROJETO DE LEI No 214/95 

Institui o passe livre nos ônibus coletivos urbanos em 
campanhas de vacinação. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Ar t . 1Q -Fica i nstituído o passe l ivre nos coleti vos 

urbanos nas campanhas de vacinação naciona l, estadual ou 
munic i pa l . 

Art . 2Q O passe livre será concedido aos pais 
acompanhantes dos filhos enquadrados na faixa etária a ser 
atendida pela campanha . 

Parágrafo único -O passe liv re se dará durante o período 
da campanha , através da permissão da en tr ada dos passageiros 
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referidos no "caput " deste artigo pela porta contrária ã 
destinada aos usuários que paguem passagem. 
Art. 3Q -Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a 

sua publicação. 
Art . 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sa l a das Reuniões, 27 de abril de 1995 . 
Gilma r Machado 
Justificação : As campanhas de vacinação visam erradicar 

inúmeras doenças , e a medida que propomos ajudará a 
população a procurar um posto próximo a sua residênc i a para 
efetuar a vacinação, contribuindo assim para retirar o 
Brasil da lista dos países que, apesar do progresso 
econom1co que vêm atingindo ano após ano, persistem em 
mostrar quadros de saúde típicos do Terceiro Mundo. 
-Publicado, vai o projeto ãs Comissões de Justiça , de 

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

PROJETO DE LEI No 215/95 
Dispõe sobre incentivo fiscal para as pessoas jurídicas que 

possuam empregados com mais de 40 anos . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Ar t. 1Q -Fica instituído incentivo fiscal para as pessoas 

jurídicas domiciliadas no Estado que , na qual i dade de 
empregador , possuam pelo menos 25% (v inte e cinco por cento) 
de seus empregados com idade superior a 40 (quarenta) anos . 

§ 1Q O incentivo fiscal de que trata e~ta _ ~ei 
corresponderá ao recebimento , por parte da pessoa JUrldlca 
que cumprir a exigência contida no "caput" deste artigo, de 
certificados expedidos pelo poder público, correspondentes 
ao valor do incentivo , na forma a ser fixada em decreto do 
Poder Executivo . 

§ 2Q -Os portadores dos certificados poderão utilizá-los 
para pagamento dos seguintes impostos: 

I - sobre operações relativas ã circulação 
sobre prestação de serv iço de transporte 
i ntermunicipal e de comunicação, previ sta 
Constituição Federal ; 

de mercadorias e 
interestadual e 
no art . 155 da 

II- sobre propriedade de veículos automotores até o limite 
de 10% (dez por cento) do valor devido, a cada incidência, 
que poderá ser ampliado , de forma progressiva, segundo _ o 
número e a idade dos empregados, conforme for estabelec1do 
pelo Poder Execu t ivo . 

§ 3Q Anualmente , a Assembléia Legislativa fixará o 
montante global a ser utilizado com incen tivo, respeitados 
os li mites mínimo e máximo de 1% ( um por ce nt o) e 5% (c1nco 
por cento ), respectivamente, da rece it a proveniente daqueles 
t ributos . 

§ 4Q - Os benefíc ios de que trata esta lei deverão ser 
previ s t os na elaboração do projeto de lei orçamentária , e o 
Poder Executivo fixará o l imite máximo do i ncentivo a ser 
concedido em cada exercício financeiro, por benef ici ário. 
Art. 2o '_O direito ao benefíc io de que trata esta lei 

depende-de prévi a inscrição junto ã Secretar i a de Estado do 
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cadastro atualizado dos 
pelas pessoas jurídicas 
dos devidos documentos 

Art . 3Q -Os certificados de que trata o § 1Q do art . 1Q 
desta lei terão prazo de validade de 1 (um) ano, a contar de 
sua expedição, com os seus valores corrigidos pelos mesmos 
índices aplicáveis na correção do tributo . 
Art . 4Q -O representante do Estado junto ao Conselho 

Nacional de Política Fazendária CONFAZ proporá e 
defenderá a extensão do incentivo de que trata esta lei no 
que concerne aos contribuintes do ICMS. 
Art. 5Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 

publicação . 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em con t rário . 
Sala das Reuniões, 25 de abril de 1995 . 
Toninha Zeitune 
Justificação : Na conjuntura atual , quando a maioria das 

empresas brasileiras perseguem a qualidade total, o aumento 
da produtividade, a eficácia gerencia l, a automação 
industrial em detrimento da mão-de-obra, cabe-nos o pape l de 
priorizar o social e preservar a experiênc ia e a 
qualificação profissional do trabalhador . 

Incentivar a manutenção e a contratação de pessoas com 
idade superior a 40 anos não é prática nova no Pais. A 
medida já foi implantada em São Paulo , por meio de projeto 
do Deputado Campos Machado , do PTB , e vem encontrando grande 
aceitação do Poder Executivo e do empresar i ado , em vista do 
seu alcance social. 

Venho , então, por meio deste projeto , propor a implantação 
desse incentivo e defender a sua extensão ãquelas empresas 
que fomentam o desenvolvimento de Minas Gerais . 
Conclamo os nobres pares desta Casa a colaborarem para a 

aprovação deste projeto. 
-Publicado , vai o projeto ãs Comissões de Jus tiça e de 

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art . 
195 , c/ c o art . 103, do Regiment o Interno. 

PROJETO DE LEI No 216/95 
Declara de utilidade pública a- Fundação Hospitalar de 

Amparo ao Homem do Campo, com sede no Munic í pio de Manga. 
A Assembléia Legis l ativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade púb lica a Fundação 

Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo, com sede no 
Município de Manga . 

Art . 2Q Esta lei entra em vi gor na da t a de sua 
publicação. 
Art . 3Q- Revogam-se as disposições em contrár io. 
Sala das Reuniões, 19 de abril de 1995 . 
Carlos Pimenta 
Justificação: A Fundação Hospitalar de Amparo ao Homem do 

Campo, com sede e foro no Município de Manga , é uma ent idade 
c ivil sem fins lucrativos , cujas finalidades são : criação, 
ampl i ação, manutenção e admin istr ação de unidades 
hosp it alares , ass ist enciais , médicas e ambulator i a i s ; 
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realização de medicina preventiva e desenvolvimento ~e 
campanhas visando à educação sanitária : elevação do ~adrao 
de saúde mediante cooperação com a comun1d~de e as ~nt1dades 
públicas e privadas, nacion~is ou estra~ge1ras, d~d1cadas ao 
mesmo propósito ; e prestaçao de serv1ços hosp1talar~s a 
comunidades, entidades de classe e empres~s~ _med1ante 
celebração de convênios , na medida de sua~ ~oss1b1l1d~d~s : 

É uma entidade sem fins lucrativos, pol1t1cos, part1da~1os 
ou religiosos que possui Diretores ~dôneos, com~romet1dos 
com a defesa dos iiTteresses da comun1dade e que nao recebem 
remuneração pelos cargos que exercem. . . . . à 

uma vez que a Fundação preenche os requ1s1tos necessar1os 
declaração de sua utilidade pública, nada mais justo que a 
aprovação deste projeto de l~i . . _ 

- Publicado vai projeto as Com1ssoes de Justiça, para 
exame preli~inar, e de Saúde e Ação Socia l, . p~ra 
deliberação, nos termos do art . 195, c / c o art. 104 , 1nc1so 
I, do Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI No 217/95 
Declara de ut i lidade pública o Hospital Santa Maria Eterna , 

com sede no Município de Santa Maria do Suaçuí . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
Art . 1Q -Fica declarado de utilidade pública o 

Santa Maria Eterna, com sede no Município de Santa 
Suaçuí. 

decreta : 
Hospital 
Maria do 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . . . 

Ar t. 3Q- Revogam-se as disposições em contrar1o. 
Sala das Reuniões, 27 de abril de 1995. 
Olinto Godinho 
Justificação : Fundado em 1955 , o Hospital Santa ~aria 

Eterna tem prestado atendimento médico a toda a populaçao de 
Santa Maria do Suaçuí , bem como a todos os que o procuram. 
Suas finalidades, segundo seu estatuto, são o tratamen!o 
gratuito dos enfermos carentes e indige~t~s. sem _ d1~t1nçao 
de qualquer espécie, a assistência funerar1a aos ~nd1gentes 
e ainda o fornecimento, sempre que poss1vel . de 
medicamentos. 
Esclareço que o referido hospital teve a validade da 

declaração de sua utilidade pública vencida, conforme 
determina legislação federal. Isso posto, apresento o 
aludido projeto de lei e solicito aos nobres pares o apoio a 
esta inici ativa . 

às Comissões de Justiça, para 
Saúde e Ação Social, para 

art . 195 , c / c o art. 104, Inciso 

Publicado, vai o projeto 
exame preliminar , e de 
deliberação, nos termos do 
I do Regimento Interno . 

' PROJETO DE LEI No 218/95 
Declara de utilidade pública a Comunidade Renovada Santo 

Antônio da Pampulha - CRESAP -, 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 a 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 Reuniões, de de 1995. 
Miguel Martini 
Justificação: A Comunidade Renovada Santo Antônio da 

Pampulha- CRESAP- é entidade de natureza civ il, com sede e 
foro em Belo Horizonte , que pretende a evangelização e a 
promoção social do ser humano, de acordo com a Renovação 
Carismatica Católica . Promove evangelização domicil i ar , 
enc?nt~os_mensa ~ s_na Igreja, retiros esp ir ituais periódicos , 
ass1s~e~c1a esp1r1!ua1 e social a seus membros , cursos , 
s~m1nar1os . conf~rencias, palestras e outros eventos do 
genero que contr1buam para o engrandecimento do ser humano . 
~essa forma, fica evidenciado o caráter de utilidade 

~ubl:ca_ ~a entidade. Pelos elevados propósitos da 
lnSt1tu1çao , esperamos dos nobres pares a aprovação deste proJeto de l ei . 
-Publicado ~ vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame prel1m1nar, e de Educação para de liberação , nos termos 
do ar t. 195, c / c o art . 104, inciso I, do Regimento Interno . 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1) Requerimento nQ_68 / 95, do Deputado José Bonifácio , que 

encam1nha documentaçao de emancipação do Distrito de Abreus 
no Município de Alto Rio Doce. ' 
- Documentação entregue em 24/ 4/95: 
a ) ata de constituição da Comissão Emancipacionista, registrada em cartório; 
b ) representação ; 
c) d~c~aração de entidade legalmente constituída; 
d) cop1a autenticada do CGC da entidade · 
e) cópia de ata de eleição da diretoria da entidade, registrada em cartório; 
f) certidão da Justiça Eleitoral ; 

_g )_declaração de ed ifícios para o governo municipa l e orgaos de segurança; 
h) dec l aração de pos to de saúde ; 
i) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
j ) dec l aração de cem i téri o; 
1) declaração de telefone; 
m) decla ração de correios; 
n) declaração de energia elétr i ca; 
o) declar~ção de abastecimento de água; 
p) 1nventario patrimonial; 
q) relação de servidores . 
- Documentação entregue em 27/ 4/ 95: 
a ) declaração de núcleo urbano e moradias ; 
b) mapa/ descrição de limites do IGA . 
2) requerimento nQ 69/ 95, do Deputado Jorge Hannas , 

encam1nhando documentação de emancipação do Distrito de 
Mart1ns Soares , no Município de Manhumirim. 
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- Documentação entregue em 25/ 4/ 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 de 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 o governo municipal e 

órgãos de segurança; 
i) declaração de posto de saúde; 
j) declaração de escola púb lica de 1Q grau completo; 
l) declaração de cemitério; 
m) declaração de telefone; 
n ) declaração de energia elétrica; 
o ) declaração de abastecimento de água ; 
p ) inventário patrimonial ; 
q) relação de servidores ; 
r) mapa / descrição de limites do IGA . 
- Documentação entregue em 27 / 4/95 : 
a) declaração de correios . 
3) Requerimento nQ 70/ 95, do Deputado Gil Pereira, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Delta, no Município de Uberaba. 

- Documentação completa entregue em 27 / 4/ 95 . 
4 ) Requerimento nQ 71 / 95, do Deputado José Maria Barros , 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Goiana, no Município de Rio Novo. 

- Documentação completa entregue em 27 / 4/ 95. 
5 ) Requerimento nQ 72 / 95, do Deputado Ermano Batista , 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Imbé, no Município de Caratinga. 

- Documentação entregue em 4/ 4/ 95: 
a ) certidão da Justiça Eleitoral ; 
b ) declaração de núcleo urbano e moradias; 
c ) declaração de edifícios para o governo municipal e 

órgãos de segurança ; 
d ) declaração de cemitério ; 
e) declaração de energia elétrica; 
f) declaração de abastecimento de água ; 
g ) ata de constituição da comissão emancipacionista , 

registrada em cartório ; 
h ) representação ; 
i) declaração de entidade legalmente const i tuída; 
j) cópia autenticada do CGC da entidade ; 
l) cópia da ata de eleição da diretoria da entidade, 

r egistrada em cartório; 
m) mapa / descrição de limites do IGA ; 
n ) inventário patrimon i a l; 
o) relação de servidores . 
- Documentação entregue em 28 / 4/ 95 : 
a ) declaração de posto de saúde ; 
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b) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
c) declaração de telefone; 
d ) declaração de correios. 
6) Requerimento nQ 73/ 95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Macuco de Minas, no Município de Itumirim . 

- Documentação completa entregue em 28/ 4/ 95 . 
7) Requerimento nQ 74/ 95 , do Deputado Francisco Ramalho 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de SãÓ 
Vicente de Baldim, no Município de Baldim . 

- Documentação completa entregue em 28 / 4/ 95. 
REQUERIMENTOS 

NQ 346/ 95, do Deputado Kemil Kumaira , 
formulado apelo ao Governador do Estado 
Transportes e Obras Públicas com vistas 
ponte sobre o córrego Fundo , que liga 
Bertópolis e Umburatiba . 

NQ 347 / 95, do Deputado Kemil Kumaira , 
formulado apelo ao Governador do Estado 
Transportes e Obr as Públicas com vistas 
Prefeitura Municipal de Bertópo l is , 
construção de quatro bueiros. 

solicitando seja 
e ao Secretário de 

à recuperação da 
os Mun i c ípi os de 

solicitando seja 
e ao Secretário de 
ao fornecimento , à 
de material para 

NQ 348 / 95 , do Deputado Ivair Nogueira , solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com v istas à 
criação de linha de ônibus intermun i cipal ligando o conjunto 
res i dencial Moradas do Trevo, do Município de Beti m, a Belo 
Horizonte . ( - Distribu í dos à Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 349 / 95 , do Deputado Irani Barbosa, solicitando seja 
formulado apelo ao Tribunal de Contas e à Procuradoria-Geral 
do Estado com vistas à obtenção de informações sobre a 
licitude de transações empreend i das pela empresa Mendes 
Júnior Siderúrgica envo lvendo Bancos oficiais do Estado a 
MGI - Participações e a CEMIG . (- À Mesa da Assembléia .) ' 

Do Deputado Ivair Nogueira , solicitando seja formulado 
apelo ao engenheiro chefe do distrito do DNER em Minas com 
vi stas à construção de passarela na Rodovia Fernão Dias , no 
Município de Betim . 

Do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja formulado 
convit e ao Secretário da J ustiça com vistas a que venha a 
esta Casa prestar esclarecimentos sobre o sistema 
penitenciário do Estado de Minas Gerais . 

COMUNICAÇÕES 
São, também , encam i nhadas à Mesa comunicações das 

Comissões de Saúde e Ação Social e de Polí t i ca Energéti ca e 
dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Simão Pedro Toledo . 

O Sr . Presidente -
Rezende. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra , o Deputado Geraldo 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente , Srs . 
Deputados, Sras . Deputadas, um moti vo de real grandeza me 
traz a esta tr i buna na tarde de hoje. Quero , nes t e momento , 
apresenta r, para a aprec i ação dos me us pares , nesta 
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Assembléia, um projeto de lei que dispõe sobre a criação da 
Escola Técnica Estadual de Minas Gerais. (-Lê:) 
-O projeto lido pelo Sr. Deputado, que recebeu o nQ 

220/ 95, é o publicado em edição do dia 5/ 5/95. 
Sr . Presidente, Srs . Deputados, essa é uma matéria sobre a 

qual quero chamar a atenção dos companheiros Deputados desta 
Assembléia, no sentido de analisar, com profundidade e 
sensibilidade, a grandeza e o objetivo desta iniciativa. 
Entendemos que as escolas técnicas mineiras serv1rao de 
exemplo para todo o Brasil, desde que bem organizadas e bem 
fundamentadas, como no projeto que ora apresentamos. Por 
tudo isso, peço aos meus ilustres pares que analisem, a 
partir das comissões, com bastante seriedade e interesse, 
esta proposição, para que possamos lograr êxito, aqui, no 
Plenário, votando e aprovando essa matéria que, sem sombra 
de dúvida , vai dotar o Estado de Minas Gerais de um avanço 
de tecnologia , um avanço no aprendizado e no 
profissionalismo dos jovens de Minas Gerais. Muito obrigado , 
Sr. Presidente. 

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

O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr . Presidente desta 
Assembléia Legislativa, Deputado Wanderley Ávila, Srs . 
Deputados, Sras . Deputadas, imprensa aqui presente, senhores 
visitantes que nos honram com suas presenças em nosso 
Plenário, aos poucos vamos conseguindo importante espaço na 
programação do Governo do Estado para o Norte de Minas. Esse 
espaço, o interesse do Governador, dos Secretários e até 
mesmo desta Casa foram conseguidos às custas de muita 
persistência, muita luta e muito trabalho , denunciando-se o 
descaso e a falta de interesse político em resolver as 
questões relativas à região Norte de nosso Estado . 

Gradativamente , foram surgindo propostas e aparecendo os 
convênios que tanto esperávamos . Não podemos deixar de citar 
o programa do DRH, da Secretaria de Recursos Hídricos, que 
prevê o início de um programa de combate à seca no vale do 
Jequitinhonha, do rio Pardo, do Mucuri e do Verde Grande e 
que prevê a construção de pequenas barragens nos pequenos 
rios tributários dos cursos de água, regularizando o fluxo e 
perenizando esses rios . O projeto ainda prevê a recomposição 
da cobertura vegetal, principalmente das nascentes e das 
veredas, facilitando a infiltração de água e retardando o 
escoamento superficial , fatos tão importantes na perenização 
dos córregos e riachos. 

A primeira etapa do programa será com a construção de 56 
barragens feitas de concreto, construídas dentro das calhas 
dos rios e que atenderá a uma população de 100 mil 
habitantes em 256 municípios . Outro programa que também será 
fundamental para a nossa região será o programa habitacional 
do Governo de Minas Gerais , na área da SUDENE, priorizando a 
construção de morad ias na zona rural dos municípios 
pertencentes à área mineira da SUDENE. 
O Governo entende que é preciso substituir casebres por 

moradias dignas , me l horando a qua l idade de vida do 
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trabalha~or rura~. O programa prevê ainda uma parceria com a 
Se~reta~1a de Sau~e e pretende eliminar 80% das doenças que, 
hOJe, tem procedencias hídricas . Prioriza ainda a medicina 
preventiva , ~iminuindo o surto de epidemias; para tanto o 
progra~a. alem de ~r~ver a construção de moradias, abrange a 
melhor1~ das cond1çoes sanitárias, do saneamento básico, a 
prevençao e o tratamento das doenças endêmicas . 
O Vice-§overnador lançou ainda o programa para a instalação 

de estaçoe~ captadoras de água , oferecendo água potável e 
tratada a população norte-mineira . Inicialmente os 
Municípios de _ Monte Azul, São João do Paraíso, Matias 
Cardoso, Janauba, Mato Verde , Mamonas e Porteirinha serão 
beneficiados e, posteriormente , o programa se estenderá aos 
outros municípios norte-mineiros . 

Finalizando , é bom constatar que nossas palavras nossa 
preocupação estejam encontrando ressonância no' Poder 
Exec~tivo e que o Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha 
esteJam realmente fazendo parte das ações do Governo do 
Est~do. Não vamos descansar enquanto não depararmos com 
med1das concretas . De projetos e boas intenções já estamos 
saturados; o que vale são os recursos - ? conta do Estado e 
dos municípios para que essas intenções saiam do papel e 
aJude-se uma região que jamais foi prioridade, e é a mais 
pobre deste Estado . 
Ainda esta semana estaremos com o Secretário de Estado da 

Hab i tação, que nos passará as diretr i zes deste programa , 
para que possamos orientar e ter um contato mais próximo com 
os Prefeitos das cidades daquela região , para que esses 
venham a assinar os convênios e fazer uso desse importante 
beneficio . 
_um ou!ro_ assunto, Sr . Presidente, que, também , é de grande 
1mpor!anc1a , refere-se a um telex do Banco Central que tenho 
em maos , do Departamento de Organização de Sistema 
F1nance1ro , fornecendo-nos a relação das cidades mineiras 
que poderão contar, ainda este ano, se for do i nteresse do 
Go~erno ~o _ Estado , mas , principalmente, se for obj eto de uma 
açao pol1t1ca desta Casa , com uma agência do BEMGE . Gostaria 
de dest~car algumas delas : Claro dos Poções, Itacambira, 
Jequ1ta1, Juramento , Lontra , Mamonas , Matias Cardoso, 
Montezuma , Ri achinho , Riacho dos Machados e Urucuia. Para 
todas essas c idades, já foi autorizada, pelo Banco Central 
a . instalação de uma agência do BEMGE . ' 

E importante e também nos preocupa a declaração , por parte 
da D1retor1a do BEMGE , de que está sendo feit o um estudo 
sobre a _ v~abilidade técnica e econôm i ca da instalação de 
suas agenc1as nesses municípios mineiros . Acred i to que se 
deva ~ensar de outra forma , ou seja , o BEMGE , por si só , 
podera ser um fator preponderante para q~e esses munic í pios 
possam crescer e se organizar melhor. E c laro que esse 
estudo dará indicações para se saber se um determinado 
mu~ i cipio tem ou não cond i ções de suportar uma de suas 
agenc1as. Mas, se partirmos do principio de que um Banco é 
uma fonte geradora de recursos, de capacidade, de 



14 

crescimento organizado, tenho a certeza de que o Governo do 
Estado irá autorizar essas instalações. 
Queremos ter contato com o Presidente do BEMGE e mostrar a 

ele a nossa preocupação e tentar , através de uma ação 
política, de um trabalho bem feito e de uma orientação 
determinada, que é necessária a instalação de uma agência do 
BEMGE nessas cidades. Muitos aposentados, muitos 
funcionários públicos têm que se deslocar para uma cidade 
vizinha para receber o seu salário, sua aposentadoria ou 
fazer pagamentos . Essa agência , além de facilitar a vida da 
população, será um marco inicial para que o progresso possa 
chega r a esses mais de 50 municípios mineiros que estão na 
dependência e necessitando de apoio da Assembléia. 
Solicito ao Deputado Romeu Queiroz , Líder do Governo, que 

bem conhece as cidades norte-mineiras, que leve as nossas 
preocupações ao Governador Eduardo Azeredo para que S . Exa . 
determine a abertura dessas agências nos diversos mun icí pios 
mineiros, principalmente nos do Norte de Minas . Muito 
obrigado. 

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

representantes da imprensa, ouvintes das galerias, é do 
conhecimento de todos, especialmente dos políticos em geral, 
a importância que tem o Banco do Brasil na história de nosso 
País . É do conhecimento de todos a importância que tem o 
Banco do Brasil na atividade econômica do Pa is, em 
particular como financiador do desenvolvimento e da produção 
rural . É também do conhecimento de todos o carinho e o 
respeito que os brasileiros nutrem pelo Banco do Brasil . 
Porém, não é do conhecimento de todos qual a po lítica que o 
atual Governo quer implementar na instituição . Pelo 
contrário, parece que ele quer justamente ocu l tar suas reais 
intenções. 
O jornal "Folha de São Paulo" , em sua edição de hoje , traz 

a noticia de um possível fechamento de 255 agências do Banco 
em todo o País, 18 delas em Minas Gerais. Temos notic i as de 
demissões injustas e até mesmo de suicídios de funcionários, 
gerados por um clima de indefinições e incertezas , 
propositalmente criado pela nova Diretoria da casa . Na 
qualidade de funcionário do Banco do Brasil . não posso me 
calar diante desse quadro. Na cond ição de Deputado Estadual 
pelo PT, não posso me omitir diante das ameaças que pairam 
sobre essa instituição . Enquanto homens públicos 
responsáveis , nós, membros desta Assembléia , temos a 
obrigação de nos posicionar e ex1 g1r clareza quanto aos 
critérios de administração das empresas púb licas , 
especialmente quando algumas de nossas comunidades se 
encontram ameaçadas de perderem um importante serviço 
público, um importante canal de incentivo ao crescimento 
econômico. 
Que poder temos nós para influenciar essas dec isões ? Nesse 

sentido, estou encaminhando requerimento à Mesa , com vi stas 
à criação de uma comissão especia l, para acompanha r o 
processo de reformulação da rede de agências do Banco do 
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Brasil em nosso Estado , para que possamos ter certeza de que 
Minas e o Brasil não serão prejudicados por políticas 
obscuras de administração de empresas públicas . 

Estamos propondo a criação de uma comissão especial para 
que possamos ~nterferir nesse processo, buscando informações 
claras e prec1sas, o que nenhum movimento sindical consegue , 
o que nenhum funcionário consegue, muito menos as 
comunidades que serão atingidas por essa medida. Nós 
gostaríamos de poder contar com o apoio dos Srs. Deputados. 
Estamos passando · por um momento de crise . Vár i as 
instituições do Pa ís, principalmente as esta t ais , estão 
sendo duramente criticadas e começam a ser definidas medidas 
que, por um lado, indicam a privatização e, por outro, 
desacreditam as instituições perante a opinião pública . 

Com relação ao Banco do Brasil. eu, como funcionário da 
instituição, sei da importância dela. Agora mesmo , 
antecedeu-me nesta t ribuna o nobre Deputado Carlos Pimenta , 
falando da importância e da necessidade de se abr i rem 
agênc i as do BEMGE em vár ias comunidades não assist i das por 
instituições finance iras neste País. Sabemos da dificuldade 
de se imp lantarem novas agências e estamos correndo o risco 
de ver suprimidas do mapa de Minas Gerais 18 agências do 
Banco do Bras il que atendem pequenas comunidades , 
princ ipal mente comunidades carentes. 
Sabemos da inadimp lência que hoje afeta o Banco do Brasil. 

Essa inadimplência tem duas faces : uma face é a 
inadimplência do setor privado. Hoje , segundo dados já 
d ivul gados pela imprensa. a inadimplência está acima dos 
R$3 .000.000.000,00. A outra fase é a inadimplência pública, 
que supera os R$5.000.000 .000,00 . Sabemos que o Banco do 
Bras il precisa se fortalecer, precisa desenvol ver o seu real 
papel de fomentar o desenvolvimento , principalmente das 
pequenas comunidades, contribuir para alavancar o 
desenvolvimento em nosso País . Sabemos que essa é uma 
entidade que, por estar presente em todo o território 
nacional, tem todas as condições de dar conta dessas 
necessidades. A i nad imp lênc ia precisa ser encarada com muita 
justiça , com muita determinação , com mui ta decisão . É 
preciso atacar esse problema do Banco do Brasi l, e estamos 
vendo que as at i tudes. as deci sões , as determinações do 
Gove r no Federa l estão partindo pela tangente, estão partindo 
para outro caminho. Nós gostaríamos , Sr. Pres idente e Srs . 
Deputados, de poder contar com a determinação e a disposição 
de todos vocês , para que nós , uma vez aprovada essa com issão 
~specia l, possamos cont ri bui r e int erfer ir para que 
1 m~ortantes comun idades do nosso Estado não se vejam 
pr 1vadas da presença do Banco do Brasil e da sua atuação, 
que vem sempre contr i buir para que importantes serv iços de 
natureza social sejam prestados às comunidades. Muito 
obrigado . 

O Sr. Presidente Com a palavra , o Deputado Gi lmar 
Machado . 

O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente , Srs . 
Deputados, Sras . Depu t adas , senhores presentes nas galeri as , 



16 

duas questões me trazem à tribuna, nesta tarde. Ambas 
abordam o mesmo assunto . Vou falar a respeito das medidas 
que vêm sendo tomadas pelo Governo Federal. Neste final de 
semana, fomos surpreendidos por uma decisão do Sr . 
Presidente da República, Dr. Fernando Henrique Cardoso, 
publicada no "Diário Oficial", exonerando o Dr . José Machado 
Sobrinho, Diretor da PETROBRÁS. Não questiono se S. Exa. 
pode ou não toma~ tal atitude . Logicamente que isso é sua 
função . O que escranhamos é que essa demissão tenha-se dado 
em virtude de declarações feitas à imprensa pelo Dr. José 
Machado Sobrinho, que foi indicado para o cargo pelo ex-
Presidente Itamar Franco. Trata-se de uma pessoa que sempre 
defendeu essa importante instituição. O Diretor da PETROBRÁS 
publicou um artigo no "Jornal do Brasil'', jornal de 
circulação nacional. Esse artigo motivou a sua demissão. 
Queremos lamentar que diretores de órgãos e autarquias 
estatais estejam sendo tolhidos em sua liberdade de 
expressão . Como dizia Millôr Fernandes, "o livre pensar é só 
pensar". Se quisermos fazer alguma coisa, seremos 
imediatamente tolhidos. Foi a que assistimos. Queremos, 
então, lamentar essa atitude do Sr. Fernando Henrique, que 
demonstra assi m o tipo de democracia que vem pregando. S . 
Exa. quer entregar o patrimônio do povo brasileiro . Quem se 
opuser a isso vai ter sua cabeça cortada . 

O segundo assunto que nos traz, hoje, a esta tribuna diz 
respeito ao que ocorreu sábado, na abertura da exposição 
promovida pela ABCZ , em Uberaba. A segurança que acompanhava 
o Sr . Presidente ao Parque Fernando Costa permitiu a entrada 
de militantes da Força Sindical portando camisetas, 
bandeiras e faixas . Os militantes da CUT não puderam entrar 
vestidos com camisetas da sua entidade. Muitas pessoas 
tiveram que voltar para suas casas para trocar de roupa . 
Três faixas da CUT que apareceram no Parque Fernando Costa 
entraram ali escondidas: uma na bolsa de uma companheira e 
as outras escondidas nas roupas de outros companheiros. Só 
assim foi possível burlar a segurança. Queremos deixar aqui 
o nosso repúdio a essa atitude da segurança do Sr. Fernando 
Henrique. Os militantes da Força Sindical tiveram livre 
trânsito porque estavam com faixas a favor da reforma . Eles 
têm inteira liberdade de se manifestar. Não tenho nada 
contra. Eles podem alugar ônibus , recrutar pessoas nas 
favelas de Belo Horizonte pagando até almoço . O que 
repudiamos é a forma como são impedidos os militantes da CUT 
de fazer suas manifestações. Isso não é ato de democrata . 
Isso não é atitude de um País que venceu a ditadura militar . 

Não podemos admitir que atitudes como essas aconteçam no 
Estado de Minas Gerais e queremos lamentar o que ocorreu na 
cidade de Uberaba . Essa é mais uma demonstração da maneira 
que o Presidente Fernando Henrique vai tratar essa questão . 
O que desejamos é discutir . Queremos que aqueles que estão a 
favor se manifestem , mas os que são contra também têm o 
direito de se manifestar . 

Estivemos presentes em Uberaba e conseguimos denunciar o 
ocorrido, porque conhecemos algumas pessoas que são da 
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Segurança da direção nacional da Força Sindical e que andam 
armadas justamE~te para intimidar. Conseguimos que a polícia 
revistasse três pessoas , já que as outras correram. Essas 
três foram presas e estavam armadas para intimidar os que 
protestavam . E, inclusive, concederam entrevista dizendo que 
foram ao local exatamente para acertar o pessoal da CUT. 

Esses são os aliados que Fernando Henrique quer , neste 
momento, para impedir as manifestações livres do povo. 
Queremos parabenizar, aqui, o Dr . José Machado Sobrinho pela 
sua coragem em defender o patrimônio do povo. Ele deve 
continuar exercitando o seu livre pensamento. Os brasileiros 
de fato vão reconhecer o seu gesto. O Presidente Fernando 
Henrique certamente não vai gostar. Mas tenho a certeza de 
que a história vai fazer o reparo e cobrar de Fernando 
Henrique o que ele vem fazendo neste momento. 

Para ~inalizar , esperamos que nas próximas manifestações 
que ocorrerem no País, especialmente em Minas Gerais, não 
tenhamos acontecimentos como esses que tiveram lugar em 
Uberaba . Não estamos responsabilizando os organizadores da 
ABCZ , porque não houve nenhuma definição da direção a esse 
respeito. Todos os anos acontecem manifestações no Parque 
Fernando Costa e nunca houve nenhum impedimento. E agora, 
por determinação da segurança do Presidente, essas atitudes 
arbitrárias foram cometidas. En tretanto, por mais que a 
segurança tentasse impedir , os trabalhadores rurais, 
funcionários públicos e outros manifestantes puderam 
demonstrar a sua insatisfação e indignação. Não conseguiram 
abafar o grito que está na garganta de muitos brasileiros 
que não concordam com o consenso de Washington, com o 
projeto liberal e com a entrega do País , como quer o 
Presidente . Eles vão continuar gritando, lutando e ocupando 
as praças e ruas para dizer que o Brasil é dos brasileiros . 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Iran i Barbosa. 
o Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente, comentando 

rapidamente as palavras do Deputado Gi lmar Machado, eu 
gostaria de dizer que, lá como cá, a coisa é a mesma. 

Sr . Presidente, estamos enviando à Mesa requerimento no 
qual pedimos explicações à Procuradoria-Geral do Estado, ao 
Tribunal de Contas e ao Ministério Público sobre a licitude 
da transferência da dívida do Grupo Mendes Júnior , um grupo 
que já estava em estado pré-falimentar há mais de oito anos 
e com o qual todos os Governos têm tido o melhor 
relacionamento. Agora, por incrível que pareça , conseguem 
trocar R$250.000.000,00 em ações da CEMIG uma dívida 
fundamentada, com lastreamento, com garantias - por ações 
podres do Grupo Mendes Júnior . 
Sr. Presidente, na iniciativa privada , pelo que conhecemos, 

passar a dívida de uma empresa que tem condições de pagar 
para uma empresa falida ou que não va i pagar a dí v ida de 
jeito nenhum, vai "dar o cano" no Estado , na Previdência ou 
na própria Secretaria da Fazenda , por meio do ICMS , do IPI, 
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etc . , é chamado de "operação laranja ", considerada, nos 
meios oficiais , como estelionato. 

Eu gostaria de saber do Governo de Minas Gerais qual é ? 
nome que ele pretende dar à operação fraudulenta que esta 
sendo feita com o Grupo Mendes Júnior. Este é um grupo 
falido, com ações podres, e está passando a dívida de um 
Banco , que dever ia ter lastro para essa dívida . Acre~i!o que 
não tenha esse dinheiro, que foi emprestado sem cond1çoes de 
garantia, e , agora , passou essa dívida pa~a a MGI .. 

Mais uma vez , é o Estado e o povo de M1nas Gera1s pagando 
por aquilo que não fizeram, que não recebera~ . Meu Deus do 
céu , essa operação era comum no Governo recem-passado de 
Minas Gerais e que todos nós fazemos tudo para esquecer . 
Gostaria de saber se o Governo do PSDB va i avalizar essa 
transação e gostaria que ele nos dis~esse qual é_o nome que 
se dá àquilo que é feito e a que, l a fora, se da o nome de 
es t elionato . Gostaria que o Sr . Governador nos informasse 
qua l é o nome que ele pretende dar a essa "operação laranja" 
feita em Minas Gerais. Muito obrigado . 
* - Sem revisão do orador. 

Registro de Presença 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Avila)- A Presidência 

registra a presença em Plenário do ex-Deputado Wilson Pires . 
2a PARTE (ORDEM DO DIA) 

- la Fase 
Abertura-de Inscrições 

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presi dênc i a passa à 2g parte da reunião, com a 1g f~se da 
Ordem do Dia , compreendendo a discussão e ~ votaçao de 
pareceres e a votação de requeri~entos. E~!ao aber~a~ as 
inscrições para o expediente da proxima reun1ao ord1nar1a. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pe l a _comis~ã? _de 
Política Energética -aprovação, na 4g Reuniao Ord1~ar1a, 
dos Requerimentos ngs 140/ 95, do Deputado Paulo_Schett,~o . e 
263/ 95 do Deputado Olinto Godinho; pela Com1ssao de Saude e 
Ação S~cial apr ovação , na 7ª Reun~ão Ordinária, dos 
Proj etos de Lei nQs 20/95 , do Deputado D1lzon Melo , e 25 / 95 , 
do Deputado Ermano Batista, e dos Requerimentos nQs 218 / 95 , 
do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; 227 / 95 , do Depu!a~o 
Paulo Schettino ; 229 e 260/ 95 , do Deput ado Lu1z Anton10 
Zanto; pela Comissão de Meio Ambien t e - aprovação, na 7ª 
Reun i ão Ordinária , do Requerimento nQ 228 / 95, do Deputad? 
Mi gue l Barbosa (Ciente. Publique-se. ); pelos Deputado~ Maur1 
Torres falecimento da Sra. Maria Pai va Repeles ,. ~o 
Distrito de Sem- Peixe , do Mu nic í pio de Dom S1lver10 
(Ciente. Oficie-se .) ; Alberto Pi nto Coelho - falecimento do 
ex-Deputado Estadual Genesco Aparecido de Oliveira , nesta 
capital (Ciente. Publique-se. ); e Simão Pedro Tol~do 
falecimento do Sr. Mauro Costa, em Pouso Alegre (C 1ente. 
Oficie-se .) 

Requerimentos 
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O Sr. Presidente Requerimento do Deputado Toninha 

Zeitune , em que solicita seja destinada a 1g parte da 
reun i ão ordinária do dia 10/ 5/ 95 para se homenagear o 
Município de Mariana pelos 250 anos de sua elevação à 
condição de primeira Capital do Estado , completados em 
23/ 4/ 95. A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
inciso XXII do art . . 244 do Regimento Interno. 
- A seguir , são deferidos, cada um por sua vez, em 

conformidade com o art. 1Q e seu parágrafo un1co da 
Deliberação da Mesa nQ 1. 191 , os Requerimentos de 
Emancipação nQs 62/ 95, da Deputada Elbe Brandão referente 
ao Distrito de Glaucilândia, do Municíp i o de 'Juramento· 
63/ 95 , do Deputado José Braga , referente ao Distrito de Lem~ 
do Pra~~· do Município de Minas Novas ; 64/ 95, do Deputado 
Sebast1ao Costa , referente ao Dis t rito de Rosário da 
Limeira, do Município de Mur i aé ; 65/ 95 , do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos , referente ao Distrito de Morro do Ferro do 
Município de Oliveira; 66/ 95 , da Deputada Elbe Brandão 
referente ao Distrito de Tijuco , do Município de Januária ; 
67 / 95 , da Deputada Elbe Brandão , referente aos Distritos de 
Riacho da Cruz e Levinópolis , do Município de Januária ; 
68/ 95, do Deputado José Bonifácio , referente ao Distr i to de 
Abreus , do Mun i cípio de Alto Rio Doce ; 69 / 95 , do Deputado 
Jorge Hannas , referente ao Dis t ri to de Martins Soares do 
Município de Manhum i rim ; 70/ 95 , do Deputado Gi l Pereira 
referente ao Distri to de Delta, do Município de Uberaba; 
71 / 95 , do Deputado José Mar i a Ba r ros , referen te ao Distrito 
de Goi aná , do Município de Rio Novo; 72 / 95 , do Deputado 
Ermano Bat i sta , r eferente ao Distrito de Imbé, do Município 
de Carat 1nga; 73/ 95 , do Deputado Ronaldo Vasconcellos , 
referente ao Distr it o de Macuco de Mi nas , do Município de 
Itumirim; e 74/ 95 , do Deputado Francisco Ramalho , refe~e nte 
ao Distrito de São Vicente. do Município de Bald 1- (À 
Comissão de Assuntos Municipais .). 

- A seguir , são submetidos a votação e aprovados, na forma 
regimental, requerimentos dos Deputados Elbe Brandão 
desarquivamento do Projeto de Le i nQ 911 / 92 , que dec lara de 
uti lidade pública a Liga das Mulheres Ele itor as do Brasil -
LIBRA-. com sede em Be l o Horizonte ; e Gilmar Machado 
formulação de convite ao Secretár io da Justiça para prestar 
esclarecimentos a respeito da s it uação do sistema 
penitenciário do Estado. em face das not í cias de cons t an tes 
espancamentos de detentos , rebeliões e motins nos centros de 
reeducação (C umpra-se .) . 
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ibrahim Jacob, 

em que solicita sej a env i ado oficio ao Presidente da 
República e ao Secretário da Receita Federa l sugerindo a 
isenção da cobrança do Imposto de Renda sobre o 13o salár io 
de aposentados e pens i onistas . Em votação, o requeriment o. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram . ( -Pausa .) Aprovado. 

O Deputado Irani Barbosa - Sr . Presidente, peço verif icação de "quorum" . 
O Sr. Presidente - É regimental . 
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- Procede-se à verificação de votação. 
o Sr. Presidente - Votaram a favor do requerimento 22 

Deputados. Nenhum Deputado votou contra . Não houve "quorum" 
para a votação, razão pela qual esta Presidência a to~n~ sem 
efeito e determina seja feita a chamada de recompos1çao de 
"quorum" . Solicito à Sra. 2ª-Secretária que proceda à 
chamada. 

A Sra. Secretária (Deputada Maria José Haueisen) (-
Procede à chamada . ) 
o Sr. Presidente - Responderam à chama~a 39 Deputados. ~á 

"quorum " para votação. A Presidência va1 renovar a votaçao 
do requerimento . Em votação , o requerimento . Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Aprovado . 
o Deputado Irani Ba~bosa - Peço verif~cação de votação . 
o Sr. Presidente - E regimental o ped1do . 
- Procede-se à verificação de votação. 
o Sr. Presidente - Votaram a favor 39 Deputados . Está 

aprovado o requerimento . Cumpra-se . _ _ 
o Sr . Presidente - Requerimento do Deputado Iva1r Nogue1ra , 

em que solicita seja formu l ado apelo ao Engenheiro-Chefe do 
6Q DRF do DNER em Minas Gerais, Dr. Laor Ferreira_Pachec~ , 
objetivando a construção de uma passare~a na Rodo~,~ Fernao 
Di as , BR-381, próximo ao trevo da Aven:da das Amer1cas, no 
Município de Betim, interligando d1versos ba1rros do 
referido município . Em votação , o requerimento . Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram . ( - Pausa. ) 
Apr ovado. Cumpra-se . 

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

fase, a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia , com a 
d i scussão 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 11 / 95 , do Tribuna l de Justiça, qu~ dispõe ~obre _ a 
criação de cargos nos quadros das Secretar1as dos Tr1buna1s 
de Just i ça e de Alçada do Estado de Mina~ Gerais e dá outras 
providências. A Comissão de Just1ça conclu1 pela 
constitucionalidade do projeto com a Emenda nQ 1, que 
apresenta . A Comissão de Adm i nistração Púb l ica opina _ pe~a 
sua aprovação com a Emenda nQ 1, apresentada pela Com1ssao 
de Justiça , e com as Emendas nQs 2, 3 e 4 , que apresenta ._A 
Comissão de Fiscal i zação Financeira opina pela sua aprovaçao 
com as Emendas nos 1 , da Comissão de Justiça , e 2 , da 
Comissão de Administração Pública , e pela rejeição das 
Emendas nQs 3 e 4 , apresentadas pela Comissã~ d~ 
Administração Públ i ca . Em discussão, o projeto . Nao ha 
oradores inscr i tos . 

- Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 11/95 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde conv ier: 

z 
õ 
~ 

~ ... 
E 
2 = o 
~ 
~ 

E 
! . 
iii 
o 
" . • ..{ . • 
o : 
~ 

21 
"Art .. . . . -Dê-se ao Anexo II a que se refere o f 1Q do 

art . 7Q da Lei Complementar nQ 38 , de 13 de fevereiro de 
1995 , a seguinte redação : 

' 20- Areado- Areado e Alterosa 
46- Cabo Verde- Cabo Verde e Divisa Nova '. " . 
Sa l a das Reuniões, 28 de março de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira 
Justificação : Defendi , nesta Casa, a manutenção do veto do 

Go~ernador do Estado ao i tem 20 do Anexo II da Proposição de 
Le1 Complementar nQ 41, convertida na Lei Complementar nQ 
38, ~e 23/ 2/ 95, cuja vigência terá início 30 dias após sua 
publ1caç~o. Para , minha satisfação , o Plenário votou pela 
manutençao do veto , na reunião do dia 23 / 2/ 95.Com isso o 
Município de Divisa Nova ficou, a rigor , fora da jurisdicão 
de uma comarca . No intuito de regularizar tal situação, é 
que apresento a presente emenda . 

Para esc larecer o ocorrido , registro que a legislação 
anterior que dispunha sobre a organização e divisão 
judiciária do Estado de Minas Gerais deixava Alterosa sob a 
jurisdição de Areado e Divisa Nova sob a jurisdição de Cabo 
Verde. O projeto de lei enviado pelo Tribunal de Justiça a 
essa Casa mantinha essa d i visão . 
Entretanto , com as emendas apresentadas pela Casa , o 

projeto modificou-se profundamente , afastando-se, 
substancialmente, de sua forma original. Tais emendas 
man ti veram a situação de Alterosa, colocaram Divisa Nova sob 
a jurisdição de Areado e a Comarca de Cabo Verde ficou 
apenas com sua própria jurisdição. Foi contra essa d i visão que me posicionei. 

Em hora oportuna, o Governador vetou a emenda que versava 
sobre esta matéria , culminando o processo com a manutenção 
do ~eto por essa Casa . Verifica-se, então , que Div isa Nova 
esta fora de qualquer jurisdição , conforme o d i sposto na Lei 
Complementar nQ 38 , de 1995. Por imperat i vo legal , tal 
situação precisa ser regularizada com urgência, razão pela 
qua l conto com a aprovação da presente emenda . 

Acrescente-se onde 
"Art . -Fica 

Suaçuí o Munic í p i o 
refere o item 255 
Complementar nQ 38, 

Sa la das Reun iões , 
01 i nto God i nho 

EMENDA NQ 6 
convier : 
acrescentado à Comarca 
de São Sebastião do 
do Anexo II do f 1Q 
de 13 de fevereiro de 
28 de março de 1995 . 

de Santa Maria do 
Maranhão , a que se 

do art . 7o da Lei 
1995. • . -

Justificação: Quando o Governo do Estado vetou a referida 
lei , fez com que o Município de São Sebastião do Maranhão 
ficasse excluído da organização e divisão do Poder 
Jud iciári o. Esse fato não poderia ter acontecido , uma vez 
que excluir da organização do território do Es t ado , para 
efe it o da administração da justiça , o aludido mun1c 1p1o 
ser ia o mesmo que exclui- l o do Estado de Minas Gerais . 

Por isso , tenho p lena convicção de que esta emenda será 
apoiada por meus pares. 

EMENDA NQ 7 
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~;~~~c~~~~-s: gnd;e~g~v~~r~erviço pr~stado no Processame~~~ 
Bancário do Estado de Minas Gerals PROBAN ~f de 
servidores absorvidos pela Lei nc 10 . 470, ~e_15 de.abrl 
1991, será considerado para efeito de estab1l1dade . . 
Sala das Reuniões, 31 de março de 1995 . 
JJousset·,.Bfo,. cnaiçfaa~oc~_oA segundo o que dispõem a alínea "j" 

PROBAN, 6 d 28/ 8/ 85 e o inciso V do do art. 24 da Lei Delegada nQ ' e 28/ 8/ S5, é órgão do 
~;i~d~~ f~~ L~~rt~e~~g;~~ ~~tr~~~r~e orgânica. O d6roq~~tâi~~~: 
apenas a não deixar duvldas sobre a aplicação mais de 400 
a Lei nQ 10.470, de 15/ 4/ 91, em favor de 
servidores . 

EMENDA NQ 8 
Acrescente-se onde conv~er: . de Porteiro-"Art . .. .. -Ficam cnados 2 (dols ) cargos 

Zelador no Fórum Mendes Pimentel· deverá ser 
Parágrafo único -A nom~ação para os c~S5~~co realizado feita segundo classificaçao ;m concurso 

para preenchimento das vagas. : 
Sala das Comissões, 20 de abrll de 1995. 
José Bonifácio . 1 recém-construido e 
Justificação : O Fórum Men~es ~,m~nte ' 5 Juizes atuantes, 

inaugurado possui 3 portar,as dlStlntas ~ . f . a presente 
e a Comarc~ possui 14 municípios, o que JUStl lCa 
emenda . 

EMENDA NQ 9 
Acrescente-se onde convier: . d f" ·as 
"Art . . .. . No despacho que i_ndeferlr pedido e en 

t do os Presidentes dos individuais compensatórias ~e magls ra ~ do direito em 
tri~unaisqu~~~~rã~nte~~~;~~,~~~ 0c~~~~~~~~nt? prejudica~á os 
~specle, d . st,·ça por ser prejudic i al a contlnuaçao da 1nteresses a JU . 
prestação jurisdicional." . . de 1995. 
Sala das Reuniões, 26 de abrll 
Arnaldo Penna · compensatórias da ·f· - As férias individuals Ju~t, lcaçao:_ d·sciplinadas pelo disposto nos arts . 140 e 

m1a4g1,sdatraé~~ac~~gle~entar nQ 38, de 13 de fevereiro de_ 1995 . 
dos meses de janeiro e ~ulho , Durante as férias fore~ses Justiça e de Alçada, as Camaras 

funci?n~m. nos _ Tribu~~!~e~~ corpus" e pedidos lim1nares nas 
Espec1a1s que JU gam a Por ato da Presidência , os 
açõesbde ~~~~~d~ d~ob~~I~~~~~ ~ão convocad~s para compor o 
Desem arga . . i me de plantao. 
órgão julgador _de !er~as , emare~a Capital seja no interior , 

Na primeira lnstanc~a , se] TRE-MG de~igna os Juizes que 
durante o~ meses menc~onados~ o al Indicado para ser o Juiz 
responderao pela JustlÇf~ Elel~~gristrado impedido de usufruir 
Eleitoral da comarca , lCa 0 . . eriodo da 
férias individuais compens~torlas tdur:~~~o odepférias, o 
e l eição . Por esse motlvo, lnterpos o P .. s ao TRE-MG . d . - -se a consu l tas prev1a deferimento con lClOCnal . do Eleitoral con t ra o afastamento , Pos i clonando-se o o eg1a 
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o Tribunal de Justiça indefere o pedido, em resguardo do interesse público. 

Também em primeiro grau, os Juízes são, ainda, designados 
para responder pela jurisdição co~um nas comarcas, 
estabelecendo a lei que o Presidente :: Tribunal de Justiça 
tem o dever de indeferir férias indivicuais quando o acúmulo 
de serviço afetar a regularidade da prestação jurisdicional. 

Por outro lado, o § 1Q do art. 142 da Lei de Organização 
Judiciária estabelece que as férias individuais somente 
podem acumular-se por imperiosa necessidade do serv iço e 
pelo máximo de dois meses. De igua l modo, o § 2Q do 
dispositivo supracitado proíbe o "afastamento, em gozo de 
férias individuais, de juizes em número que possa 
comprometer o quantum de julgamento do Tribunal ou de 
qualquer dos seus órgãos judicantes". Conseqüentemente, com 
freqüência, os magistrados ficam impossibilitados de fruir 
seu direito , sendo privados da regalia, por necessidade do serviço. 
Ressalte-se, por fim, a menor proporção entre o número de 

Juizes e a população. Assim , os Presidentes dos tribunais 
vêem-se compelidos a obstar o afastamento , por imperativo legal . 
O locupletamento sem causa da administração também fere os 

postulados do direito. Para impedir essa lesão frontal à 
ética e à justiça, a presente emenda objetiva possibilitar à 
administração do Judiciário a faculdade de , ao indeferir 
férias individuais compensatórias , por necessidade do 
serviço, indenizá-las , impedindo que ocorra enriquecimento 
do Estado às custas do trabalho dos Juizes . É imperioso , 
portanto , dotar os Pres i dentes dos tribunais de instrumentos 
eficazes que impeçam o afastamento dos magistrados, 
indenizando-os pela perda de um direito . 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 

informa que , no decorrer da discussão, foram apresentadas ao 
projeto emendas dos Deputados Sebastião Navarro Vieira, 
Olinto Godinho, José Bonifácio (2 ) e Arnaldo Penna , as qua i s 
receberam , respecti vamente, os nQs 5 a 9. Nos termos do § 2Q 
do art . 195 do Regimento Interno , a Presidência vai devolver 
as emendas com o projeto à Comissão de Administração Pública , para parecer. 
Discussão , em 2Q turno, do Projeto de Lei nc 17 / 95 , do 

Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre a 
cobrança de serviços prestados pe l a rede pública estadual de 
saúde aos usuários de planos e seguros de saúde privados. A 
Comissão de Fiscal i zação Fi nanceira op i na pe l a aprovação do 
projeto na forma do vencido em 1Q turno . Em discussão, o 
projeto . Não há oradores inscritos . Encerra-se a discussão . 
Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. ( - Pausa. ) Aprovado . Está aprovado, em 2Q 
turno , o Projeto de Lei nc 17/ 95 na forma do vencido em 1Q turno. À Comissão de Redação. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Esgotada a matér i a da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
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Presidência encerra a reun1ao e conv~ca os D~putados para as 
extraordinárias de amanhã , dia 3, as 9 e as 20 hora~. _n~s 
termos do edital de convocação, e para _a ord1nar1a 
deliberativa de amanhã, às 14 horas, com a segu1nt~ ordem _do 
dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Pres1dente e a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião . 

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 3 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patr~s 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - Suspensão da reuhião; 

realização de reunião secreta- ENCERRAMENTO. 
ABERTURA 

-Às 9h15min, comparecem os Dep~tados: 
Agostinho Patr~s -Wanderley Avila Sebastião _ Navarr~ 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise _M~r1a_ ~ose 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Anton10 ~u~10-
Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira J~n:or-
Álvaro Antônio Anderson Adauto Anivaldo Anton1o 
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo 
Canarinho - Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos M~r~a 
-Carlos Pimenta- Dílzon Melo - 9imas Rodrigues- D~n1s 
Pinheiro- Djalma Diniz - Durval Angelo- . Elbe Brandao-
Elmo Braz - Francisco Ramalho - Geraldo Nasc1mento - Geraldo 
Rezende- Geraldo Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado_-
Glycon Terra Pinto- Hely Tarquínio- Irani ~arbosa_- Iva1r 
Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - Joa~ ~at1sta de 
Oliveira- João Leite - Jorge Eduardo de _01 1ve:ra- Jorg~ 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - Jose Henr1que - Jose 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Lu1z 
Antônio zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonça l ves - Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo P1au Paulo 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul L1ma Neto Rom~u 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Co~ta- Seba~t1ao 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Ton1nho Ze1tune - W1lson 
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 mi neiro , 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 a 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. Suspensão da Reunião 
o Sr. Presidente - Nos termos dos §§ 2Q e 3Q do ar t. 38 do 

Regimento Interno , a Presidência su~pende a reunião pa~a que 
se retirem do Plenário, das galer1as e das dependenc1as 
contíguas as pessoas estranhas aos trabalhos , e para gue se 
inicie , a seguir, a reunião secreta para aprec1açao do 
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parecer da Comissão de Justiça sobre o Ofício nQ 3/ 95, do 
Presidente do Tribunal de Justiça . 

Realiza-se a reunião secreta. 
ENCERRAMENTO 

OS~- - P~esidente- Cumprido o objetivo da reunião, a 
Pre~19enc1a ~ encerra, convocando os Deputados para a 
ord1nar1a 9e1:~erativa de logo mais, às 14 horas, com a 
or9em 90 d1a Ja publicada , bem como para a extraordinária de 
hOJe, as 20 hora~~ nos termos do edital de convocação . 
Levanta-se a reun1ao. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA NO 
PRAZO DE 6Q DIAS, CONHECER, DEBATER, PROPOR E ACOMPANHAR 
TODAS AS AÇOES DO GOVE~NO FEDERAL, DESENVOLVIDAS NO PROPOSTO 
~ROCESSO DE PRIVATIZAÇAG DA CIA . VALE DO RIO DOCE - CVRD 
As ~uatorz~ horas e qua ~ 2nta e cinco minutos do dia vinte de 
abrll d~ m~l novecentos e noventa e cinco , re~nem-se na Sala 
das Com1sso~s os Deputados Arnaldo Penna, Anivaldo Antônio e 
E~be Bran9ao, membros da Comissão supracitada . Havendo 
numero reg1mental, o Presidente, Deputado Ani valdo Antônio , 
decla~a abertos os tcabalhos e solicita à Deputada Elbe 
Branda~ que proceda a le1tura da ata da reunião anterior , 
que, . l1da e aprovada, é subscrita pelos membros presentes . A 
segu1r , o P~es1dente esclarece que a reunião se dest i na a 
dar prossegu1me~to aos trabalhos da Comissão e pergunta aos 
Deputados se ha alguma sugestão a ser apresentada nesta 
fase. Com a palavra: a Deputada Elbe Brandão apresenta 
req~e~1ment~ so11c1tando seja convidado o Diretor 
Adm1n1strat1vo ou o Diretor Financeiro da Cia . Vale do Rio 
Doce para comparecer a reunião desta Comissão. o Deputado 
Arna~do Penna apres~~ta requerimentos em que solicita seja 
c~nv1dado para reun1ao desta Comissão o Sr . Amaro Lannari 
Jun1or. membro da direção do BDMG, e seja efetuada visita 
dos memb~os da Comissão à Cia . Vale do Rio Doce . Colocados 
em votaçao, os requerimen~os são aprovados , cada um por sua 
vez . A ~egu1r, o Pres1dente transfere a direção dos 
trabal~os a Depu~a9a Elbe Brandão, para que possa apresentar 
req u~~1mento sol 1c1tando sejam convidados para comparecer a 
reun1~o da Comi~são os Gens. Ivan Serpa e Ferola e os Srs. 
Franc:sco Schett1no , Presidente da Cia. Vale do Rio Doce· 
Aurel1ano Chaves , ex-Ministro das Minas e Energ i a ; José 
Serra, M1n1stro 90 Planejamento; Alm i r Gabriel , Governador 
do ~s~ado do Para ; Victor Buaiz, Governador do Estado do 
Es~1r1to Santo; ~ar~y R~beiro e J~nia Marise, Senadores; 
Za1re Resende, Serg1o M1randa, Chico Ferramenta e Paulo 
Hesla~der , Deputado~ Federais ; Célio de Castro, Vice-
Prefelto de Belo Hor1zonte, Leonel Brizola, ex-Governador do 
Estado do Rio de Janeiro; Bautista Vidal e Décio Munhoz 
pro~essores da Universidade Federal de Brasília ; Cláudi~ 
S~l 1 ar , professor da UFMG; Octávio Elíseo Alves de Brito 
D1retor do BD~G ; Elena Landau, do BNDES ; Luís Antônio d~ 
M~de1ros, P~es1dente da Força Sindical ; Vicente Paulo da 
S1l va , Pres1dente da CUT ; Canindé Pegado , Presidente da CGT ; 
Renato Menezes, coordenador das entidades sindicais ; Milton 
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Bueno, Presidente do Sindicato METABASE de Itabira; Marcelo 
Guimarães, geólogo; João César de Freitas Pinheiro, geólogo 
da COMIG; João Orestes Scheider, geólogo da CPRM, e Ciro 
verçosa, Presidente da Associação dos Acionistas 
Minoritários do Banco do Brasil. Colocado em votação, o 
requerimento é aprovado. A seguir, o Deputado Anivaldo 
Antônio reassume a Presidência e, cumprida a finalidade da 
reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratu~a da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 27 de abril de 1995. 
Anivaldo Antônio, Presidente - José Henrique Arnaldo 

Penna - Elbe Brandão. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA 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 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e cinco de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala 
das Comissões os Deputados Anivaldo Antônio (substituindo 
este ao Deputado Almir Cardoso, por indicação da Liderança 
do PT), Elbe Brandão e Maria Olívia , membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, a Presidente, 
Deputada Maria Olívia, declara abertos os trabalhos e 
solicita à Deputada Elbe Brandão que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior , que , lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes . Registra-se, na oportunidade, a 
presença de Maria Izabe l Ramos de Siqueira, Benilda Regina 
Paiva de Brito e Neli Martins de Souza , representantes do 
Movimento Popular da Mulher, da Coordenadoria de Direitos 
Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte e da 
Pastoral da Mulher, respectivamente. A seguir, a Presidente 
esclarece que a reunião se destina a ouvir o Prof . Êmerson 
Tardieu Aguiar Pereira Júnior, coordenador do projeto Um 
Espaço para a Mulher, da Faculdade de Ciências Humanas -
FUMEC -, e o Dr . Lu i s Carlos Gonçalo Elói, representante do 
Tribuna l de Justiça. Em seguida , passa a palavra à Deputada 
Elbe Brandão , a fim de que exponha a razão do convite 
formulado para comparecimento à reunião, e concede a palavra 
ao Prof. Êmerson Tardieu, que faz sua explanação sobre o 
tema que é objeto dos trabalhos da Comissão . A seguir , com a 
palavra, o Dr. Luís Carlos Gonçalo Elói apresenta dados 
colhidos pelo Tribunal de Justiça em todo o interior do 
Estado de Minas Gerais e na Capita l referentes a atos de 
violência contra a mulher, os quais posteriormente passará a 
esta Comissão . Passa-se à fase dos debates , com a 
participação da Deputada Elbe Brandão e dos convidados , 
conforme notas taquigráficas . A Comissão delibera pelo 
encaminhamento de ofício reiterando convite à Vereadora 
Neusa Santos para que compareça à próxima reunião ord i nária. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradece a 
presença dos convidados, dos Deputados e dos demais 
participantes, determina a l avratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
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Sala das Comissões, 2 de maio de 1995 . 
Bonifácio Mourão, Presidente Miguel Martini Brandão . Elbe 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 4/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do D~putado Marcos Helênio, o projeto de lei em 
a~re~o t~m P~r _ ObJ~tivo conceder às entidades que menciona o 
d1re1to_a ut1!1zaçao do espaço físico das unidades de ensino 
estad~a1s e da outras providências. 
Publ1~ada em 18/ 2/ 95, a proposição foi distribuída a esta 

~om~s~a~ para se~ examinada quanto aos aspectos de 
JU rldlCldade , constltUClonalidade e legalidade nos termos 
do art . 195, c / c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 
Trata-se de tema 

bens públicos . 
Fundamentação 

relacionado com a utilização especial de 

Os edifícios onde e~tão instaladas as escolas da rede 
estadua~ de ens1~o sao_at~almente destinados estritamente à 
prestaçao de serv1ços publ1cos relacionados com a educação . 
Cons1derando que tal destinação não esgota o aproveitamento 

desses estab~lec1men~os , _a propos i ção pretende atribuir-
lhes, por me1~ ~e le1 , ma1s um uso especial: a utilização de 
seu e~paço _f1s1co por entidades sem fins lucrativos, que 
pode~~am a11 promover diver~os eventos sociais, tais como 
reun1oes : mostras e compet1çoes esportivas, entre outros. 
A mater1a lnsere-se no rol da competência do Estado membro 

nos termos do qu~ dispõe o a~t. 10, II, da Carta mineira . ' 
E~bora a af~taçao de bens publicas a uso especial possa ser 

fe1ta por s1mpl~s ato administrativo , nada impede que seJ·a efet 1Vada por 1 e1 . 
A iniciativa para desencadear processo legislati vo dessa 

natureza , por sua vez, não é privativa de qualquer dos 
~~~:~es do Estado, podendo propô-la, assim , os membros desta 

_Isso posto , inexiste óbice de natureza constitucional e 
1nfraconst1tuc1ona1 a comprometer a tramitação da proposição nesta Casa. 

Conclusão 
Concluímos pe l a juridicidade, pela constituciona li dade e 

pela legal1dade do Projeto de Lei ng 4/ 95 . 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Arnaldo Penna , relator 

Romeu Queiroz - Leonídio Bouças - Geraldo Nasc imento . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 31/95 
Comissão de Educação , Cultura, Desporto e Tur i smo e Lazer 

Relatório 
D~ Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em 

ana 11 se propõe seja declarada de utilidade púb li ca a 



28 

Associação Brasileira de Agências de Viagens ce Minas Gerais 
- ABAV-MG - com sede no Município de Belo Hor <zonte . . 

Publicada , 'to ~ a proposição encaminhada prelimina~mente a 
Comissão de Constituição e Justiça, que conclu1u pela 
juridicidade , pela constitucionalidade e pela legalidade da 
matéria. Deve, agora, receber parecer para o ~Q turno de deliberação 
conclusiva, em obediência ao que dispoe o Regimento Interno . 

Fundamentação 
A Associação Brastleira de Agências de ~ia~ens de M~nas 

Gerais tem por finalidade congregar as agenc1as de tur1smo 
defendendo os direitos, interesses e prerrogativas desse 
segmento, além de estimular o crescimento das correntes 
turísticas, através da realização de congressos e 
conferências que objetivem a divulgação do trabalho das 
empresas associadas. Pelo trabalho de integração e valorização do setor 
turístico junto à comunidade, a entidade faz jus ao título 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 31 / 95, no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 57/95 

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

Do Deputado Antônio Genaro, o projeto de lei em análise 
objetiva declarar de utilidade pública _ o Projeto Nova 
Aliança- Missão Artística, Cultural e Soc1al - PRONA -. com 
sede no Município de Belo Horizonte . 

Após o exame preliminar da Comissão _ d~ _Constituição e 
Justiça, que concluiu pela JUr1d1c1dade~ pela 
constitucionalidade e pela legalidade da propos1çao, vem a 
matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva , nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade objeto do projeto em tela tem caráter cultural e 

artístico e não possu i fins lucrativos . Empenhada em 
realizar um bom trabalho no campo das artes , produz e 
promove eventos musicais , teatrais e audiovisu~is , 
incentivando a profissionalização das pessoas que l1dam 
nessas áreas . Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do título 
de utilidade pública. Conclusão 

Pelo exposto , opinamos pela aprovação , no 
Projeto de Lei nQ 57 / 95 na forma original. 
Sala das Com i ssões, 2 de maio de 1995. 

1Q turno, 

João Leite, relator. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 71/95 
Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 
De~arquivado a requerimento do Deputado Jorge Hannas, 0 

proJeto e~ ap~eço vi sa criar, sob regime de permissão do 
DER~M0,. l1nha 1ntermunicipal de transporte coletivo entre os 
MunlClPlOS de Tocantins e Ubá . 

Publicada em 18 / 3/ 95, foi a matéria encaminhada a esta 
Comis~ão . par~ exame preliminar de juridicidade, 
const1tuc1onal1dade e legalidade, consoante o disposto no 
art . 195, c / c o art . 103 , V, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
_o proj~to _de lei em exame acha-se eivado dos vícios de 
1nconstltUc1on~lidad~ e de ilegalidade . Trata de matéria de 
natureza adm1n1strat1va da esfera privativa do Governador do 
Es~ado, por estar relacionada com a organização e a 
at1v1da~e ~o Pode~ Ex~cutivo, nos termos do art. 90, XIV, da 
Cart~ m1ne1r~ . Alem d1sso, contraria o princípio tradicional 
da 1nde~e~denc1a dos P~deres, previsto no art . 2Q da 
Const1t~1çao do Estado, nao devendo ser concretizada por lei 
e~ sent;do formal , mas por meio de ato administrativo, 
d1Sc1pl1nada que é pelo Decreto nQ 32.656, de 15/ 3/ 91 , que 
regula ~ assunto em toda a sua extensão. 

Em razao disso , não é lícito a membro deste parlamento a 
instauração do procedimento legislativo em assuntos dessa 
seara. 

Conclusão 
_Ante o_ ex~osto~ concluímos pe l2 antijuridicida~ e . pela 
1nconst1tuclonal1dade e pela ilega l idade do Projeto de Lei 
nQ 71 / 95 . 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995 . 
Geraldo ~antanna, Presidente - Leonidio Bouças , relator -

Romeu Que1roz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 74/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Jorge Hannas o Projeto de Le i nQ 

74/ 95, ?riginado do Projeto de Lei nQ 1.283/ 93 , o qual foi 
desarqu1vado por req~erimento aprovado em 9 / 3/ 95 , cria l inha 
de transporte colet1vo rodoviário entre os Municípios de 
Cataguases e Barbacena . 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 18 / 3/ 95, a 
proposição fo i encaminhada a esta Comissão 
preliminar de juridicidade , constitucionalidade 
nos termos do art. 195 , c / c o art . 103 , v, "a", 
Interno . 

Fundamentação 

para exame 
e legalidade 
do Regimento 

~ela proposição em exame pretende seu autor a criação de 
l1nha de transporte coletivo rodoviário l igando os 
Municípios de Cat aguases e Leopoldina . 

A ma!ér~a . dada a sua natureza administrat i va, é de 
compet~~c1a do Poder Executivo , que deve decidir sobre a 
conven~enc1a_e a oport~nida~e de sua implementação. Tal 
competenc1a e atr1bu1çao pr1vati va do Governador do Estado, 
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por força do art. 90, XIV, da Constituição do Estado, que 
prevê: 

"Art . 90- Compete privativamente ao Governador do Estado : 

xiv · ~ - -di~ó~~: -~~- -f~~~~-d~- · ;~i: -~~b~~- - ~ - ~~g~~i~~Çã~- -~-a 
atividade do Poder Executivo;". 

Não pode a Assembléia Legislativa editar normas pa~a 
criação de linha de transporte coletivo sob pena de 1nvad1r 
a esfera de competência do Governador do Estado, 
contrariando, conseqüentemente, o tradicional princípio da 
independência dos Poderes. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade, 

pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de 
Lei nQ 74/ 95. 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento - Romeu Queiroz . 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 84/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado Jorge Hanna~. a 

proposição em tela visa criar, sob regime de perm1ssao do 
DER-MG a linha intermunicipal de transporte colet1vo entre 
os Municípios de Cat aguases, Dona Eusébia, Astolfo Dutra, 
Piraúba e Rio Pomba. 
Publicado em 21 / 3/ 95 , o projeto foi distribuído a esta 

Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no 
art . 195, c / c o art . 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
o projeto de lei sob exame acha-se eivado dos vícios de 

inconstituciona l idade e ilegalidade. Trata-se de matéria de 
natureza administrativa da esfera privativa do Governador do 
Estado , por estar relacionada com a organização e a 
atividade do Poder Executivo, nos termos do art . 90 , XIV , da 
Constituição Estadual. Além disso , contraria o princípio 
fundamental da independência dos Poderes , previsto no art. 
2Q da Constituição da República, bem co~o _ ~ da 
razoabilidade estatuído no art . 13 da Const1tu1çao do 
Estado , não devendo ser concretizada por lei em sentido 
forma l, mas por meio de ato administrativo , conforme o 
Decreto nQ 32.656, de 15/ 3/ 91, que trata do assunto em toda 
sua extensão. 

Como se vê claramente , não é permitida, sob o ponto de 
vista jurídico e constitucional, a apresentação de 
propos ição sobre esse assunto por membro deste Poder , sob 
pena de incorrer em vício de inconstitucionalidade . 

Conclusão 
Ante o exposto, conc l uímos pela antijuridicidade , pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
no 84/ 95 . 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 

z 
5 . 
~ .. 
E 
2 
~ . . 
E 
! . 
iii 
• , . • -( . 
i 

31 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças , relator -

Romeu Oue1roz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 85/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a _ requerime~to do Deputado Jorge Hannas, 0 proJe~? _de le: e~ analise cria linha de transporte 

rodov:ar1o colet1vo lntermunicipal com sede em cataguases . 
Publ1~ado em 21 / 3/ 95, foi o projeto distribuído a esta 

~0~1ssao , para: nos termos do art. 195, c / c 0 art. 103, v , 
_a : _d? Reg1mento Interno, receber parecer quanto a 
JUrldlCl dade , constitucionalidade ~ legalidade. 

Fundamenta :::ào 
A tr!partição dos Poderes guardã estreita e fundamental 

relaçao com _a tripartição das funções do Estado. Assim, 
cab~, essenc1almente, ~o- _P?der Legislativo a função de 
leg1slar, ao_ Poder Jud2c1ar1o, a função jurisdicional e ao 
Poder ~xecut1vo , a funçao administrativa. 
Es~e e _o princípio Ja~ilar da organização do Estado, que 

esta dev1damen~~ cor cJ lldado na Constituição Federa l : "São 
Pod~res ~a Un1ao , 1naependentes e harmônicos entre si, 0 Leg1s~at1v~ , o Execut1vo e o Judiciário " (art . 2Q da 
Const1tu1çao Feder~l e art . 6Q da Constituição Estadual). 
Tal P~1nc1~10 ~am~em se _encontra explicitado pelo art. 6Q da 
Const1tu1çao m1ne1ra . E sobremaneira oportuno 0 comando 
expresso no paragrafo un1co desse artigo , que veda a 
9ualquer dos Poder~s a delegação de atribuição, e a quem for 
1nvest1do na funçao de um deles , o exercício da função de 
outro : _r~ssalvados os casos previstos na própria Const1tu1çao. 

Nesse ponto, reportamo-nos ao art. 90 , XIV , da Carta 
Estadual: que preconiza , sem aventar hipótese de delegação , 
a competenc1a P~lvativa do Governador do Estado para dispor 
na forma da le1, ~obre a organização e a atividade do Pode~ 
Execut1vo . _ V~le d1zer, focal i zando diretamente 0 projeto de 
le1 e~ _anal1se , que a elaboração de norma legislativa não é 
o leg1t1mo 1nstrumento para dispor sobre a matéria que 
contempla, cuja natureza é, eminentemente, adm inistrativa . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade , 

pela 1lega l 1dade e pela antijuridic í dade do Projeto de Le i nQ 85/ 95. 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
Geraldo ~antanna , Presidente - Leonídio Bouças , relator -

Romeu Oue1roz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 117/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório Desarqui vado a 
Projeto de Lei 
de Tur volând i a 

requeriment? do_Deputado Wanderley Ávila , o 
nQ !17/ 95 v1sa a transferência do Mun icípio 
da c1rcunscrição da Diretor i a Regional de 
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Saúde de varginha para a circunscrição da Diretoria Regional 
de Saúde de Pouso Alegre . do Regimento Interno , a 

a nova tramitação, e 
o Deputado que tenha 

Nos termos do art . 185, §§ 1Q e 2Q, 
matéria desarquivada ficará sujeita 
será tido como autor da proposição 
requerido o seu desarquivamento. 
Publicado em 28/3/95, o projeto foi distribuído 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 
As Diretorias Regionais de Saúde, conforme se infere _do 

art . 2Q da Lei nQ 10 .636, de 1972, são unidades q~e compoem 
a estrutura orgânica da Secretar ia de Estado da Saude. 

Nos termos da Constituição Estadual, no seu art. 66, ~II~ 
"e", a estruturação de Secretaria de Estado const~tu1 
matéria de iniciativa privativa do Chefe do Poder Execut1vo. 
Com o mesmo objetivo, o art. 90 , XIV, assegura que c~mpete 
privativamente ao Governador dispor sobre a organ1zaçao e a 
atividade do Poder Executivo. Registre-se, ~o ca~o em 
apreço , que, sendo as Diretorias Regionais_de Saude un1 dad~s 
integrantes da Secretaria de Estado da Saude, _a sua cr1aç~o 
e composição, mediante processo leg1slat~vo, estarao 
sujeitas à iniciativa do Chefe do Poder Execut1vo. . 

Além do mais, conforme esclarecimentos que obt1vemos JU~to 
à mencionada Secretaria, por se tratar de med 1da 
essencialmente administrativa , alteração como a qu~ se 
propõe é objeto de simples resolução editada pelo propr1o 
Secretário . Assim sendo , a proposição em pauta apresenta duas 
impropriedades : a primeira, por incursionar em terreno d~ 
inici ativa do Governador do Estado no que se refere a 
deflagração do processo legislativo; a segun~a. por 1n~entar 
dar disc iplina, por via de lei, a uma questao que se 1nse~e 
em âmbito de mera natureza administrativa, tanto que poder1a 
ser tratada por simples resolução do Secretário de Estado. 

Ainda só a titu lo de esclarecimento, informamos que a 
expres~ão "Delegacia Regional de Saúde" de que trata _o 
projeto em tela está incorreta, v~sto que a denom1n~çao 
correta é Diretoria Regional de Saude. nos termos da Le1 nQ 
10.636, de 16/ 1/ 92, que reorganiza a Secretaria de Estado da 
Saúde e dá outras providências. 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela ant i juridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 117/ 95. 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Romeu Queiroz - Leonidio Bouças - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 122/95 
Comissão de Educação, Cultura , Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
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De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de lei 
em análise objetiva declarar de utilidade pública a Fundação 
Torino, com sede no Município de Betim. 
Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição , vem a 
matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva , nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A entidade a ser beneficiada presta relevantes serviços por 

meio de atividades culturais, artísticas, recreativas, 
esportivas e beneficentes, objetivando incrementar e 
estimular o espírito de solidariedade comunitária entre 
todos os seus associados. 

Dessa forma, acreditamos ser justo e oportuno que a 
instituição seja declarada de utilidade pública . 

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

nQ 122/ 95 , no 1Q turno, na forma original . 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
João Leite, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 130/95 

Comi ssão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de le i em tela (ex-
Projeto de Lei nQ 2.113 / 94) objetiva declarar de utilidade 
pública a Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia 
do Suaçui - AMBAS - . com sede no Município de Guanhães. 
Desarquivada, a proposição foi publicada em 30/ 3/ 95 e 

encaminhada a esta Comissão para exame preliminar, nos 
termos do art . 19:=. , c / c o art . 103, V, "a", do Regimento 
Interno . 

Fundamentação 
A proposição :rata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830, 

de 6/ 12 / 71 , q u ~ estabelece os critérios para a declaração de 
utilidade públ i ca de entidades . 
O exame da documentação apresentada demonstra que a 

entidade atende a todas as exigências da referida lei . 
Conclusão 

Em face do exposto , concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
130/ 95 na forma proposta . 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relato~ -

Romeu Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 142/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Simão Pedro Toledo, a proposição em 

tela , originada do Projeto de Lei nQ 1.924/ 94, objetiva 
declarar de utilidade pública a entidade Obra Unida Santa 
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Luíza de Marilac de Pouso Alegre da Sociedade de São Vicente 
de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Pouso Alegre . 

Desarquivada, foi a propos i ção publicada em 31 / 3/95, vindo 
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 contém os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades . A referida instituição 
atende às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em 
vista a documentação apresentada, razão pela qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 

No entanto, torna-se necessário emendar a proposição para 
corrigir o nome da entidade . 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
142/ 95 com a Emenda nQ 

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

EMENDA No 1 
Dê-se ao art . 1Q a seguinte redaÇão : 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Obra Unida Santa Luíza de Marilac de Pouso Alegre da 
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP - , com sede no 
Munic í pio de Pouso Alegre.". 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças, relator -

Romeu Queiroz- Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 143/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei nQ 143/ 95 visa 
declarar de util i dade pública a Associação Comunitária do 
Bairro Betânia, com sede no Município de Ipatinga. 

Após sua publicação em 31 / 3/ 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 con t ém os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades. A referida instituição 
atende às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em 
vista a documentação apresentada. razão pela qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto em análise. 

Conc l usão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade , pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
143/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças , re l ator -

Geraldo Nascimento - Romeu Queiroz - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 144/95 

Comissão de Constituição e Jus ti ça 
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Relatório 

Do Deputado José Bonifácio, a propos1çao em tela (ex-
Projeto de Lei no 1. 972/94) objetiva declarar de utilidade 
pública a Associação de Músicos Profissionais e Amadores de 
Ressaquinha, do Município de Ressaquinha. 

Desarquivado, foi o projeto publicado em 31 / 3/ 95 vindo a 
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do ~rt . 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, qu~ ~ontém os requisitos para a declaração de 
ut1l1dade publ1ca de entidades. A Associação de Músicos 
Profissionais e Amadores de Ressaquinha atende às condições 
estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a documentação 
apresentada, razão pela qual não encontramos óbice à normal 
tramitação do projeto . 

Conclusão 
Diante do exposto , concluímos pela juridicidade , pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
144/ 95 na forma proposta . 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente- Leonídio Bouç2 ~. re lator -

Geraldo Nascimento - Romeu Queiroz - Arnaldo Penna . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 150/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Paulo Pettersen, a propos1çao em tela, 

originada do Projeto de Lei nQ 2.266/ 94 , objetiva declarar 
de utilidade pública o Conselho Federal dos Pastores do 
Brasil - CFPB -, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Desarquivado , foi o projeto publicado em 1Q/ 4/ 95 , vindo a 
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art . 103 
V, "a " , c / c o art. 195 , do Regimento Interno. ' 

Fundamentação 
A matér i a 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 . O CFPB atende às condições 
estabelecidas pela c i tada lei, tendo em vista a documentação 
apresentada , razão pela qual não encontramos óbice à normal 
tramitação do projeto . 

Conclusão 
Diante do exposto , conc l uímos pe la juridicidade , pela 

constitucionalidade e pela legal idade do Projeto de Lei nQ 
150/ 95 na forma proposta . 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças , relator -

Romeu Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 151/95 

Comi ssão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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o Projeto de Lei nQ 151 / 95, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos , visa a declarar de util i dade pública a Creche 
Menino Jesus, com sede no Município de São Gotardo. 

Após a sua publicação em 1Q/ 4/ 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 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, que não 
são remuneradas pelos cargos que exercem . 

Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos_pela 
Lei nQ 5.830, de 6/ 12/ 71, que disciplina a declaraçao de 
utilidade pública de entidades . 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
151 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Romeu Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 152/95 
Comissão de Constit uição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio , a propos i ção em 

análise objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
de Pa i s e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pi tangu i - , com 
sede no Município de Pitangui. 

Publicado o projeto em 1Q/ 4/ 95, 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 entidade que se pretende beneficiar atende aos requisitos 

estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/ 12 / 71 , que regulamenta 
a matéria , não se encontrando, portanto , óbice à sua 
tramitação . 

Conclusão 
Pela razões aduzidas , concluímos pela juridicidade , pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
152/ 95 na forma apresentada. 
Sa l a das Com i ssões , 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna , relator 

Geraldo Nascimento - Leonidio Bouças - Romeu Queiroz. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 153/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
o projeto de lei em análise , do Deputado Antôn i o Júlio, 

pretende seja declarada de uti l idade pública a Roda da 
Amizade das Senhoras dos Rotar i anos de Lav ras, com sede no 
Município de Lavras . 
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Publicado em 
comissão para 
o art . 103, v, 

1Q/ 4/ 95 , o projeto foi encaminhado a esta 
exame preliminar, nos termos do art . 195, c/c 
"a" , do Regimento Interno . 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes à matéria, verificamos que a entidade cumpriu o 
que determina a Lei nQ 5.830 , de 6/ 12 / 71, que estabelece os 
requisitos para a declaração de utilidade pública de 
entidades. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas , concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Le i nQ 
153/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Nascimento, relator 

- Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Romeu Queiroz. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 158/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei nQ 158/ 95 visa 

declarar de utilidade pública a entidade Fraternidade 
Feminina Cruzeiro do Su l, com sede no Município de Monte 
Carmelo. 

Após a sua publicação em 5/ 4/ 95 , vem o projeto a esta 
Comissão para exame preliminar quanto a sua juridicidade , 
constitucionalidade e legalidade , 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 
uti l idade pública de entidades . A Fraternidade Feminina 
Cruzeiro do Sul atende às condições estabelecidas pela 
citada lei , tendo em v ista a documentação apresen t ada , razão 
pela qual não encontramos óbice à normal tramitação do 
projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade , pela 

constituciona l idade e pela legalidade do Projeto de Le i nQ 
158/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças , relat or -

Romeu Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 159/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Le i nQ 159/ 95 , da Deputada Maria Olív ia , v isa 

declarar de utilidade pública o Núcleo de Pesquisas 
Arqueológicas do Al to do Ri o Grande - NPA - , com sede no 
Município de Andrelândia. 
Após sua publicação em 6/ 4/ 95 , vem o pr ojeto a esta 

Comissão para exame preliminar, nos termos do art . 103, V, 
"a " , c/ c o art . 195 , do Regimento Interno . 
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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 instituição 
atende às condições estabelecidas pela citada lei, tendo em 
vista a documentação apresentada , razão pela qual não 
encontramos óbice à normal tramitação do projeto. 

No entanto , torna-se necessário emendar a proposição para 
corrigir o nome da entidade. 

Diante do exposto, 
constitucionalidade e 
159/ 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. lQ a seguinte redaÇão: 
"Art . lo -Fica declarado de utilidade pública o Núcleo de 

Pesquisas Arqueológicas do Alto do Rio Grande - NPA -, com 
sede no Município de Andrelãndia." . 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Romeu Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 164/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a requerimento do Deputado Arnaldo Canarinho , 

o projeto de lei em epígrafe cria linha de transporte 
rodoviário coletivo intermunicipal com sede no Município de 
Leandro Ferreira. 

Publicado em 6/ 4/ 95, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão, para, nos termos do art. 195, c / c o art. 103, V, 
"a" do Regimento Interno, receber parecer quanto à 
juridicidade, constitucionalidade e legalidade. 

Fundamentação 
O Direito Administrativo tem, como um dos seus ensinamentos 

básicos. o princípio da separação dos Poderes, cujas funções 
legislativa , administrativa e jurisdicional, específicas de 
cada um deles, encontram seus limites e suas abrangências 
manifestos no corpo do ordenamento jurídico em vigor. 

Esse princípio , alicerce da organização do Estado , está 
devidamente consolidado na Constituição Federal e na 
Constituição mineira, nos seus arts . 2Q e 6Q, 
respectivamente, que asseguram. em uníssono , a independência 
e a harmonia entre os Poderes Legislativo , Executivo e 
Judiciário . É sobremaneira oportuno o comando expresso no 
parágrafo único do art . 6Q da Constituição do Estado, que 
veda a qualquer dos Poderes a delegação de atribuição e , a 
quem for investido na função de um deles, o exercício da 
função de outro, ressalvados os casos previstos na própria 
Constituição. 

Também as disposições contidas no art . 90, XIV , da referida 
Carta constituem fundamento para o exame da proposição em 
te l a , pois nesse dispositivo está preconizada, sem cogitar-
se da hipótese de delegação, a competência privativa do 
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Governador do Estado para dispor , na forma da lei, sobre a 
organização e a atividade do Poder Executivo. Vale dizer , 
focalizando diretamente o projeto de lei em análise, que 
este não é o legítimo instrumento para dispor sobre a 
matéria, cuja natureza é, eminentemente, administrativa . 

Conclusão 
Com base na fund amentação apresentada, concluímos pela 

inconstitucionalidade , pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 164/ 95 . 
Sala das Comissões ; 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Romeu Queiroz - Leonidio Bouças - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 170/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado José Braga, a proposição em tela 

declara de utilidade pública a Associação Comunitária da 
Colônia Carlos Prates - ASCATE - . com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Publicado em 6/ 4/ 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 Associação objeto da matéria em estudo é dotada de 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
d~is anos, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, 
nao remuneradas pelos cargos que exercem . 
Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5 . 830 , de 6 / 12/ 71, que discip l ina a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade , pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
170/ 95 na forma proposta . 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Nasciment o relator 

- Leonídio Bouças - Romeu Queiroz- Arnaldo Penna. ' 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 179/95 
Comissão de Constitu i ção e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Wanderley Ávila, o projeto em análise (ex-

Projeto de Lei nQ 2 . 184/ 94 ) tem por objetivo declarar de 
uti l idade pública a Fundação de Assistênc i a Social de 
Janaúba - FUNDAJAN - , com sede no Município de Janaúba . 

Desarquivada , fo i a proposição pub l icada em 7/ 4/ 95 e 
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar, nos 
termos do art. 195 , c / c o art. 103, V, "a" , do Regimento 
Interno . 

Pe l a documentação 
tem personalidade 

Fundamentação 
apresentada, verifica-se que a entidade 

jurídica, funciona há mais de dois anos e 
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sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos . 

Como se vê , a entidade atende aos requisitos da Lei nQ 
5 . 830, de 6/ 12/ 71 , não existindo impedimento de ordem legal 
ou constitucional à aprovação da matéria . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
179/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Romeu Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 180/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 
análise, originado do Projeto de Lei nQ 816/ 92 , tem por 
objetivo declarar de ut i lidade pública a Augusta e 
Respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz, com sede no 
Município de Buritizeiro. 

Desarquivada , foi a propos1çao publicada em 7/ 4/ 95 e 
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar, nos 
termos do art. 195, c / c o art . 103, V, "a ", do Regimento 
Interno . 

Fundamentação 
Compulsando 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 
de entidades. 
Entretanto , faz-se necessário alterar a redação do art . 1Q, 

com vistas à correção do nome da entidade, o que faremos por 
meio de emenda . 

Pelo exposto , 
constitucional idade 
180/ 95 com a Emenda 

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

EMENDA No 1 
Dê-se a seguinte redação ao art.-1Q : 
"Art . 1Q -Fica dec l arada de utilidade pública a Augusta e 

Respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz , com sede no 
Município de Burit izeiro. ". 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Romeu Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 181/95 
Comissão de Constitu ição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 181 / 95 

(ex -Proj eto de Lei nQ 2 . 233 / 94 ) visa a declarar de utilidade 
pública o Lar dos Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas 
Li ma , com sede no Município de Iturama. 
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Desarquivada , foi a propos1çao publicada em 7/ 4/ 95 , vindo a 
esta Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade , nos termos do art . 195, 
ele o art . 103 , V, "a" , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
o Lar dos Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas Lima é 

pessoa jurídica, conforme documentação anexada ao projeto , 
não tem fins lucrativos , funciona há mais de dois anos e os 
membros de sua diretoria não são remunerados. Assim , a 
ent idade atende plenamente ao disposto na Lei nQ 5 . 830 , de 
6/ 12/ 71. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
181 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças , rela t or -

Romeu Queiroz- Arnaldo Penna- Geraldo Nascimento . 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 188/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autor ia do Deputado Wande rley Ávila , a propos1çao em 
análise objetiva declarar de uti l idade pública a Associação 
dos Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Perdizes , com 
sede no Município de Perdizes . 

Publicado em 11 / 4/ 95, veio o projeto a esta Comissão para 
exame prel i minar , em atendimento ao que d i spõe o 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 contém os requisitos para a declaração de 
utilidade púb l ica de entidades. A APAE de Perdizes atende às 
condições estabelecidas pela citada lei, tendo em vista a 
documentação apresentada, razão pela qual não encontramos 
óbice à tramitação do projeto . 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pe l a juridicidade, pela 

constituc i ona l idade e pela legalidade do Projeto de Le i nQ 
188/ 95 na forma proposta . 
Sala das Comissões , 2 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna , relator 

Geraldo Nascimento - Leonídio Bouças - Romeu Queiroz. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 189/95 
Comissão de Constitu i ção e Justiça 

Relatório 
A proposição em análise, do Deputado Francisco Ramalho, tem 

por escopo declarar de utilidade pública a Assoc i ação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Bueno Brandão , 
com sede no Município de Bueno Brandão . 

Pub li cado em 11 / 4/ 95 , veio o proje to a esta Comissão para 
exame pre limi nar , em atendimento ao que d i spõe o a rt. 195 , 
c/ c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 
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Fundamentação 
A matéria é regulada pela Lei nQ 5.830, de 6/12/71, que 

dispõe sobre a declaração de utilidade pública de entidades. 
Compulsando a documentação juntada ao processo , verifica-se 

que a referida Associação atende às exigências da lei acima 
citada, nada havendo, pois, que impeça a tramitação do 
projeto nesta Casa. 

Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
189/ 95 na forma apresentada . 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Romeu Queiroz - Geraldo Nascimento - Leonídio Bouças. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 100/95 

Comissão de Defesa Social 
Relatório 

do Deputado Djalma Diniz, o requerimento em 
que seja enviado oficio ao Secretário de Estado 

solicitando urgência na inauguração do Centro de 
Dênio Moreira de Carvalho, no Município de Ipaba. 

no "Diário do Legislativo" de 17/3/95, a 
proposição foi encaminhada a esta Comissão para deliberação, 
nos termos do art. 104, III, do Regimento Interno. 

De autoria 
apreço pede 
da Justiça 
Reeducação 
Publicada 

Fundamentação 
O controle e a fiscalização dos atos do Poder Executivo são 

matérias de competência privativa da Assembléia Legislativa, 
por força do disposto no art. 62, XXXI, da Constituição do 
Estado . 

No que diz respeito ao mérito, a providência solicitada 
pelo Deputado Djalma Diniz tem por objetivo que aquele 
presídio seja utilizado somente para as finalidades para as 
quais foi construído, uma vez que está sendo utilizado sem 
qualquer critério, criando uma série de transtornos não só 
para a instituição em si mas também para a própria 
sociedade. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 100/ 95 . 
Sala das Comissões, 20 de abril de 1995. 
Antônio Roberto, relator. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 3 DE MAIO DE 1995 
Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e 

. Wanderley Ávila 
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SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata -
Correspondência: Mensagem nQ 7/95 (encaminha o Projeto de 
Lei nQ 219 / 95), do Governador do Estado; Ofícios nQs 3/95, 
do Presidente do Tribunal de Contas, e 3/ 95, do Procurador-
Geral de Justiça Ofícios, telegrama e cartões 
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 220 e 
221 / 95 - Requerimentos de Emancipação nQs 75 a- 79/95 
Requerimentos nQs 350 a 352/95 Requerimentos s / nQ da 
Comissão de Assuntos Municipais - Comunicações: Comunicações 
da Comissão de Defesa Social {2) e da Deputada Maria Olivia 
- Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Elbe Brandão e 
Paulo Piau - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase: Abertura de 
inscrições Leitura de comunicações apresentadas 
Requerimentos: Requerimentos de Emancipação nQs 75 a 79 / 95; 
deferimento - Votação de proposta de emenda à Constituição 
Federal; aprovação 2ª Fase: Discussão e votação de 
proposições: Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
24/ 95; aprovação - Discussão, em 1Q tur no, do Projeto de Lei 
nQ 78/95; apresentação de emenda; encerramento da discussão; 
encaminhamento do projeto com a emenda à Comissão de 
Educação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Álvaro Antônio- Anderson 
Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro 
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -Din is Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elbe Brandão -Elmo Braz-
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende-
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquinio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Mar!a_Barros - Kemil Kumaira Leonídi o Bouças Lu i z 
Anton1o Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
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Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião . Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro , 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr . 2Q-Secretário, para proceder á 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 Antônio Júlio, 5Q-Secretário, nas funções de 

1Q-Secretário , lê a seguinte correspondência : 
"MENSAGEM NQ 7/95* 

Belo Horizonte , 2 de maio de 1995. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência , para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso, que transfere a Superintendência Central de 
Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda para 
a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e 
dá outras providências. 

A integração da Superintendência Central de Pagamento de 
Pessoal na estrutura orgânica da Secretaria de Estado de 
Recursos Humanos e Administração , como proposto no projeto 
de lei, situa adequadamente o órgão incumbido do preparo do 
pagamento dos servidores públicos estaduais na repartição 
que tem a seu cargo a gestão dos recursos humanos em todos 
os seus aspectos, incluída a concessão de benefícios e 
vantagens até enfeixar com o seu efeito financeiro, ou seja , 
o controle final do pagamento, com o que fica completado o 
círculo de competência , colocando sob a responsabilidade de 
uma mesma secretaria de Estado as atividades que se 
i nterligam e que, indiscutivelmente, se complementam. 
Ressalte-se . entretanto , que a medida proposta se 

concre t izará no prazo necessário até que a Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração absorva 
totalmente as ati v idades a cargo da superintendência cuja 
transferência se propõe , especialmente quanto à 
d i sponibilidade de pessoa l treinado do seu quadro para a 
definiti va integração . 

Por se tratar de matéria urgente , sol i cito a Vossa 
Excelência que o projeto de lei seja apreciado no prazo 
referido no artigo 69 , § 1Q , da Constituição do Estado . 
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelência 

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

PROJETO DE LEI NQ 219/95 
Transfere a Superin t endência Centra l de Pagamento de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda para a Secretaria 
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de Estado de Recursos Humanos e Administração e dá outras 
providências . 
Art. 1Q A Superintendência Central ds Pagamento de 

Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda, a que se refere 
0 artigo 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 artigo 6Q da Lei nQ 9.519 , de 29 de dezembro de 
1987 . . 

§ 1Q -A transferência definitiva da~-se:á em até_ 18 
(dezoito) meses , contados da data da publ1caçao desta le1 . 
§ 2Q -Os cargos de provimento efetivo e em comissão que 

compõem o Quadro Especial de Pessoal a que se refere o 
artigo 41 do Decreto nQ 36 . 033 , de 14 de outubro de 1994, 
prev istos nos Quadros III-1 e III-2 do seu Ane~o ng ~-r.
Secretaria de Estado da Fazenda , lotados na super1ntendenc1a 
transferida neste artigo , serão relatados e iden t ificados , 
mediante decreto , nesta 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. equipamento e material permanente 
da superintendência transferida na forma do artigo anterior 
permanecem sob sua responsabilidade , até a transferência 
definitiva para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração , quando serão identificados mediante decreto . 
Art. 3o - Ficam extintas as Divisões de Pagamento de 
Pessoal~ em número de 12 (doze ), integrantes da estrutura 
orgânica das Superintendências Reg i ona i s da Fazenda, a que 
se refere o artigo 69 da Le i nQ 11.406 , de 28 de janeiro de 
1994 , bem como 12 (doze) cargos de Super v isor III, código 
CH-03 . 

Art. 4o - Ficam criadas 12 (doze) Diretorias Regionais de 
Pagamento de Pessoal, subordinadas técnica e 
admin i strativamente à Superintendência Central de Pagamento 
de Pessoal de que trata essa le i. 

Parágrafo ún i co -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 , cód i go MG-06 , 
símbolo S-03 , de recrutamento limitado . 

Art . 5Q Os cargos ex ti ntos e criados nos art i gos 
anteriores serão , r és pecti vamente, iden t ificados e 
codificados em decreto. 

Art . 6Q -Os Secretários de Estado de Recursos Humanos e 
Admin i stração e da Fazenda, em resolução con junt a , 
instituirão Grupo de Trabalho , sob a coordenação de 
representante do primeiro , para encarregar-se das med i das 
destinadas ao cumprimento desta lei, podendo convocar os 
servidores necessários para este fim . 
~ 1Q - A convocação de que trata este artigo poderá incluir 

ocupante de cargo de provimento efeti vo ou em comissão do 
Quadro Permanente de Tr i butação , Fiscalização e Arrecadação , 
de que t rata a Le i nQ 6.762, de 23 de dezembro de 1975 , e 
modif i cações posteriores, assegurados os d ireitos e 
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vantagens desta mesma lei, sem prejuízo ainda do exercício 
do cargo de provimento em comissão que ocupa, até o prazo 
fixado no § 1Q do artigo 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 artigo 1Q, serão objeto também 
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 
-Publicado, vai o 

Administração Pública 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

as disoosições em contrário . " 
projet o às Comissões de Justiça, de 
e de Fiscalização Financeira para 

do art . 195, c/ c o art . 220, do 

*- Publicado de acordo com o texto original. 
OFÍCIOS 

NQ 3/ 95 , do Sr. Castellar Modesto Guimarães Filho, 
Procurador-Geral de Justiça do Estado, encaminhando cópia de 
resoluções baixadas pela Procuradoria-Geral de Justiça, 
relativas à concessão de reajuste de vencimentos aos 
servidores do Ministério Público. (-Anexe-se ao Projeto de 
Lei nQ 199/ 95.) 

NQ 3/ 95, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro, 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado, agradecendo 
convite para participar das audiências públicas regionais e 
informando que o Tribunal será representado, nos dias 4 e 5 
de maio , pelo Conselheiro João Bosco Murta Lages , Vice-
Presidente, e, nas demais audiências , pelo próprio 
Presidente . 

Do Sr. Márcio Aristeu 
Tribunal de Justiça do 
homenagem ao ex-Deputado 
pela iniciativa. 

Monteiro de Barros , Presidente do 
Estado, agradecendo convite para a 
José Laviola e parabenizando a Casa 

Do Sr. Armando Costa , Deputado Federal, parabenizando a 
Casa pela iniciativa da comemoração da Semana da 
Inconfidência. 

Da Sra. Maria Elvira, Deputada Federa l, encaminhando o 
Relatório da Bancada Parlamentar Brasileira sobre a Reunião 
Preparatória da IV Conferência Mundial da Mulher , Promovida 
pela ONU, em Nova Iorque . 

Do Sr. José Tavares , Deputado à Assembléia Legislativa do 
Estado do Paraná, solicitando o envio de lista dos 
parlamentares minei ros que já cumpriram um ou mais mandatos 
de Deputado Federal com seus respectivos endereços. 

Do Sr . Arnaldo de Oliveira Chaves, Prefeito Municipal de 
Igarapé, informando sobre sua posição contrária à 
emancipação do Distrito de São Joaquim de Bicas e expondo os 
motivos legais para tal atitude, requerendo volte o processo 
a ser apreciado pela Comissão de Assuntos Municipais. (- À 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização , nos termos 
do§ 2Q do art. 5Q da Lei Complementar ng 37, de 18/ 1/ 95. 
Anexe-se ao processo . ) 
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Do Sr. Jorge Luiz Maciel da Mata, 
Municipal de Paraopeba, parabenizando 
que vem des~nvo:vendo no Estado, em 
públicas reg1ona1s. 

Presidente da Câmara 
a Casa pelos trabalhos 
especial as audiências 

Do sr. Ruy José Vianna Lage, Pres i dente da COPASA-MG, 
informando que, conforme solicitação desta .casa , a Companh1a 
passou a incluir, a partir domes de abr1l, me~sagem sobre 
as audiências públicas municipais nas contas de agua. 

TELEGRAMA 
Do Cap. Iasbech ; ajudante-de-ordens do Ministro 

Exército, agradecendo o envio do Ofício nQ 513 / 95/ SGM. 
CARTÕES 

do 

Dos Srs . Armando Costa, Deputado Federal. e José Henrique 
santos Portugal, Chefe de Gabinete.~o Gover~ador do Estado, 
agradecendo o convite para a reun1ao espec1al em homenagem 
ao ex-Deputado José Laviola. 

Da Sra. Maria de Lourdes Côrtes Romanelli, Superintendente 
de Bibliotecas da Secretaria de Estado da Cultura, 
agradecendo o convite para a solenidade comemorativa da 
semana da Inconfidência. . . o sr. Presidente (Deputado Agost1nho Patrus) - 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 220/95 

a criação da Escola-Técnica Estadual de Minas Dispõe sobre 
Gerais. A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 

Art . 10 - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a criar a 
Escola Técnica Estadual em municípios cuja população exceda 
200.000 (duzentos mil) habitantes e que tenha a constituição 
da 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 em vigor na data de sua 
publicação. _ . . 

Art. 4Q- Revogam-se as disposiçoes em contrar1o . 
Sala das Reuniões, de de 1995 . 
Geraldo Rezende 
Justificação: Em Minas Gerais existem cerca de 19 mil 

escolas que atendem 4 . 380.000 matriculas, da pré-escola _à 
universidade . Dados do IBGE indicam que um em cada tres 
mineiros é estudante. O ensino público é o responsável pela 
imensa maioria das matriculas (90,1 %) . O Governo Estadual, 
com seus 6 . 228 estabelecimentos , atende mais de 2/ 3 dos 
alunos , sendo 56% da pré-escola , 73% do ensino fundamental. 
67% do ensino médio e 5,3% do ensino superior . 

Na baixissima oferta destinada ao ensino médio está 
loca lizado o maior claro de cobertura da população escolar. 
Não mais que 15% do 1 .950 . 000 jovens mineiros estão 
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freqüentando a escola , nesse nível de ensino , por falta de 
incentivo e de perspectiva profissional. 

Em alguns países industrializados, como o Canadá , o Japão, 
a Alemanha e a própria Rússia , mais de 80% dos concluintes 
do 1Q grau continuam seus estudos no 2Q grau (basicamente em 
cursos profissionalizantes) . Em Minas Gerais, a relação 
entre as matrículas dos dois níveis é de apenas 12,5%. 
Em algumas regiões e microrreg 1oes do Estado , como o Norte 
de Minas , os vales do Jequit i nhonha e do Mucuri, essa 
relação tende a dimtnuir ainda mais. 

A propósito desses dados , após várias pesqu i sas e análise 
da conjuntura sócio-educacional do Estado, resolvemos propor 
a criação da Escola Técnica do Estado de Minas Gerais em 
cidades cuja população atinja 200 mil habitantes e que tenha 
CDis constituídos em plena ati v idade . 

O nosso obj etivo (a implantação das escolas técnicas 
estaduais), é de assegurar um futuro promissor para os 
nossos jovens em sua região de origem. Além disto, cada 
Esco l a Técnica fundada na região poderá fazer parceria com a 
iniciati va pr i vada , e os cursos por ela ministrados poderão 
atender basicamente a necessidade de mão-de-obra da região . 

Além de propic i ar a permanência do jovem em sua região , as 
escolas técn i cas 1rao aquecer a receita econômica nos 
mun1c1p1os e proporcionar o desenvol v imento em todos os 
campos de Minas Gerais. 

O curso técn i co terá duração de três anos , como nas escolas 
t écnicas do Governo Federal : primeiro ano básico , e o 
segundo e o terceiro, de especialização . Os alunos 
ingressarão nos cursos técn i cos através de vestibular . 
A esco l a atenderá a premente necessidade , assegurando aos 

jovens do Estado formação especializada e aprimoramento 
t écnico de mão-de-obra em vários setores de trabalho. 

Dessa forma , este projeto há de merecer a aprovação de 
nossos i lustres pares . 
-Pub li cado , vai o projeto às Com issões de Justiça , de 

Educação e de Fisca l ização Fi nance i ra para pa r ecer , nos 
t ermos do art . 195 , c / c o ar t . 103, do Reg i ment o I nterno . 

PROJETO DE LEI No 221/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.122/94) 

Declara de ut il idade púb l ica a Assoc i ação Mantenedora do 
Hosp i tal e Maternidade Dr . Aure l iano Brandão , com sede no 
Munic í pio de Gouveia . 

A Assembléia Legislati va do Estado de Minas Gerais decre t a : 
Ar t. 1Q -Fica declarada de util idade púb li ca a Associação 

Mantenedora do Hospita l e Mate r nidade Dr . Aureliano Brandão , 
com sede no Mun i cípio de Gouveia . 

Ar t . 2Q Esta l e i entra em vi gor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q - Revogam-se as d i sposições em contrári o. 
Sala das Reuniões , 21 de fevere i ro de 1995 . 
Sebast i ão Navarro Vie i ra 
Justi f icação: A Assoc i ação Man t enedora do Hosp i tal 

Brandão tem persona l idade 
de do i s anos e s ua d i re t or i a é 

Maternidade Dr . Aureliano 
j urídica , f unciona há ma i s 
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composta de pessoas idôneas , que não recebem remuneração 
pelos cargos que ocupam, preenchendo , portanto , os 
requisitos da Lei nQ 5.830 , de 6/ 12/ 71. 
A fina l idade da instituição é manter o Hospital e 

Maternidade Dr . Aureliano Brandão , entidade sem fins 
l ucrativos , que contribui decisivamente para a melhoria da 
saúde da comunidade de Gouveia. 

Por ter como ideai a defesa da saúde da popu lação de 
Gouveia , a entidade merece o reconhecimento de sua ut i lidade 
públ i ca. Para tanto , contamos com o apoio de nossos ilustres 
pares para a aprovação deste projeto de lei . 
-Publicado , vai o proj eto às Comissões de J us ti ça , para 

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

' REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1) Requerimento nQ 75/ 95 , do Deputado Sebastião Costa , 

encam i nhando documentação de emancipação do Distr i t o de 
Bel i sár i o , no Munic í pio de Muriaé . 

- Documentação comple t a entregue em 2/ 5/ 95 . 
2 ) Reque r imento nQ 76/ 95 , do Deputado João Batista de 

Oliveira , encaminhando documentação de emanc i pação do 
Distrito de Lagoa Bon it a , no Munic í pio de Cord i sburgo . 

- Documentação completa entregue em 2/ 5/ 95 . 
3 ) Requerimen t c nQ 77 / 95, da Deputada Elbe Brandão , 

encaminhando documentação de emancipação do Di s t r ito de 
Guaraciama , no Municípi o de Bocaiúva . 

- Documentação completa entregue em 2/ 5/ 95 . 
4 ) Requeriment o nQ 78 / 95, da Deputada El be Brandão, 

encaminhando documentação de emancipação do Di s t ri t o de 
Ol hos d ' Água , no Munic í pio de Boca i úva . 

- Documentação completa entregue em 2/ 5/ 95. 
5 ) Requerimer- ~ nQ 79 / 95 , do Deputado Ermano Ba t ista , 

encaminhando c: : umentação de ema nci pação do Di s t r i t o de 
Piedade , no Muni c í pio de Caratinga. 

- Doc umentação ent r egue em 19 / 4/ 95 : 
a ) a t a de const i tuição da Comissão Emancipacioni s t a , 

reg i strada em car tór i o; 
b ) representação; 
c ) cópia autent i cada do CGC da en t idade ; 
d ) cer t idão da Justiça Ele it or a l ; 
e ) dec l aração de núcleo urbano e morad i as ; 
f ) decla r ação de edif í cios para o governo municipal e 

órgãos de segurança ; 
g ) declaração de posto de saúde ; 
h) declaração de esco l a púb li ca de 1Q grau completo ; 
i) declaração de cem it éri o ; 
j) dec l aração de telef one ; 
1) dec laração de correios ; 
m) dec la r ação de energia el ét r i ca ; 
n ) dec l a r ação de abas t ecimen to de água ; 
o ) r elação de serv idores ; 
p ) mapa/ descr ição de l im i tes do IGA . 
- Documentação ent regue em 3/ 5/ 95: 
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a) cópia de ata de eleição da diretoria da entidade, 
registrada em cartório; 

b) inventário patrimonial . 
REQUERIMENTOS 

NQ 350/95, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com 
vistas a que se acrescente a expressão delegacia de polícia 
civil na letra "a", inciso II do art. 4Q da Lei Complementar 
nQ 38, de 13/ 2/ 95. ( -À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 351 / 95 , do Deputado Paulo Piau, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
elaboração de programa especial de incentivo ao 
desenvolvimento da agro indústria no Estado . (- À Comissão de 
Agropecuária.) 

NQ 352/95, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de 
Transportes e Obras Públicas com vistas à recuperação da 
ponte sobre o córrego do Norte , no Município de Bertópolis. 
( - À Comissão de Administração Pública .) 

REQUERIMENTOS 
- Os reque~imentos da Comissão de Assuntos Municipais 

contendo pedido ao Tribunal Regional Eleitoral para a 
realização de consulta plebiscitária aos Distritos de São 
João do Pacuí, Vargem Grande do Rio Pardo, São Joaquim de 
Bicas, São Domingos das Dores, Justinópo lis e Periquito , 
Pedra Corrida e São Sebastião do Baixio foram publicados, os 
quatro primeiros, na edição do dia 27 / 4/ 95, e os dois 
últ i mos, nas edições de 28/ 4/ 95 e 29/ 4/ 95, respectivamente. 

COMUNICAÇÕES 
- São também , encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Defesa Social (2) e da Deputada Mar ia Olívia. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra, a Deputada Elbe Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão* -Sr . Presidente, Sras . Deputadas, 

Deputados, pessoas presentes nas galerias, representantes da 
imprensa, funcionários da Assembléia. 
A palavra turismo vem do inglês ''TOURISM", através do 

francês "TOURISME" e significa , segundo o dicionário "viagem 
ou excursão feita por prazer, a locais que despertam 
interesse". Significa, ainda, "o conjunto dos serviços 
necessar1os para atrair aqueles que fazem turismo e 
dispensar-lhes atendimento por meio de provisão de 
itinerários, guias , acomodações e transporte" . 

Nos últimos dez anos, segundo a Organização Mundial de 
Turismo, o turi smo internacional cresceu, em média, 6% ao 
ano, totalizando 450 milhões de viagens, em dados de 1991 . 

Impressionantemente. o Brasil não obteve resultados 
positivos. Sua participação diminuiu de 0,6% do mercado 
mundial para 0,3%. Por incrível que pareça , de 1983 para cá , 
os números não mudaram muito. Chegam ao País cerca de 
1.500.000 turistas por ano. 
Essa atividade envolve desde os principais executivos das 

companhias aéreas , a empresas de cartão de crédito , 
locadoras de veículos, hotelaria, bares , restaurantes a 
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agências de viagens. É uma das indúst rias que oferece o 
maior número de empregos no mundo , superando o setor 
automobilístico e o petrolífero . No entanto, Sr . Presidente, 
nos últimos 12 anos, segundo dados da ABAV Associação 
Brasileira dos Agentes de Viagens, o número de brasileiros 
que fizeram viagens internacionais cresceu mais de 150%, o 
que. colocou o Brasil entre os principais emissores de 
turistas principalmente para os Estados Unidos. 

É bom salientar que grande parte desses turistas sai do 
pais sem conhecer à sua capital . sai de seu Estado sem 
conhecer seus pontos turísticos, suas riquezas naturais. Por 
que, Sr. Presidente? Na ponta do lápis, como se diz 
popularmente, como fica mais barato sair do Pais para fazer 
turismo do que viajar até mesmo dentro de nosso Estado. 
Senão, vejamos: pode-se chegar a Miami. gastando-se 
R$700,00, ao Caribe R$800,00 a Fernando de Noronha, R$720,00 
a Manaus, durante a baixa temporada, R$500 ,00 e a Ouro Preto 
onde uma diária com café da manhã , para casal , em hotel 
médio, fica em cerca de R$220,00. Pergunto: onde anda a 
força política , que é a mola desse setor? Onde foram parar 
os incentivos fiscais? as verbas para a preservação da 
história, da cultura popular? 
Sr. Presidente. senhores, senhoras, o Governador Eduardo 

Azeredo reconhece o turismo como indústria e tem praticado 
ações concretas para incentivá-lo. Uma delas é a 
vi abilização do pavilhão de feiras em Belo Horizonte. Tem. 
também, procurado traçar a malha v1ar1a turística em 
consonância com as associações microrregionais. 
Pelos caminhos de Minas senhores e senhoras , percorreram os 

bandeirantes, Tiradentes, Debret , a corte portuguesa e hoje, 
a cidade patrimônio cultural da humanidade, Ouro Preto, 
recebe incontáveis e importantes visitantes de todo o mundo . 
Pelos caminhos de Minas, ao sul. no circuito das águas, há 

que se matar a sede em Cambuquira , Lambari. Caxambu e São 
Lourenço. Há, ainda, Passa Quatro , Jacutinga, Poços de 
Ca ldas e Caldas, Araxá, Patrocínio, Bueno Brandão e 
Ca rangola. 
Pelas cidades históricas, o que há de mais rico e belo do 

barroco: vamos a Ouro Preto , Mariana, Congonhas, São João 
Del-Rei , Tiradentes, Sabará, Caeté, Santa Bárbara, Serro e 
Diamantina . 
Quando falamos de artesanato , atravessamos nossa Minas 

Gerais de ponta a ponta . Há que se destacar a permanência de 
velhas técnicas de produção artesana l . que caracterizam a 
autenticidade de uma cultura típica do interior do Bras il . 
Assim, a visita será feita a Prados, Resende Cos ta, Monte 
Sião , Araçuai. ao Norte de Minas, a Águas Formosas e ao vale 
do Jequitinhonha que tem no turismo uma grande alternativa 
para seu desenvolvimento . 

As tradicionais pedras e cristais de Minas Gerais podem ser 
encontradas em vários municípios , como Teófilo Otoni, que , 
com a formação de zona de processamento de exportação, 
conseguiu se destacar. 
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Pelos caminhos de Minas - são tantos. belos e preservados -
podemos apreciar os Parques do Itacolom i, do Ibitipoca, do 
Rio Doce , da Serra da Canastra, Parque das Mangabeiras, da 
Serra do Cipó, da Serra da Mantiqueira, e o Parque Nacional 
do Peruaçu . 

As igrejas de Minas traduzem a fé de seu povo e são um 
acervo de arte inigualável. As festas religiosas como a do 
Senhor do Bonfim , em Bocaiúva, de São Geraldo , em Curvelo, 
do Divino em Diamantina, a Semana Santa em todo o Estado, as 
manifestações folclóricas da chapada do norte e do vale do 
Jequitinhonha, o Festivale, o congado, em Oliveira, os 
caboclinhos , de Serro , são manifestações ímpares em nosso 
país . 

Nos mais distantes pontos do Estado, existe um acervo 
histórico a ser preservado e mostrado , como as igrejas de 
Itacambira, Grão-Mogol e de São Tomé das Letras. 
A típica comida mineira, serv i da em panelas de barro e de 

pedra sabão, é especial e encontra-se até nos mais 
recônditos lugarejos. Temos ainda o queijo de Minas, o pão 
de queijo e a cachaça. 

Minas, já disse a l guém , Minas são var1as. 
No turismo rural , desperta um novo segmento e , ao que 

parece, inesgotável. 
Minas oferece qualidade de vida e negócios aos seus 

visit antes . A indústria da confecção é fortíssima. Temos o 
ferro e o aço. Os grandes lagos de três Marias, Furnas, 
Camargos e as águas quentes em Montezuma. Temos as grutas no 
Oeste e no Norte. O São Francisco, Pirapora e Január ia. 

Não há dúvi das , é o potencial mais rico do Brasi l. 
Assim, Sr. Presidente, considerando a criação da Câmara 

Setorial de Turismo pelo Governo Federal , no Ministério de 
Comércio e Indústria, e ainda as Câmaras Setoriais da 
Federação da Indústria e do Comércio e da Associação 
Comercial de Minas, é que pretendo, em consonância com a 
Secretaria de Esporte , Lazer e Turismo, através do 
Secretário Ademir Lucas, apresentar requerimento solicitando 
a abert ura de uma comissão especia l para proceder a estudos 
sobre o potencial turístico de Minas Gerais , suas demandas e 
conquistas. 

Cre io, Sr . Presidente, que citando boa parte dos municíp ios 
diretamente ligados ao turismo, e na certeza da existência 
de centenas de nomes que ainda poderiam ser citados, ser 
ma is do que justa a nossa reivindicação . 

Ao busca r apoio para a aprovação da Comissão Especia l de 
Turismo, estou falando de uma indústria já implantada , com 
mão-de-obra garantida e que poderá gerar benefícios e lucros 
muito superiores aos até agora auferidos . Esse segmento da 
economia em Minas , há muito chama e não é atendido. Esta é a 
hora de atender aos seus ape los e criar , nesta Casa, a 
comissão que procederá a estudos sobre o setor, com os 
in teressados da área. 
Turismo, como ens ina o 

prestados . Gera demanda 
empregos. Solicito aos 

Aurélio, é o conjunto de serviços 
de mão-de-obra , gera ISS, gera 

Srs . Deputados que sejam nossos 
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parceiros nessa empreitada . Essa é uma bandeira para 
viabilizar o desenvolvimento econômico em diversas regiões, 
é uma bandeira que proponho à Casa empunharmos juntas. 
Obrigada 
* - Sem revisão da oradora. 
o Sr. Presidente - Com a palavra , o Deputado Paulo Piau. 
o Deputado Paulo Piau -Sr. Presidente, membros da Mesa, 

Srs. Deputados , Sras . Deputadas, público das galerias, 
pessoal da imprensa, a história nos mostra as d iversas 
etapas do poderio entre as nações . Séculos passados, eram 
mais poderosos os países que tivessem um exército com maior 
número de homens . Posteriormente, sobressaíram as nações que 
possuíam maior quantidade de equipamentos bél i cos ou as 
sofisticadas bombas capazes de destruir o próprio homem . 
Esse último período caracterizou-se pelo confronto entre as 
nações comunistas e as nações desenvolvimentistas do globo , 
quando se gastaram bilhões em equipamentos para destruição . 

Felizmente , o mundo se deu conta de que o ma i s importante é 
a melhoria da qua li dade de vida do próprio homem , e os 
recursos estão sendo direcionados para gerar conhecimentos 
capazes de beneficiar o ser humano . Desta forma , o mundo 
defronta com um novo paradigma, que é a sociedade de 
conhecimento . O diferencial en t re nações ricas e nações 
pobres é medido , hoje , pelo grau de conhecimento que detém o 
seu povo, obtido através dos investimentos, públicos e 
privados, no desenvolvi mento do processo educaciona l e do 
processo de desenvol vimento científ i co e tecnológico . 
Considerando-se que a economia de Minas Gerais se encontra 

assentada na a tivi dade agropecuár ia, permitam-me comentar 
sobre o desenvolvimento da pesquisa , nessa área , em nosso 
Estado. 

Dois fatos marcantes merecem destaque . Prime iro, a vi são de 
estadista , ainda na década de 1930, do então Presidente da 
República Getúlio Vargas. o qual estruturou 1n umeras 
fazendas expetimentais espalhadas pelo Brasil , contemplando 
Minas Gerais com di ve rsas delas , que até hoje cumprem sua 
função social. 

Em segundo lugar , no i nici o da década de 1970, o atual 
Secretário de Estado da Agricultura, Dr. Alysson Paulinelli , 
teve a brilhante idéia de instituir a EPAMIG- Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais -. para gerar, adaptar 
e difundir tecnologias agropecuárias , além de coordenar o 
Sistema Estadual de Pesquisa Agropecuária, integrado pelas 
Universidades Federais de Minas Gerais, Viçosa e Lavras . 

O refer ido sistema funcionou muito bem, desde a instituição 
da EPAMIG , em 1974, até o ano de 1986. Nesse período de 12 
anos , a empresa se desenvolveu, apresentou pleno vigor e 
ating iu a sua fase de maturidade , conseguindo formar um 
quadro de pesquisadores e de pessoa l de apoio de alta 
qualificação . A part i r dos seus resultados positivos, os 
outros Estados da =ederação vi eram aqui para copiar , 
litera l mente falando , o seu processo de gerar e di fundir 
conhecimentos para as atividades agropecuárias e 
agroindustriais . 
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Para caracterizar a importância da EPAMIG, citaremos três 

resultados de grande repercussão ambiental e na economia do 
Estado e da região. A exploração racional e econômica do 
cerr~do brasi~eiro (150 milhões de ha) começou por Minas 
Gera1s, atraves dos trabalhos de pesquisa sobre fertilidade 
e correção de solos desenvolvidos pela EPAMIG , e hoje o 
cerrado ~e constitui na maior fronteira agrícola do mundo . 
Foi tambem devido aos experimentos de Controle Integrado de 
Pragas que o meio ambiente fo ~ poupado. Quando há 20 anos 
aplicavam-s~ 18 pulverizações com defensivos agrícolas 
durante o c1clo da cultura do a lgodão e 5 pulverizações para 
a cultura da soja, hoje, aplicam-se apenas 5 pulverizações 
para a ~ultura do a~godão e 1 apenas para a cultura da soja, 
propo~c1onando tambem economia de divisas de grande soma. E 
o cafe do cer~ado, ou café do Triângu lo Mineiro, considerado 
o melhor cafe do mundo em qualidade, também teve o dedo da 
EPAMIG. O ~~terial genético de café produzido pela EPAMIG 
para a reg1ao dos cerrados mineiros contribui com 60% da 
produção nesta área , ou cerca de 1.800.000 sacas por ano, 
rendendo ao Estado aproximadamente R$260.000.000,00 em ICMS , 
valor esse 10 vezes superior, no ano de 1994, ao orçamento 
da EPAMIG , que emprega 200 mil pessoas . 

Assim, são _inúmeros os resultados da pesouisa agropecuar 1a 
com o algodao no Norte de Minas, com c arroz e suínos na 
Z?na da ~ata, com o leite na região meta : ~ rgica e no Sul de 
M1nas , alem da soja, trigo, milho, frutas, olericolas, etc. 
Senhores Deputados, contrariamente à visão de 100 anos para 

fren te do Governo Getúlio Vargas, tivemos a vi são retrógrada 
do Go~erno Newton Cardoso, que se não conseguiu acabar com a 
pesqu1sa no _Estado, como era seu desejo, conseguiu pelo 
menos desest1mular o corpo funcional da EPAMIG, o que gerou 
a perda para outros Estados de d ive rsos pesquisadores 
preparados e de inteligência privileg iada . 
A conseqüência direta é a decadência do setor produtivo 

rural, co~ o aparecimento de pragas , doenças e com a 
1nterrupçao do_ desenvolvimento tecnológico que resulta na 
ba1xa ~rodut1v1~ade e na baixa qual idade dos produtos . Na 
produçao ~e gr~os, por exemp lo, Minas já participou com 12% 
da produçao nac1onal e hoje participa com apenas 7%. 
Outras ~o~seqü~ncias da falta de investimento em pesquisa 
agro~ec~ar1a sao facilmente detectadas. Por exemplo , a 
agro1ndustr1a - locomotiva do desenvolvi mento econômico de 
M1nas Gerais - está se desviando do nosso Estado porque a 
gara~t~a d~ fornecimento de matérias-primas agropecuárias é 
cond1çao v1tal para o sucesso do empreendimento e , sem a 
pesqu1sa agropecuária , não ná segurança para produzir . 
Entr~tanto , a EPAMIG cont i nua a desenvolver suas ações 

atr~ves _ de um grupo de abnegados pesquisadores e pessoal de 
apo1o , a espera de melhores condições de trabalho . O Governo 
de Eduardo Azeredo , com muita felicidade, já sinalizou que 
um de seus quatro projetos estruturantes é a Ciência e 
Tecnologia . Esperamos dele, assim como da iniciativa 
privada, um apoio decisi vo à pesquisa agropecuária de Minas 
Gerais. Esperamos também dos Deputados a compreensão para 
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que possamos dotar a EPAMIG das m1n1mas condições de 
trabalho para o desempenho de suas funções . . . 
Para finalizar, gostaria de desejar ao SecretarlO 

Paulinelli, ao Presidente indicado da empresa, Guy Torres ._~ 
a todo corpo de funcionários muita garra e determ1naça 
para , juntos, recolocarmos a EPAMIG n~ sua posição de ~elhO~ 
empresa estadual de pesquisa agropecuaria e faze-la tr,unf~s 
juntamente com o povo mineiro e com a Nação cada vez mal 
poderosa. 2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 

la Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr . Pres;dente (Deputado Wan~e~ley Áv;la) ~Não havend~ 
outro~ oradores inscritos, a Pres1denc1a_passa a 2ª parte da 
reuniao, com a 1ª fase da Ordem do D1a, compreende~do de 
discussão e a votação de pareceres e a votaça? e 
requerimentos . Estão abertas as inscrições para o exped1ent 
da próxima reunião ordinária . 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
-A seguir, o Sr . Presidente dá ci~ncia ao Plenár~o d~~ 

comunicações apresentadas nesta reun1ao pela Com1ssa~ . 
Defesa Social (2) - aprovação , em sua 2ª Reu~ião Ordinarl~é 
do Requerimento n~ 12 / 95 , do Deputad?_ Joao _B~t,sta dOS 
Oliveira; aprovaçao , em sua 3ª Reun1a0 Or~1~ar1a, S. 
Requerimentos nQs 100/ 95, do Deputado DJ alma D1n1z; 142/ 910 do Deputado Carlos Pimenta; 149 e 247 / 95, do Deputado pau a 
Schettino; 151 / 95, do Deputado _ Dimas Rodrig~es; 222 / 95. ~o 
comissão 9e Direitos e Garant1as Fundamenta1s ; 226/ 95. da 
Deputado Alvaro Antônio , e 267 / 95, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior (Ciente. Publ iq ue-se .); e ~ela Deputaoa 
Maria Olívia- falecimento do Sr . Migue l Agost1nho, em La9 
da Prata (Ciente . Oficie-se.). 

Requerimentos os 
- A seguir, a Presidência defere , cada um por sua vez~ nda 

termos do art. 1Q e seu parágrafo único da De liberaçao dO 
Mesa nQ 1. 191 , os_Requerimentos de Emancipação nQs 7~ /95. de 
Deputado Sebastiao Costa, referente ao D1str1to -o 
Belisário , no Município de Muriaé ; 76/ 95 , do Deputado ~oa 
Batista de Oliveira, referente ao Distrito de Lagoa Bon 1 i~é 
no Município de Cordisburgo; 77 / 95, da Deputada _ ~ . 0 
Brandão , referente ao Distrito de Guaraciama, no MunlC 1P1

0 
de Bocaiúva ; 78 / 95 , da Deputada Elbe Brandão. referent/9~ Distri to de Olhos d ' Água, no Município de Boca iúva; _79 dé 
do Deputado Ermano Batista , refer~nte ao D1str1to os 
Piedade, no Mun i cípio de Caratinga (A Comi ssão de Assunt 
Municipais.) . · 

O Sr . Pres;dente Neste momento, a Presidência _v~~ 
submeter a votação a proposta de emenda à ConstitUlÇ~a 
Federal que dá nova redação ao i nciso III do art . 60da 
referida Carta. Na oportunidade , esc larece que, se aprov~ .a~ 
a proposta será encaminhada às demais Assemble 1

05 
Leg islativas , para apreciação. Em votação , a proposta. ( -
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontr am . 
Pausa . ) Aprovada. Á Secretaria-Geral da Mesa . 



56 

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 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 Justiça conclui pela constitucionalidade do 
projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua 
aprovação . Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos . Encerra-se a discussão . Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram . (- Pausa . ) 
Aprovado. À Comissão de Meio Ambiente. 
Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 78 / 95, do 

Deputado Paulo Pettersen, que dispõe sobre permuta de nota 
fiscal por ingressos para evento esportivo, artístico ou 
cultural. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto . As Comissões de Educação e 
de Fiscalização Financeira opinam pela sua aprovação . Em 
discussão, o projeto . Não há oradores inscritos . 

- Vem à Mesa : 
EMENDA 

Acrescente-se o 
parágrafo único: 

No 1 AO PROJETO DE LEI No 78/95 
seguinte f 2Q ao art. 1Q~ renumerando-se o 

"Art . 1Q- . . .. ..... ... . . . . . ...... .. .. . . ....... ..... . . ... . 
f 2Q -O valor das trocas realizadas nos termos deste 

artigo será integralmente deduzido da quota de participação 
do Estado nas bilheterias dos even t os." . 
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1995 . 
João Leite 
Justificação: A emenda visa a resguardar as quotas 

destinadas aos agentes responsáveis pelos eventos , 
r estringindo o pagamento dos ingressos ao Estado, que será 
ressarc i do pelo aumento da arrecadação correspondente às 
notas fiscais e aos cupons de caixa. 

O Sr. Presidente- Encerra-se a discussão . No decorrer da 
discussão, foi apresentada ao projeto emenda do Deputado 
João Leite , a qual recebeu o nQ 1. Nos termos do f 2Q do 
art. 195 do Regimento Interno, a Presidência vai devo lver o 
projeto com a emenda à Comissão de Educação, para parecer . 

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 
extraordinária de logo mais, às 20 horas , nos termos do 
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de 
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia : (- A ordem 
do dia anunciada pelo Sr . Presidente é a publicada na edição 
anterior. ) . Levanta-se a reunião . 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER 
SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.582 
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Às quinze horas do dia nove de março de mil novecentos e 
noventa e cinco , reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Jorge Eduardo de Oliveira e Durval 
Ângelo, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Vice-Presidente, Deputado Ajalmar Silva, no 
exercício da Presidência, declara abertos os trabalhos e 
informa que a reun1ao se destina a dar prosseguimento à 
discussão da matéria, uma vez ter sido concedida vista da 
proposição , nos termos do art . 136 do Regimento Interno , ao 
Deputado Geraldo Nascimento. A seguir, a Presidência 
solicita ao Deputado Durval Ângelo que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que , lida e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes. Registra-se a presença do Deputado 
Geraldo Nascimento. Isso poste a Presidência submete a 
discussão e votação o pa r ~:er, que é aprovado por 
unanimidade. Cumprida a finali c ade da reunião, o Presidente 
suspende os trabalhos por 10 minutos para a lavratura desta 
ata . Reabertos os trabalhos , a ata é lida e aprovada. Nada 
mais havendo a ser tratado , a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões , 9 de março de 1995 . 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo- Jorge Eduardo 

de Oliveira . 
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR PARECER 
SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.628 
Às quinze horas e vinte minutos do dia nove de março de mil 
novecentos e noventa e cinco . reúne~-se na Sala das 
Comissões os Deputados Jorge Eduardo O' Qliveira , Carlos 
Murta (substituindo este ao Deputado o- ~s Rodrigues, por 
indicação da Liderança do Bloco PP / PSD/ PMN ), Ajalmar Silva 
(substituindo o Deputado Paulo Schettino, por indicação da 
Liderança do PTB) e João Batista de Oliveira, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental , o 
Presidente , Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara 
abertos os trabalhos e informa que a reun1ao se destina a 
apreciar a matéria . A seguir, o Presidente solicita ao 
Deputado Aja lmar Silva que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior, que, l ida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes . Logo após, a Presidência passa a palavra 
ao relator, Deputado Carlos Murta, que emite parecer por 
meio do qual conclu i pela manutenção do veto oposto ao art . 
10 e seu parágrafo único da Proposição de Le i ng 12.628 . Na 
fase de discussão, o Deputado João Batista de Oliveira 
manifesta-se favoravelmente ao parecer . Submetido a votação , 
é o parecer aprovado. Cumprida a fina l idade da reun i ão . a 
Presidência suspende os trabalhos por 10 minutos para a 
lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos . a ata é lida e 
aprovada. Nada mais havendo a ser tratado , a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra a reun i ão. 

Sala das Comissões. 9 de março de 1995. 
Jorge Eduardo de 01 iveira , Presidente- Aj almar Si lva 

Carlos Murta- João Batista de Oliveira. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12.538 
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Às quatorze horas e quarenta minutos do dia quatorze de 
março de mil novecentos e noventa e cinco: reúnem-se n~ Sala 
das Comissões os Deputados Glycon Terra P1nto, Durval Angelo 
e João Leite, membros da Comissão suprac it ada . Havendo 
número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Glycon 
Terra Pinto, declara abertos os trabalhos e informa q~e a 
reun1ao se destina a eleger o Presidente e ? .v,ce-
Presidente, designar o relator e apreciar a ma~er1a. A 
seguir , o Presidente determina a distribu~ção das cedulas ~e 
vot ação , devidamente rubricadas, e conv1da o Deputado Joao 
Leite para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas, 
verifica-se que foram eleitos Presidente e Vlce-Pre~ldente 
os Deputados Glycon Terra Pinto e Durval ~ngelo, 
respectivamente. O Presiden~e empossa .o. V1ce-P~es1dente, 
que , por sua vez, no exerc1cio da Pres1denc~a, da posse ao 
Presidente eleito. O Deputado Glycon Terra P1nto agradece a 
escolha de seu nome e designa relator da matéria em pa~ta o 
Deputado João Le ite , que emite parecer pela manutençao do 
Veto Parcial à Proposição de Lei nQ 12.538. Submet~do a 
discussão e votação, é o parecer ap rovado. Cumpr1da a 
finalid ade da reunião, a Presidência suspende-a por 10 
minutos para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, a 
ata é lida e aprovada . Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra 
a reunião. 
Sala das Comissões, 14 de março de 1995. 
Gl ycon Terra Pinto, Presidente Durval Ângelo João 

Leite . 
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Às dez horas do dia doze de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco , reúnem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Jairo Ataíde e Elbe 
Brandão , membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar S1lva, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Arnaldo Penna 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, li d~ 
e aprovada, é subscrita pelos membros pre~entes . Passa=se a 
2ª fase da Ordem do Dia, com a d1scus~a? e a votaça? .de 
proposições sujeitas à apreciação do Plenar1o . ~a ~ssemble1a. 
o Presidente informa que a finalidade da reun1ao e aprec1ar, 
no 10 turno, o parecer da Deputada Elbe Brandão sob~e _o 
Projeto de Lei nQ 11 / 95, do Tribunal de Justiça, que.d,spoe 
sobre a criação de cargos nos qua~ros das Secret~r,~s dos 
Tribunais de Justiça e de Alçada e da outras prov1de~c1as . _A 
Presidência informa que o projeto está na fase de d1scussao 
e com vistas ao Deputado Durval Ângelo. Ainda nesta fase da 
reunião, o Deputado Arnaldo Penna apresenta as Emendas nQ~ 3 
e 4 , que são acatadas pela relatora . En~e~rada a d1scussao, 
o projeto é votado e aprovado por unan1m1dade com a Emenda 
no 1 da Comissão de Constituição e Just1ça , e as Emendas 
nQs 2 a 4, da Comissão de Administração Pública. Cumprida a 
fina l idade da reunião, o Presidente agradece a presença de 
todos, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 
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Sala das Comissões, 3 de abr i l de 1995 . 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo- Carlos Murta-

Arnaldo Penna - Elbe Brandão. 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas do dia dezoito de abril de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo, Antônio 
Genaro, Leonídio Bouças , Arnaldo Penna, Almir Cardoso 
(substituindo este ao Deputado Geraldo Nascimento , por 
indicação da Liderança do PT) e Elbe Brandão, membros da 
Comissão supracitada. Está presente , também, a Deputada 
Maria José Haueisen . 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 membros presentes. Em seguida, o 
Presidente informa aos membros da Comissão que os projetos 
de lei que visam a criação de linhas intermunicipais de 
transporte coletivo, por infringirem o art. 90, III, c / c o 
art. 70 , II, da Constituição do Estado, têm s ido objeto de 
reiterados vetos governamentais . A Presidência submete o 
assunto a discussão. Os parlamentares fazem uso da palavra e 
decidem que todos os pareceres sobre projetos de lei dessa 
natureza concluirão pela inconstitucionalidade da matéria. o 
Presidente informa que os Projetos de Lei nQs 92, 96, 111 e 
116/ 95, de autoria dos Deputados Francisco Ramalho, Marcelo 
Gonçalves , Mauri Torres e Wanderley Ávi l a , respectivamente , 
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 d i scussão do 
Projeto de Lei nQ 25 / 95 , adiada em virtude de requerimento 
do Deputado Leonídio Bouças . O Presidente encerra a 
discussão e submete o parecer a vot ação , o qual é aprovado e 
conclui pela constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria com a Emenda nQ 1. Com a palavra, o 
Deputado Simão Pedro Toledo , relator do Projeto de Lei nQ 
19/ 95 , emite parecer em que conc l ui pela 
inconstitucionalidade , pela ilegalidade e pela 
antijuridic idade da matéria. Submetido a discussão e 
votação , é aprovado o parecer. Nos termos do art . 189 do 
Regimento Interno, é a proposição encaminhada à Mesa da 
Assembléia para inclusão em ordem do dia. Ainda com a 
palavra, o Deputado Simão Pedro Toledo , relator do Projeto 
de Lei nQ 8 / 95 , emite parecer pela constitucionalidade , pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria . Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente 
redistribui os Projetos de Lei nQs 14 e 22 / 95 ao Deputado 
Almir Cardoso , que solicita prorrogação do prazo para 
emissão dos pareceres , o que é deferido pe lo Presidente . Com 
a palavra, o Deputado Antônio Genaro , relator do Projeto de 
Lei nQ 21 / 95 , emite parecer pela constitucionalidade, pela 
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legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer . Com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 30/95, 
solicita prorrogação do prazo para emitir parecer, concedido 
pelo Presidente . O Presidente redistribui o Projeto de Lei 
nQ 33/ 95 ao Deputado Almir Cardoso, que emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria com as Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer . O Presidente 
redistribui o Projeto de Lei nQ 63 / 95 à Deputada Elbe 
Brandão, que emite parecer 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. Com a palavra, o Deputado 
Simão Pedro Toledo , relator do Projeto de Lei nQ 69 / 95, 
emite parecer 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 a proposição encaminhada à Mesa da 
Assembléia para inclusão em ordem do dia. A Presidência 
passa à discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna, relator dos Projetos de Lei nQs 60 e 
89 a 91 / 95, emite pareceres nos quais conclui pela 
constituc ionalidade, pela legalidade e pela juridicidade das 
matérias . Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados os pareceres . O Presidente redistribui o 
Projeto de Lei nQ 88/ 95 ao Deputado Almir Cardoso, que emite 
parecer 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 Simão Pedro Toledo, relator dos Projetos 
de Lei nQs 97 e 100/ 95, emite pareceres nos 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. Com a 
palavra, o Deputado Antônio Genaro, relator dos Projetos de 
Lei nQs 98 e 99 / 95, emite pareceres nos qua i s conclui pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 98 e 99 / 95 , este 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 
Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 101 / 95, emite 
parecer em que 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 . O Presidente redis tribui o Projeto de Lei nQ 102/ 95 
ao Deputado Leonidio Bouças, que emite parecer pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da 
matéria . Submetido a discussão e votação , é aprovado o 
parecer . O Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei 
nQ 105/ 95 , emite parecer pela constitucionalidade , pela 
legalidade e pela juridicidade da matéria. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente 
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red !stribui os Projetos de Lei nQs 106 e 107/ 95 ao Deputado 
Anton~o G~naro: que emite pareceres nos quais conclui pela 
constltUclonalldade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 106 e 107/95, este com a Emenda nQ 1, 
que apresen!a. Submetidos a discussão e votação , cada um por 
sua vez, sao aprovados os pareceres. Ainda com a palavra o 
Deputado Antônio Genaro, relator do Projeto de Lei 'nQ 
109/9~, emite parecer pela constitucionalidade , pela 
legal1dade e pela juridicidade da matéria . Submetido a 
discussão e _votação, é aprovado o parecer. Com a palavra , o 
Deputado S1mao Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei no 
115/95 , emite parece r pela antijuridicidade da matéria~ 
Submetido a discussão e votação , é aprovado o parecer. Com a 
pa~avra, o Deputado Antônio Genaro, relator dos Projetos de 
Le1 nQs 12 1, 125 e 126/ 95, emite pareceres pela 
con~titucionalidade, pela lega lidade e pela juridicidade das 
mater1~s. Submetidos a discussão e votação , cada um por sua 
vez , sao aprovados os pareceres . O Presidente redistribui o 
Projeto de Lei nQ 122/ 95 ao Deputado Leonídio Bouças, que 
em1te parecer pela constitucionalidade, pela legalidade e 
pela juridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
vot ação , é aprovado o parecer. Cumprida a fina l idade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária , solicita que seja lavrada a ata e encerra 
os trabalhos . 
Sala das Comissões, 25 de abril de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças Simão 

Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS 
Ás nove horas e quinze minutos do dia dezenove de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco , comparecem na Sa l a das 
Comissões os Deputados João Leite , Antônio Roberto e José 
Braga , membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental , o Presidente, Deputado João Leite , declara 
abertos ?S t~abalhos e solicita ao Deputado José Braga que 
proceda a ~e1tura da ata da reunião anterior, que , lida e 
aprovada, e subscr i ta pelos parlamentares presentes. A 
seguir , o Presidente lê a seguinte correspondência : oficio 
doS~. Cí~ero Gomes da Silva, Presidente da Câmara Mun i cipa l 
de R1be1rao Preto , SP, em que encaminha cópia de documento 
elaborado pelo Movimento Suprapartidário em Defesa da Classe 
Trabalhadora , sobre a revisão da Constituição , no item que 
d1z respeito à Previdência Social ; oficio do Sr. Santos 
More i ra da Silva, Secretário da Segurança Púb l ica , em que 
acusa o recebimento do Ofic io nQ 294/ 95/ SGM , des ta Comissão , 
e af1rma que os fatos relacionados com explosões de bombas 
que ocorreram recentemente nesta Capital vêm sendo 
rigorosamente investigados; oficios da Confederação Francesa 
dos Trabalhadores Cristãos e da Confede r ação Gera l dos 
Trabalhadores Democráticos, em que sol i citam intervenção 
para que as autoridades brasileiras assegurem a resti tui ção 
das terras dos índios kunaks; ofício da Assembléia 
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Legislativa de Roraima, em que encaminha cópia da Moção nQ 
1/95, de repúdio ao Bispo D. Aldo Mongiano e a outros 
religiosos, motivada por ações terroristas desenvolvidas por 
grupos indígenas na região de Contigo, naquele Estado; 
ofício da IV Assembléia dos Povos Indígenas do Nordeste, 
Minas Gerais e Espírito Santo, em que se apresentam varias 
reivindicações ao Governo Federal. Encerrada esta fase, o 
Presidente passa a discussão e votação de proposições de 
autoria da Comissão . Em virtude de ofício envi ado a esta 
Comissão pela Sra . Valéria Souza Lopes , no qual alega ter 
sofrido constrangimento ao ser barrada à sa ída das Lojas 
Americanas, além de ter as suas compras inteiramente 
revistadas e conferidas, o Deputado José Braga apresenta 
requerimento em que solicita seja encaminhado oficio às 
Lojas Americanas S.A. a fim de que aquela empresa forneça a 
esta Comi ssão informações acerca dos critérios e mecanismos 
utilizados em seu sistema de segurança, principalmente no 
que se refere à revista de pessoas suspeitas, bem como sobre 
o funcionamento de seus equipamentos de alarme sonoro. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado . A seguir , o 
Presidente apresenta requerimento em que solicita seja 
realizado por esta Casa seminário destinado a discutir 
questões relativas ao trânsito, vi sando, principalmente , a 
oferecer sugestões que objetivem diminuir o índice de 
acidentes , bem como melhorar as condições do fluxo de 
veículos no Pais . Em vi rtude de o requerimento ser de 
autoria do Deputado João Leite, este passa a Presidência ao 
Deputado Antônio Roberto. que submete o requerimento a 
votação, em que é aprovado por unanimidade. O Deputado João 
Leite reassume a Presidência e, nada mais havendo a ser 
tratado, agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a próxima reun1ao ordinária , 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
João Leite, Presidente - Leonídio Bouças - Antônio Roberto. 

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e seis de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e 
Wilson Trópia, membros da supracitada Comissão. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Ivo José , declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Trópia 
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, 
o Presidente procede à leitura de correspondência 
encaminhada à Comissão . Dá c1encia da comunicação da 
Prefeitura de Ibirité , informando sobre a celebração do 
termo de compromisso entre aquele município e a Mineral do 
Brasil Ltda., para resolver o impasse provocado pela 
atividade minerár ~~ na serra Três Irmãos para a Comunidade 
Agrícola de Bom vardim ; do encaminhamento de cópia do 
Projeto de Proteção e Recuperação das Matas Ciliares de 
Minas Gerais; de convite pela ANAMMA para o I Encontro 
Estadual da ANAMMA, dias 4 e 5 de maio do corrente; e de 
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cópia do abaixo-assinado dirigido ao Prefeito de Pitangui, a 
respeito do novo cemitério daquele município. Finalmente, o 
Deputado Ivo José apresenta requerimento para que seja 
realizado o I Fórum Mineiro de Política Ambiental, para 
discutir a gestão ambiental e a criação da Secretaria de 
Meio Ambiente . Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado . Passa-se à 2ª parte da reunião, com a discussão e 
a votação de pareceres sobre propos ições sujeitas à 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, relator do Projeto de Lei nQ 2/ 95, solicita 
prazo regimental para emitir seu parecer , o que é deferido 
pela Presidência. Com a palavra , o Deputado Ivo José procede 
à leitura do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 15/95, 
concluindo por sua aprovação com as Emendas nQs 1, da 
Comissão de Constituição e Justiça , e 2, da Comissão de Meio 
Ambiente. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado . Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
procede à leitura do parecer sobre o Projeto de Lei nQ 24/ 95 
e conclui por sua aprovação . Posto em discussão e votação , é 
o parecer aprovado. Cumprida a fina li dade da reunião, a 
Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária , em dia e 
horário já estabelecidos , determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
Ivo José , Presidente Rona ldo Vasconcellos Antônio 

Roberto- Wilson Trópia. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
ARICANDUVA, NO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA -

REQUERIMENTO No 28/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Aricanduva , no 

Município de Itamarandiba, 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 i 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 ar t. 10 da Lei 
Complement ar 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. 6 a 8). 

A representação vem assinada por 276 eleitores (ás fls. 9 a 
22) , número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última e l eição rea l izada no município, e a 
entidade que se responsabi li zou pela i doneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constitu í da , tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
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diretoria devidamente registrados em cartório (às fls . 23 e 
24). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 33) comprova a 

existência de 2.442 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Itamarandiba atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Aricanduva 
(a fls. 34) , 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 
telefoni a , correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 37 a 43, 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. 47 a 49), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emanc i panda (a fls. 44) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (às fls . 45 e 
46) . 

Concl usão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO No 

Exmo . Sr. Presidente da Assembléiã 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 
inci so III do art . 7Q da Lei Complementar nQ 37 , de 18 / 1/ 95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Reg i onal Eleitoral 
solicitando a realização de consulta pleb i scitária à 
população do Distrito de Aricanduva quanto à sua emancipação 
do Município de Itamarandiba, passando a constituir o 
Município de Aricanduva, com sede na localidade de 
Aricanduva . 
Sala das Comissões , 3 de maio de 1995 . 
José Henrique , Presidente - José Maria Barros. relator -

Dimas Rodrigues - Dílzon Melo- Sebastião Costa João 
Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
SETUBINHA, NO MUNICÍPIO DE MALACACHETA -

REQUERIMENTO No 35/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 

Rel atóri o 
O processo de emancipação do Distrito de Setubinha, 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 ar t. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado 

atendendo, portanto , ao prazo determinado 
Complementar ng 37 , de 1995 . 

tempestivamente, 
no art. 10 da Lei 
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Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
comissão Emanc ipacionista , registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3 e 4) . 

A representação vem assinada por 392 eleitores (a fls. 5 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 f l s . 20 e 
21) . 
certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 22) comprova a 

existência de 3.471 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Malacacheta atesta a 
existência de 442 moradias no Distrito de Setubinha (a fls . 
24) , número que supera o exigido por lei. 

Constam , ainda , do 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 (a f 1 s . 23 a 28) . 
verificamos , também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (a fls. 30 a 33), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais loca li zados 
na área emancipanda (a fls. 29 ) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (a fls. 29). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pe l a apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléiã 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 ng 37, de 18 / 1/ 95 , 
seja envi ado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
sol icitando a realização de consulta plebisc i tária à 
população do Distrito de Setubinha quanto à sua emancipação 
do Município de Malacacheta, passando a constituir o 
Município de Setubinha , com sede na loca li dade de Setubinha . 
Sala das Comissões , 3 de maio de 1995 . 
José Henrique, Presidente - Sebastião Costa, relator 

Dilzon Melo - João Batista de Oliveira- Dimas Rodrigues-
Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
PATIS, NO MUNICÍPIO DE MIRABELA -

REQUERIMENTO No 37/95 
Comissão de Assu ~t os Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emanc i pação do Distrito de Patis, no 

Munic í pio de Mirabela, recebido mediante requerimento do 
Deputado José Braga, 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 . 

Fu ndamentação 
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 5). 

A representação vem assinada por 246 eleitores (a fls. 6 a 
16) , número que supera a ex1gencia 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 . 17 a 
19 e 21 a 23). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 25) comprova a 

existência de 2 . 135 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Mirabela atesta a 
existência de 604 moradias no Distrito de Patis (a fls. 26), 
número que supera o exigido por lei. 
Constam, ainda, no processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde , cemitério, escola pública de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios , energia elétrica e abastecimento de 
água (a fls . 29 a 37) . 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (a fls . 43 a 46), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls . 38 e 39) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 40 a 42) . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUER IMENTO NQ 

Exmo. Sr . Presidente da Assemb léia 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~itoral 
solicitando a realização de consulta p l eb1Sc1tar1a à 
população do Distrito de Patis quanto à s~a emancip~ç~o do 
Município de Mirabela, passando a const1tu1r o Mun1c1p1o de 
Patis , com sede na localidade de Patis. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995 . 
José Henr i que, Presidente - Sebastião Costa , relator - Jo~o 

Batista de Oliveira- Dílzon Melo - Dimas Rodrigues Iva1r 
Nogueira . 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
CUPARAQUE E ALDEIA , NO MU NIC ÍPIO DE CONSELHEIRO PENA -

REQUE RI MENTO No 38/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regiona lização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Cuparaque e 

Aldeia, no Município de Conselheiro Pena, 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 const i tuição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3 e 44). 

A representação vem assinada por 479 eleitores (a fls . 8 a 
31), número que supera a exigência de 7% do eleitorado dos 
d istritos 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 e l eição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls . 4). 
Certidão da Justiça Eleitora l (a fls . 32) comprova a 

existência de 2 .671 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena atesta 
a existência de 741 moradias no Distr it o de Cuparaque (a 
fls. 33) , número que supera o exigido por lei. 
Constam, ainda, do processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde, cemitério , escola pública de 
1Q grau comp l eto, bem como a presença de serv iços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (a fls. 33 a 36, 45 a 47 ). 
Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Ap l icadas- IGA- (a fls. 41 a 43 ), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 37 e 38 ) e a relação 
discriminada dos serv idores municipais lotados na referida 
área (a f 1 s. 39 e 40 ) . 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requer i mento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO NQ 

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

A Comissão de Assuntos Mun ici pais e Regionalização requer a 
V. Exa ., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art . 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18/ 1/ 95 , 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebisc it ária às 
populações dos Distritos de Cu paraque e de Aldeia quanto à 
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emancipação dos mesmos do Município de Conselheiro Pena, 
passando a constituir o Munic ípio de Cuparaque , com sede na 
localidade de Cuparaque . 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente João Batista de Oliveira, 

relator - Dimas Rodrigues - Iva ir Nogueira - Dílzon Melo-
José Maria Barros - Sebastião Costa . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
JOSENÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE GRÃO- MOGOL -

REQUERIMENTO NQ 40/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Reg iona lização 

Relatório 
O processo de emanci pação do Distrito de Josenópolis , no 

Município de Grão-Mogol, recebido mediante requerimento do 
Deputado José Braga , vem a esta Comissão para receber 
parecer nos t ermos do art . 103, III, "b ", do Regimento 
Inter no , e cc inciso III do art . 7Q da Lei Complement a r nQ 
37 , de 18 / 1/ S:S. 

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 4) . 

A representação vem assinada por 497 eleitores (a fls . 5 a 
28 ), número que supera a ex1genc i a de 7% do eleitorado do 
distrito na úl t ima e l eição 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 devi damente registrados em cartório (a fls. 30, 
31). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 35) comprova a 
existência de 2 . 366 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Munici pa l de Gr ão-Mogol ates ta a 
existência de mais de 700 moradias no Distrito de 
Josenópolis (a fls . 36 ), número que supera o exigido por 
lei . 
Constam , ainda , do processo as certidões que atestam a 

ex i stência de posto de saúde, cemitério, escola pública de 
1Q grau completo , bem como a presença de serviços de 
telef onia , correios , energia elétrica e abastecimento de 
água (a fls . 38 a 57) . 

Ve r ificamos , também , estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA - (a fls . 69 a 72), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda ( a fls . 58 , 59 e 62) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área ( a fls. 60 , 61, 64 a 67). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se s e;uem . 
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REQUERIMENTO No 
Exmo . Sr. Presidente da Assembléiã Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. 

A Comissão de Assuntos Municipais e Reg iona lização requer a 
v. Exa ., na forma regimental e em observâ ncia ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Le i Complementa r nQ 37 , de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Ele itora l 
solic it ando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Josenópolis quanto à sua 
emancipação do Município de Grão-Mogol, passando a 
constituir o Município de Josenópo l is, com sede na 
locali dade de Josenópolis. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente Dí l zon Melo, relator 

Sebastião Costa -João Batista de Oliveira- Ivair Nogue i ra 
- Dimas Rodrigues - José Mar i a Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CATUNI , NO MUNICÍPIO DE FRANCISCO SÁ-

REQUERIMENTO No 41/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 

Rel a tório 
o processo de emancipação do Distrito de Catu n i, no 

Município de Francisco Sá, recebido mediante requerimento do 
Deputado Jairo Ata íde, 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 tempesti vamente . 

a tendendo, 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 Eman cipacionista, registrada em cartór i o de títulos 
e documentos (a fls . 4 a 8). 

A represent ação vem assinada por 339 eleitores (às fls . 9 a 
23), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
dist rito na última eleição realizada no município , e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assi naturas encontr a- se legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretori a devidamente reg i strados em cartór i o (a fls. 25 ) . 
Certidão da Just i ça Eleitoral (a fls . 26 ) comprova a 

existência de 2.042 eleitores na área emancipanda , e 
ce rt i dão da Prefeitura Munic i pal de Franci sco Sá atesta a 
ex istência de 463 moradias no Distrito de Catuni ( a f l s . 
24), número que supera o ex igido por lei . 

Const a m, ainda , no processo as certidões que atestam a 
exis tência de posto de saúde, cemitério, escola públi ca de 
1Q grau completo, bem como a presença de serv iços de 
t e lefon ia, correios , energia elétrica e abastecimento de 
água (a fls. 27 a 36 ) . 

Verificamos, t ambém , estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Apl icadas- IGA- (a fls . 43 a 45 ), além do inventário 
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patrimonial dos bens móveis e imóveis municipa is localizados 
na área emancipanda (a fls. 40 a 42) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 37 a 39). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO No 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléiã Legislati va 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 Eleitora l 
so licitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Catuni quanto à sua emancipação do 
Município de Francisco Sá, passando a constituir o Município 
de Catuni, com sede na localidade de Catuni. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues, relator -

Dilzon Melo- Ivair Nogueira- Sebastião Costa - João 
Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
ENGENHEIRO SCHNOOR, NO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ -

REQUERIMENTO NQ 45/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Re latório 
O processo de emancipação do Distrito de Engenheiro 

Schnoor , no Município de Araçuai , 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 . 3). 

A representação vem assinada por 445 eleitores (a fls . 4 a 
20 ), número que supera a ex1gencia de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
ent i dade que se responsab i lizou 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. 24). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 36 e 37) comprova a 
existência de 2.375 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Araçuai atesta a 
existência de 422 moradias no Distrito de Engenheiro Schnoor 
(a fls . 38 ) , 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 (a fls . 40 a 49) . 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA - (a fls. 55 e 56), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 51) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (a fls. 52 e 
53). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO NQ 

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 
so licit ando a realização de consu lta plebiscitária à 
população do Distrito de Engenhei ro Schnoor quanto à sua 
emancipação do Município de Araçuai , passando a constituir o 
Município de Engenheiro Schnoor, com sede na localidade de 
Engenheiro Schnoor . 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente João Batista de Oliveira. 

relator - Dimas Rodrigues - Ivair Nogueira - Dilzon Melo 
José Maria Barros - Sebastião Costa . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
BONITO, NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA -

REQUERIMENTO No 46/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Bonito, no 

Município de Januária, recebido 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 ng 
37 , de 18/ 1/ 95 . 

Fundamentação 
Por disposição legal, compete a esta Comissão a análise dos 

processos de emancipação de distritos. 
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. 6) . 

A representação vem assinada poi 416 eleitores (a fls. 8 a 
28) , número que supera a ex1gencia de 7% do eleitorado do · 
distrito na última eleição realizada no município , e a 
entidade que se responsabilizou pe l a idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
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eleição e o termo de posse de sua 
registrados em cartório ( a fls. 31 e 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 34) comprova a 
existência de 3.446 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Januária atesta a 
existência de 435 moradias no Distrito de Bonito (a fls. 
35), número que sup~ra o exigido por lei. 

Constam, ainda, do 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 (a fls. 36 a 43 e 51) . 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (a fls. 47 a 50), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 44 e 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 termos que se seguem . 
REQUERIMENTO No 

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 á 
população do Distrito de Bonito quanto á sua emancipação do 
Município de Januária, passando a constituir o Município de 
Bonito, com sede na localidade de Bonito. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente - Sebastião Costa , relator 

Dílzon Melo - Dimas Rodrigues Ivair Nogueira José 
Bonifácio. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
IBITIRA E ALBERTO ISAACSON, NO MUNICÍPIO DE MARTINHO CAMPOS 

- REQUERIMENTO NQ 47/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Ibitira e de 

Alberto Isaacson, no Município de Martinho Campos, recebido 
mediante requerimento do Deputado Dimas Rodrigues, 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 
Por disposição legal, compete a esta Comissão a análise dos 

processos de emancipação de distritos . 
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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 (a fls. 7). 

A representação vem assinada por 660 eleitores (a fls . 9 a 
44), número que supera a ex1gencia 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 . 46 , 49 
a 51). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 8) comprova a 

existência de 2.514 eleitores na área emancipanda e certidão 
da Prefeitura Municipal de Martinho Campos atesta a 
existência de 521 moradias no Distrito de Ibitira (a fls. 
53), número que supera, portanto, o exigido por lei . 

Constam, ainda , do processo as cert i dões 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 abastec i men to de 
água (a fls. 54 a 61). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o ~apa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA - (a fls . 73 a 75) , além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 63 a 70) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 71 e 72). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requeri men to nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO No 

Exmo. Sr . Presidente da Assembléia Legislati va 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 of í cio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária ás 
populações dos Distritos de Ibitira e de Alberto Isaacson 
quanto á sua emancipação do Município de Martinho Campos , 
passando a constituir o Município de Ibitira. com sede na 
localidade de Ibítira . 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente- Sebastião Costa, relator -João 

Batista de Oliveira - Dimas Rodrigues- Dílzon Melo- Ivair 
Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE DOM 
BOSCO, NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS DE MINAS -

REQUERIMENTO No 48/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 
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Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Dom Bosco , no 

Município de Bonfinópolis de Minas recebido mediante 
requerimento do Deputado Jorge Eduardo: 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 analise 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 6v) . 

A representação vem assinada por 475 eleitores (às fls. 7 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 
apr ~sentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 24). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 25) comprova a 

existência de 2 . 838 eleitores na area emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas 
atesta a existência de 504 moradias no Distrito de Dom Bosco 
(a fls. 26), número que supera o exigido por lei. 
Constam, ainda , no processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde , cemitério, escola pública de 
lQ grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia , correios, energia elétrica e abastecimento de 
agua (às f 1 s. 29 a 37) . 

Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls . 48 a 51), além do inventario 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na area emancipanda (às fls. 43 a 47) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
area (às fls . 41 e 42). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO No 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa . , na forma regimental e em observânc i a ao disposto no 
inc i so 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 Dom Bosco quanto à sua emancipação 
do Munic í pio de Bonfinópolis de Minas, passando a constituir 
o Mun icípio de Dom Bosco , com sede na loca l idade de Dom 
Bosco. 

Sa l a das Comissões , 3 de maio de 1995 . 
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José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -
Ivair Nogueira - Dílzon Melo Dimas Rodrigues João 
Batista de Oliveira- Sebastião Costa. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
IBIRACATU , BONANÇA E CAMPO ALEGRE DE MINAS, NO MUNICÍPIO DE 

VARZELÂNDIA - REQUERIMENTO No 51/95 
Comissão de Assuntos Municipa i s e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Ibiracatu, 

Bonança e Campo Alegre de Minas , Município de Varzelândia, 
recebido mediante requerimento do Deputado Clêuber Carne i ro, 
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 analise 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 . 9 e 10). 

A representação vem assinada por 412 eleitores (a fls. 14 a 
28), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última ele i ção realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se lega l mente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 30 a 
34). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 41) comprova a 
existência de 3.250 eleitores na área emancipanda , da mesma 
forma certidão da Prefe i tura Municipal de Varzelândia atesta 
a existência de mais de 450 moradias no Di strito de 
Ib i racatu (a fls . 42), número que supera o exigido por lei. 
Constam, ainda , do 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 
telefon i a , correios , energia elétrica e abastecimento de 
agua ( a fls . 47 a 53) . 
Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites e l aborado pe lo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (a fls . 60 a 63). além do inventario 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na area emancipanda (a fls . 54 a 56 ) e a relação 
discrim i nada dos servidores municipa i s lotados na referida 
area (a fls . 57 a 59) . 

Conc l usão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO NQ 

Exmo. Sr . Presidente da Assembléia Legislat iva do Estado de 
Minas Gera i s : 

A Com i ssão de Assuntos Municipais e Regiona l ização requer a 
v . Exa . , na forma regimental , e em observância ao disposto 
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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 Ibiracatu, Bonança e Campo 
Alegre _de _ Minas, quanto à sua emancipação do Município de 
Varzelandla , passando a constituir o Município de Ibiracatu , 
com sede na localidade de Ibiracatu. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Sebastião Costa , relator 

Ivair Nogueira - Dimas Rodrigues Dílzon Melo João 
Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
BUGRE, NO MUNICÍPIO DE IAPU -

REQUERIMENTO No 52/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Bugre, no 

Município de Iapu , recebido mediante requerimento do 
Deputado Paulo Pettersen, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art . 103, III, "b", do Regimento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37 , de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
Por disposição legal, compete a esta Comissão a análise dos 

processos de emancipação de distritos . 
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 const i tuição da 
Comissão Emanc ipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3). 

A rep~esentação vem assinada por 419 eleitores (a fls. 4 a 
22), 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 reg i strados em cartório (a fls . 27 e 
28) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 29) comprova a 

existência de 2 .812 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Iapu atesta a existência 
de 431 moradias no Distrito de Bugre (a fls . 30) , número que 
supera o exigido por lei . 

Constam , ainda, do processo as certidões 
ex i stência de posto de saúde, cemitério, 
1Q grau completo, bem como a presença 
telefonia, correios , energia elétrica e 
água (a fls. 32 a 42). 

que atestam 
escola pública 

de serviços 
abastecimento 

a 
de 
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Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- ( a fls . 48 a 52 ) , a l ém do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls . 44 e 45) e a relação 
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discriminada dos 
área (a fls . 46). 

servidores municipais lotados na referida 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO NQ .. .. 

Exmo. Sr . Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: . . _ A Comissão de Assuntos Municipais e Reg~on~l1zaça~ requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observanc1a ao d1sposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar n9 37, de 18z 1/ 95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Reg1onal. El~1toral 
solicitando a realização de consul~a pleb1sc1tar~a à 
população do Distrito de Bugre quanto a sua eman~1~a~ao do 
Município de Iapu, passando a constituir o Mun1C1p1o de 
Bugre, com sede na localidad~ de Bugre. 
Sala das Comissões, 3 de ma1o de 1995 . 
José Henrique , Presidente João Batista ~e Oliveira, 

relator - Dimas Rodrigues - Dilzon Melo- Iva1r Nogueira -
Sebastião Costa- José Maria Barros. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMA~CIPAÇAO DO . DISTRITO DE 
PONTO CHIQUE, DO MUNICIPIO DE UBAI -

REQUERIMENTO No 54/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Ponto Chique , no 

Município de Ubaí, recebido mediante requer1mento do 
Deputado José Braga, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art . 103, I I I. "b " , do Reg i mento 
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 . 34 e 35 ) . . 

A representação vem assinada por 270 e l e1tores (a_fls. 22 a 
33) número que supera a exigência de 7% do ele1torado do 
distrito na última eleição realizada no ~unic~pio, e a 
entidade que se responsabilizou pela 1~on~1dade das 
assinaturas encontra-se legalmente const1tu1da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo ~e_posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartor10 (a fls. 17 a 
20 ) . ) Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 5 comprova a 
existência de 2.047 eleitores na área emancip~nd~ . _e 
certidão da Prefeitura Municipal de Ubaí a~esta a ex1stenc1a 
de 462 moradias no Distrito de Ponto Ch1que (a fls. 6), 
número que supera o exigido por lei . . _ 

Constam , ainda, do processo as cert1does que a~estam a 
existência de posto de saúde , cemitéri o, escola pu~l1ca de 
1Q grau completo, bem como a presença de serv1ços de 
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telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (a f l s . 7 a 14) . 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (a fls. 39 a 42), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 15, 16, 36 e 37) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 38). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO No 

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 Ponto Chique quanto à sua 
emancipação do Município de Ubai, passando a const i tuir o 
Município de Ponto Chique, com sede na loca li dade de Ponto 
Chique. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995 . 
José Henrique, Presidente João Batista de Ol iveira , 

relator- Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- Ivair Nogueira . 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

CÓRREGO DO OURO, NO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS -
REQUERIMENTO No 57/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Córrego do Ouro, 
no Município de Campos Gerais , recebido mediante 
requerimento do Deputado Díl zon Melo , 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, 

a tendendo , 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 Emancipac ionista , registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3 a 6) . 

A representação vem assinada por 202 eleitores (a fls. 12 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 termo de posse de sua 
d i retoria devidamente registrados em cartório (a fls. 9 e 
10 ). 
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Certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 19 ) comprova a 
existência de 2.071 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipa l de Campos Gerais atesta a 
existência de 437 moradias no Distrito de Córrego do Ouro (a 
fls. 20), 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 (a fls . 22 a 29). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (a fls. 49 a 51 ), a l ém do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emanc i panda ( a fls. 31 a 47) e a relação 
discriminada dos servi dores municipais lotados na referida 
área (a fls . 48 ) . 

Conclusão 
. Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 
requerimento nos termos que se seguem. 

REQUERIMENTO NQ 
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 Tribuna l Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Córrego do Ouro quanto à sua 
emancipação do Município de Campos Gerais, passando a 
constituir o Município de Córrego do Ouro , com sede na 
localidade de Córrego do Ouro . 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros , relator -

I vair Nogueira - Dimas Rodrigues - Sebastião Costa- João 
Batista de Oliveira- Dílzon Melo . 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
-NQ 2/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

O Projeto de Le i nQ 2/ 95, de autoria do Dep ut ado Marcos 
He l ênio , dispõe sobre a construção de estação de 
piscicultura em represas de usinas hidrelétricas a serem 
implantadas no Estado de Minas Gerais. 
Publicada em 18/ 2/ 95, foi a proposição distribuída à 

Comissão de Constituição e Jus ti ça, que, preliminarmente, 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legal i da de . 
Cabe, agora, a esta Comissão em itir parecer quan to ao 

mérito da proposição . 
Fundamentação 

O art . 1Q da proposição em exame dispõe que, nos projetos 
de construção de represas de usinas hidrelétricas de 
potência superior a 250Mw (duzen tos e ci nqüenta megawatts ) a 
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serem implantadas no Estado de Minas Gerais , constarão, 
obrigatoriamente, a construção, o desenvolvimento e a 
manutenção de estação de piscicultura. 

O parágrafo único do mesmo artigo determina que a dimensão 
da estação de piscicultura será proporcional ao porte da 
represa da usina hidrelétrica. 
O Projeto de Lei nQ 2/95 vem ao encontro de uma preocupação 

legítima de todos aqueles que , de uma forma ou de outra, 
estão ligados às questões ambientais . Em virtude de uma rede 
fluvial com ótimo potencial de aproveitamento energético, 
essencial ao nosso desenvolvimento socioeconômico, o sistema 
hídrico estadual e, conseqüentemente, sua fauna aquática 
sofrem pressão dos inúmeros barramentos feitos ao longo dos 
rios. É fato notório que essas barragens são fonte de 
grandes impactos negativos nos ecossistemas aquáticos, em 
especial sobre os peixes de piracema. 

As estações de piscicultura seriam uma tentativa de 
restaurar o equilíbrio rompido, possibilitando o 
repovoamento das bacias hidrográficas. Não se pode dizer 
que, com i sso, o problema estaria resolvido. Contudo, 
dimensioná-las de acordo com o porte dos lagos gerados pelos 
barramentos introduz complicadores técnicos não condizentes 
com o problema . As dimensões dos reservatórios nem sempre 
t êm que ver com a magnitude dos problemas gerados. 

Por outro lado, o atual Código de Pesca, instituído pelo 
Decreto-Lei nQ 221 , de 1967 , em seu art . 36, determina a 
adoção de medidas de proteção à fauna em quaisquer obras que 
importem a alteração do regime dos cursos d ' água, mesmo 
quando determinadas pelo poder público. 
Assim, para tornar mais efetiva a proteção aos ecossistemas 

impactados, sem no entanto tolher economicamente os 
empreendedores, apresentamos a Emenda nQ 1. Com ela, o 
Projeto de Lei nQ 2/ 95 ficará mais compatível com os 
modernos princípios de gerenciamento dos recursos hídricos 
por bacia hidrográfica. 

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

2/ 95 , no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao parágrafo único do art .- 1Q a seguinte redação: 
"Parágrafo único As usinas hidrelétricas, 

indepenoentemente de seu porte, a serem construídas em uma 
mesma bacia hidrográfica poderão valer -se de uma mesma 
estação de piscicultura para o repovoamento dos rios. ". 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995 . 
Ivo José , Presidente- Ronaldo Vasconcellos , relator 

Antônio Roberto- Wilson Trópia . 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 8/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de 

lei em análise visa regulamentar a apl i cação de exames de 
legi slação de trânsito e regras gerais de circulação . 
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Aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, 
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade, a matér ia vem agora a esta Comissão para exame 
de mérito, nos termos do art . 103, I, "e", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Conforme a justificação da autora , o objetivo do projeto é 

dar aplicabilidade ao art. 86 da Resolução nQ 734, de 1989 , 
do Conselho Nacional de Trânsito , que determina que os 
exames de legislação e circulação sejam feitos na forma 
escrita . 

Em Minas Gerais, lamentavelmente, tais exames vêm sendo 
feitos oralmente, e o CONTRAM não se tem oposto a essa 
prática. 

Com efeito, o examinador, sem nenhum parâmetro, detém poder 
discricionário para formular quaisquer questões que julgar 
pertinentes, sem levar em conta o grau de dificuldade das 
perguntas . 

Com isso, alguns candidatos à habilitação da carteira de 
motorista recebem tratamento ma i s severo que outros, em 
total afronta ao princ1p10 constitucional da igualdade de 
todos perante a l ei, explicitado no art . 5Q da Constituição 
da República. 

Além disso, os candidatos reprovados não dispõem de nenhum 
mecanismo que l hes permita recorrer da decisão , o que é 
i naceitável e demonstra falha no sistema do exame oral. 
É oportuno salientar que a comissão criada pela Portaria nQ 

303/91, do Ministério da Justiça, encarregada de estudar a 
atual legislação de trânsito, concluiu seus trabalhos 
elaborando um anteprojeto do Novo Código Nacional de 
Trânsito e vedando, no art. 190, III , a aplicação de exames 
orais de legislação e circulação. 

Segundo os que são contra a adoção da medida proposta, o 
projeto em comento contém várias falhas : a situação dos 
semi-analfabetos ; o custo de impressão de dezenas de provas 
diferentes, diariamente; e a falta de garantia de maior 
eficiência das provas escritas no sistema de aferição dos 
candidatos. 

Com exceção da falha relativa aos semi-analfabetos , que 
ora estamos procurando sanar por meio da Emenda ng 1, os 
demais argumentos contrários à medida não procedem , como 
adiante demonstraremos . 

Em primeiro lugar, as provas podem ser elaboradas 
antecipadamente, de várias formas, e os exames não precisam, 
necessariamente, ser aplicados diariamente. 

Em segundo lugar , nas provas escritas , o candidato 
documenta o seu conhecimento, pode recorrer de questões mal-
formuladas e não fica subordinado ao arbítrio do exam i nador , 
sob pressão psico lógica desse . 
A medida proposta na proposição é, portanto , conveniente 

aos interesses da administracão estadual , que espera 
contribuir de forma positiva ~ ara o aperfeiçoamento da 
legislação de trânsito no âmbitc do território mineiro. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 8/ 95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida . 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redaÇão : 
"Art. 1Q -Os exames de leg isl ação de transito. regras 

gerais de circulação e primeiros socorros, necessários à 
habilitação de condutores de veículos, serão feitos na forma 
escrita, por meio de questões de múltipla escolha . 

§ 1Q - A requerimento do candidato . os exames de que trata 
o "caput" serão feitos na forma oral . 

§ 2Q - Será considerado aprovado o candidato que obtiver, 
em cada um dos exames, média igual ou superior a 7 (sete), 
em escala de O (zero) a 10 (dez).". 
Sala das Comissões , 3 de maio de 1995 . 
Ajalmar Silva, Presidente- Durval Ângelo, relator- Carlos 

Murta - Elbe Brandão . 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

-NQ 21/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo 

Vasconce llos , tem como objetivo instituir a obrigatoriedade 
do uso de cinto de segurança nos veículos automotores de 
transporte coletivo inte rmunicipal . 
Publicada em 24 / 2/ 95 , foi a proposição distribuída à 

Comissão de Constituição e Justiça , que emit iu parecer 
concluindo por sua juridicidade, constituciona li dade e 
legalidade. 
Para atender ao que dispõe o art . 195, c / c o art. 103, I, 

"d" , do Regimento Interno, foi a matéria distribuída a esta 
Comissão para receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
Os dados estatísticos apontam número alarmante de acidentes 

de transito nas estradas do Pais. Suas causas têm sido as 
mais variadas : más condições das estradas para o tráfego, 
fiscalização deficiente, falta de responsabilidade dos 
motoristas, entre outras. 

As providências adotadas pelo poder público para atenuar 
essa situação não têm alcançado os resultados desejados. O 
número de vitimas dos acidentes de transito aumenta de forma 
significat iva. Não obstante os graves pr ej uízos decorrentes 
desses acidentes , o Estado t em despendic ~ vultosos recursos 
financeiros no tratamento das vitimas, que sobrecarregam os 
hospitais. 

A adoção da medida proposta pelo Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, por vi a do projeto de le i em estudo, 
certamente não eliminará todos os problemas, mas contribuirá 
sobremaneira para a redução do número de vitimas. 

A exploração do transporte coletivo intermunicipal é de 
responsabilidade do Estado, como está disposto no art. 10 , 
IX, da Carta mineira. Com efeito , cabe ao Estado, que 
explora, mediante concessão, os referidos serv iços , adotar 
medidas que possam contribuir para a melhoria de sua 
qualidade. 
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A utilização de cintos de segurança nessa modalidade de 
transporte em países desenvolv idos tem-se demonstrado 
eficaz , minimizando os graves efeitos das lesões causadas em 
acidentes de trânsito nas suas estradas. 

Porém, como forma de melhorar tecnicamente o projeto em 
análise sem, contudo, alterar a sua essência, 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 21 / 95 na forma do Substitutivo 
no 1, a seguir redigido. 

- SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 21/95 
Estabelece a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança 

nos veículos automotores de transporte coletivo 
intermunicipal. 
A Assembléia Leg islativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1o - Ficam as empresas de transporte coletivo 

intermunicipal de passageiros que operam no território do 
Estado de Minas Gerais obrigadas a instalar cinto de 
segurança na totalidade dos assentos dos veículos utilizados 
em serviço. 

Art. 2o- Nenhum veiculo poderá ser matriculado no órgão de 
transito competente nem terá a sua matricula renovada sem 
que haja a comprovação do integral cumprimento do estipulado 
no art. 1Q. 
Art. 3Q -A concessão ou a renovação dos contratos para 

exploração do transporte coletivo intermunicipal ficará 
condicionada à adaptação dos veículos ao disposto nesta lei. 

Art. 4Q -As empresas concessionárias farão afixar no 
int erior dos veículos mensagens a l ertando os passageiros da 
disponibilidade, em suas respectivas poltronas , do 
mencionado equipamento de segurança e da obrigação do seu 
uso. 
Art. 5o -O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará 

o proprietário do veiculo a multa e , na forma do 
regulamento , a rescisão do contrato de concessão. 
Art. 6Q- o Poder Executivo regu' amentará esta lei no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias contados da data de sua 
publicação. 

Art . 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Arna ldo Penna, relator -Carlos 

Murta - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 23/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De au toria do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei nQ 23 / 95 
di spõe sobre a criação das áreas de proteção ambiental das 
lagoas marginais do rio Piracicaba e de seus afluentes . 
Publicado em 25/ 2/ 95 . foi o projeto distribuído , nos termos 

regimentais , à Comissão de Constituição e Justiça , que 



84 

concluiu preliminarmente pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. 

Cabe , agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao 
mérito da proposição . 

Fundamentação 
O projeto em tela dispõe sobre a proteção das lagoas 

marginais do rio Piracicaba e de seus afluentes, declarando-
as áreas de proteção ambiental. Conforme definido no§ 2Q do 
art . 1Q, tais lagoas são depressões geomorfológicas 
ribeirinhas suscetiveis de continuas ou periódicas 
inundações, condicionadas aos fluxos e refluxos das águas 
ligadas ao regime hidrológico do rio . 
Entre os objetivos dessa declaração, delineados no art. 2Q, 

ressaltam-se : preservar ecossistemas ribeirinhos; promover 
condições para a reprodução e o desenvolvimento da fauna 
ictiológica ; impedir ações de drenagem, de aterros e de 
desmatamentos que descaracterizem os ecossistemas e 
favorecer o desenvolvimento da pesca amadoristica, do 
turismo, do lazer e da recreação. 

Com esse objetivo, as restrições de uso dessas áreas são 
apresentadas no art . 3Q e dizem respeito, em geral. a ações 
e obras prejudiciais aos objetivos previstos . O parágrafo 
un1co traz a ressalva relativa a obras , ati vi dades e 
projetos de utilidade pública ou de relevante interesse 
social definidos no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos 
recursos hídricos desse manancial. 
Abre-se , portanto, uma brecha para a realização, nessa sub-

bacia, de projetos e obras considerados , por exemplo , 
essenciais ao desenvolvimento socioeconômico do Estado. 

Os arts. 4Q e 5Q incumbem ao Poder Executivo providenciar a 
identificação e o mapeamento das lagoas marginais e definir 
as condições de manejo e de fiscalização das APAs . 
Inexistindo a delimitação geográfica. indicou-se, pelo art . 
1Q, § 1Q , uma faixa de 50m adjacente ao leito histórico de 
inundação das l agoas marginais como referência dos limites a 
serem abrangiaos. Entendemos que a delimitação possa ser 
feita por ato do Poder Executivo . 

Quanto ao tema em si. sabemos de sua importância . As águas 
das l agoas marginais, a lém de formar ambientes propicias à 
reprodução e ao desenvolvimento dos peixes , são úteis à 
regularização do regime hidrológico , mormente em rios de 
maior expressão . Não obstante sua importância ecológica, 
tais lagoas têm sofrido agressões, sendo , às vezes , 
drenadas, aterradas ou obstruídas em seus canais de contato 
com os rios . 

Em seus 241Km, o Piracicaba, um dos nossos mais importantes 
rios estaduais, drena uma área de 19 mun icípios e com cerca 
de 700 mil habitantes , sofrendo todo tipo de agressão . O 
desmatamento e a erosão de suas margens , o assoreamento, a 
contaminação por metais pesados, os efluentes industriais e 
domésticos, o lixo, os agrotóxicos e a conseqüente redução 
da fauna, tudo i sso compõe um quadro af litivo para esse rio 
que recebe , segundo dados divulgados na imprensa, uma carga 
tóxica diár i a est i mada em 125 ,8t. 
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É preciso, pois, estimular as iniciativas que contribuam 
para a proteção desse manancial. 

O projeto trata de uma questão ecológica peculiar e não 
pode ser esquecido pela legislação ambiental. Merece , 
portanto, o nosso apoio . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 23/ 95, no 10 turno, na forma proposta. 
Sala-das Comissões, 3 de maio de 1995. 
Ivo José, Presidente - Antôn io Roberto, relator - Ronaldo 

Vasconcellos - Wilson Trópia. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 36/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
O projeto de lei em destaque, do Deputado 

Ramalho, tem por escopo declarar de utilidade 
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de 
SINDSERV - . com sede no Município de Itaúna . 

Francisco 
pública o 

Itaúna 

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de 
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua 
tramitação . Cabe-nos, agora, de l iberar conclusivamente sobre 
a matéria para o 1Q turno. na forma regimental. 

Fundamentação 
Evidencia-se claramente o car 2:er social da entidade, a 

qual tem pautado sua ação pela defesa da liberdade e da 
autonomia do movimento sindical , desenvolvendo, ainda, 
atividades que vi sam a melhorar as condições de v ida e de 
trabalho dos seus representados . 

A en ti dade merece, pois , ser dec lar ada de utilidade 
pública . 

Conclusão 
Em virt ude do exposto , somos pe l a aprovação do Projeto de 

Lei nQ 36/ 95 na forma original. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
Arnaldo Penna, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 51/95 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Educação, Cultura , Desporto e Turismo e Lazer e de 

Fiscal i zação Financeira e Orçamentária 
Comissão de Consti t uição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei 

em análise cria o Fundo de Alimentação Escolar- FEAE- e dá 
outras providênc i as . 

Publicada no "Diário do Legislativo" do d i a 16/ 3 / 95 , a 
proposição , que tramita em regime de urgência em virtude de 
requerimento aprovado pelo Plenário , foi distribuída às 
comissões supramencionadas para , em reun1ao conjunta , 
receber parecer , nos termos do art. 245, XIX, c/ c o art. 
274 , II, do Regimento Interno. 

Esta Comissão passa, pois , ao exame da matéria no tocante 
aos seus aspectos jurídico, constitucional e legal. 
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Fundamentação 

É dever do Estado para com o ensino fundamental 
programas de material didático-escolar implementar 

transporte, 
disposto no alimentação e assistência á saúde, nos termos'do 

art . 198, XVI, da Carta mineira. 
O objetivo da proposição em estudo é instituir um fundo de 

alimentação escolar , com vistas a prover de recursos o poder 
público para que possa cumprir efetivamente o citado 
preceito constitucional. 

A matéria, de cunho financeiro , insere-se 
competência legislativa concorrente do 
conforme determina o art. 24 , I, da 
República. 

entre aquelas de 
Estado membro, 

Cons t it ui ção da 
No tocante à iniciativa do processo legislativo , não há 

óbice a que seja o Poder Legislativo o desencadeador de 
projeto dessa natureza, pois a instituição de fundos não 
está arrolada pela Constituição Estadual como sendo de 
competência privativa de qualquer dos Poderes . 

Por outro lado, o projeto atende aos ditames da Lei 
Complementar nQ 27, de 19/ 1/ 93, que dispõe sobre a 
instituição, a gestão e a extinção de fundo, com as 
alterações introduzidas pela Lei Complementar ng 36 , de 18 / 1/ 95 . 

Todav ia , em relação à composição do grupo coordenador do 
FEAE, disciplinado no art. 11 do projeto em comento, 
entendemos que , em vista da autonomia político-
administrativa conferida constitucionalmente às entidades 
que compõem a federação , não é possível arregimentar , por 
meio de lei estadual , representante provindo de entidade 
v inculada à administração federal, consoante pretende o 
inciso IV do referido dispositivo . 
Por esse moti vo, apresentamos a Emenda ng 1, ao final deste parecer. 

Conclusão 
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legal idade do Projeto de Le i ng 
51 / 95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida . 

EMENDA No 1 
Suprima-se o inciso IV do art. 11 . 
Sala das Comissões , 3 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Arnaldo Penna , relator 

Geraldo Nascimento - Leonídio Bouças - Marcelo Gonçalves. 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de lei em exame , de autoria do Deputado Sebastião 

Helvécio, cria o Fundo de Alimentação Escolar- FEAE- e dá 
outras providências. 

Após ter recebido o parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade da proposição com a 
Emenda ng 1, vem, agora, o projeto a esta Comissão para 
receber parecer quanto ao mérito, no 1Q turno. 

Fundamentação 
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O FEAE , cuja criação é proposta no projeto, tem por 
objetivo dotar o Estado de mecanismo de arrecadação e de 
aplicação dos recursos destinados à alimentação de alunos 
matriculados em unidades de ensino estaduais e municipais, 
bem como de escolas confessionais, comunitárias e 
filantrópicas . Atualmente, os recursos destinados a esse 
fim, embora substanciais , não atendem a todo o alunado 
carente e não cobrem mais do que 6 meses do ano , o que 
significa a existência de um razoável contingente de 
crianças em idade escolar que não recebem, de forma 
satisfatória, a assistência alimentar a que têm direito, 
conforme determina o art. 208, VII , da Constituição Federal: 

"Art. 208- O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de: 

....................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
VII - atendimento ao educando, no ensino fundamental, 

através de programas suplementares de material ~idático
escolar, transporte, alimentação e assistência à saud~-~ 

Por outro lado, conforme bem ressalta o autor da mater1a , a 
ação do Executivo estadual tem-se li mitado , _q~ase que 
exclusivamente, a repassar a escolas e munlClPlOS os 
recursos originados da Fundação de Assistência ao Est~da~te 
do Ministério da Educação , sem destinar recursos propr1os 
para esse fim . 

Dessa f orma, entendemos que por meio do FEAE 
Executi vo poderá atuar de forma mais incisiva, 
busca de recursos destinados a esse fim como 
ap licação destes . 

o Poder 
tanto na 

na melhor 

No entanto, cons i derando que as rendas originadas dos 
jogos, loterias e concursos de prognósticos ~staduais vêm 
permit indo o desenvolvimento de relevantes açoes de cunho 
soc i al, que devem ser preservadas , e que o fund? , cuja 
criação ora se propõe , dispõe de form~s. alternat1vas de 
recursos para o financiamento de suas at1v1dades , entre elas 
o próprio orçamento estadua l, apresentamos a Emenda ng 2, a 
seguir transcrita. 

Conclusão 
Diante do exposto , somos 

no 51 / 95 no 1o turno, com 
Constituição e- Justiça , e 
red igi da. 

pela aprovação do 
a Emenda nQ 1 , 

com a Emenda nQ 

EMENDA NQ 2 
Suprima-se o inciso III do art. 5Q . 
Sala das Comissões , 3 de maio de 1995. 

Projeto de Lei 
da Comissão de 

2, a seguir 

Geraldo Santanna , Presidente João Le ite , relator 
Geraldo Nascimento - Irani Barbosa - Paulo Schettin~ .. 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentar1a 
Rel atório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei 
ng 51 / 95 cr i a o Fundo Estadua l de Alimentação Escolar 
FEAE . 
Publicada , fo i 

Constituição e 
Turismo e Lazer 

a propos1çao distribuída às Comi ssões de 
Justiça, de Educação , Cultura . Despor~o . e 
e de Fiscalização Financeira e ~ ~ çamentar1a , 
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para que examinassem o projeto em reunião conjunta. A 
primeira das mencionadas comissões concluiu pela 
juridicidade, pela constitucionalidade e pela l egalidade da 
proposição, apresentando-lhe a Emenda nQ 1. A comissão 
seguinte opinou pela aprovação do projeto, apresentando-lhe 
a Emenda nQ 2. Cabe-nos agora ana li sar a matéria nos limites 
de nossa competência. 

Fundamentação 
A proposição em exame visa a criar nova moda l idade de 

financiamento para a merenda escolar. 
Atualmente, a merenda escolar vem sendo financiada por 

recursos da União , repassados pela Secretaria de Estado da 
Educação . Esse sistema, em nosso entender, não supre a 
totalidade das carências percebidas, razão pela qual a 
criação de um fundo pode se consubstanciar em importante 
passo para a solução dos problemas existentes. 
Destaca-se , ademais, a possibilidade de que o fundo possa 

ser útil na captação de recursos , mormente aqueles oriundos 
das organizações internacionais de crédito . 

Conclusão 
Em face do expos to, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 51 / 95 com as Emendas ngs 1, apresentada pela Comissão 
de Consti tuição e Justiça , e 2, apresentada pe la Comissão de 
Educação , Cultura, Desporto e Turismo e Lazer . 
Sa l a das Comissões, 3 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente- Miguel Martin i, relator-

Marcelo Gonçalves -Sebast i ão Hel vécio . 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 66/95 

Comissão de Administração Pública 
Relatório 

Do Deputado Wanderley Ávila , o projeto de lei em análise 
(ex-Projeto de Lei nQ 2.038 / 94) pretende seja dada a 
denominação de Januário Carneiro à Rodovia MG-030, que liga 
o Município de Belo Horizonte ao de Nova Lima. 

Submetida, preliminarmente , à Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à sua norma l tramitação, a 
matéria deve , agora , receber parecer para o 1Q turno de 
deliberação conclus iva, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de le i em te l a tem o objet ivo de homenagear e 

honrar a memória de um dos maiores radialistas do Estado de 
Minas Gerais. 

Januário Carneiro foi o fundado r , em Nova Lima, da Rád io 
Itatiaia , que , após transferir-se para Belo Horizonte, 
transformou-se em uma das maiores emissoras do País. Na 
Cap it a l mi neira , hoje, encontra-se solid i ficado o respe i tado 
Sistema Itatiaia de Comunicação . 

Por sua fi gura honrada e singular , 
por merecer a homenagem proposta no 
apreço , que esperamos sej a aprovado 
nossos nobres pares . 

Conclusão 

Januário Carneiro f az 
projeto de le i em 

pela unanimidade de 
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 66/ 95 no 1Q turno, na forma original . 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995 . 
Carlos Murta, relator . 

§L-------------------------------------------------~ 



BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 4 DE MAIO DE 1995 

. Presidência da Deputada Maria José Haueisen 
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SUMARIO: ABERTURA ~ 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nQs 222 a 
227 / 95 - Requerimentos de Emancipação nQs 80 a 87 / 95 
Requerimentos nQs 353 a 358/ 95 - Requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (6), da Comissão Especial para 
Proceder a Estudos Que Permitam a Avaliação da Real Extensão 
do Problema da Violência Perpetrada contra a Mulher e dos 
Deputados Elbe Brandão, Gil Pereira, Maria José Haueisen 
(2), Almir Cardoso e Miguel Barbosa Comunicações: 
Comunicações da Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Deputado Antônio Roberto - Oradores Inscritos: Discursos dos 
Deputados Durval Ângelo e Gilmar Machado- 2ª PARTE (ORDEM 
DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições Leitura de 
comunicações apresentadas -Requerimentos: Requerimento da 
Deputada Elbe Brandão; encaminhamento à Comissão de Educação 
- Requerimento do Deputado Migue l Barbos~: encaminhamento à 
Comissão de Assuntos Municipais - Requerimento da Deputada 
Maria José Haueisen; inclusão do Projeto de Lei nQ 14/ 95 em 
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno-
Requerimentos dos Deputados Almir Cardoso e Maria José 
Haueisen; deferimento - Requerimentos de Emancipação nQs 80 
a 87 / 95 ; deferimento - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
- Às 14h15min , comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen -

Ibrahim Jacob -Antônio Júlio- Almir Cardoso Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto Anivaldo Antônio Antônio 
Genaro- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bonifácio Mourão - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dílzon Melo - Dinis Pinheiro- Dur val Ângelo- El be Brandão 
-E l mo Braz- Francisco Ramalho- Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Hely Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Ivo José -Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João 
Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - Kemi l Kumaira Leonídio 
Bouças- Marco Rég is- Marcos Helênio- Maria Olívia- Maur i 
Torres- Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Piau 
Paulo Schettino Péricles Ferreira Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo 
- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretário , nas funções de 
2Q-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restrições . 

A Sra . Presidente- Não havendo correspondência a ser lida , 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para o Pequeno Expedien te. 

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 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 . 1Q -Fica o poder público obrigado a prestar às 

vítimas de acidentes automobilísticos e a seus beneficiários 
informações acerca da utilização do Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores Terrestres- DPVAT. 

Parágrafo único - As informações de que trata o "caput" 
deste ar t igo deverão ser esclarecedoras quanto ao valor da 
indenização, aos documentos e aos procedimen tos necessários 
ao requerimento do benefício . 
Art. 2Q Ficam sujeitos às obrigações desta lei os 

hospitais das redes pública e conveniada que atendam vítimas 
de acidente automobilístico. 

Parágrafo único O disposto no "caput" deste art igo 
aplica-se também às delegacias de polícia quando da 
instauração do competente inquérito policial. 
Art . 3Q O poder público utilizará campanhas 

institucionais visando à divulgação dos direitos dos 
beneficiários do seguro de que trata esta lei . 

§ 1Q -Para o cumprimento do disposto no "caput" deste 
artigo, serão elaboradas cartilhas, distribuídas aos 
proprietários de veículos automotores juntamente com as 
guias de reco l himento do Imposto sobre Propriedade de 
Veículos Automotores - IPVA . 

f 2Q -A cartilha de que trata o parágrafo anterior será 
distribuída durante 2 (dois) anos consecuti vos . sempre que 
houver mudança de propriedade ou emplacamento de novos 
veículos . 

Art. 4o -Esta lei entra em vigor no exe rcício fiscal 
seguinte ao de sua publicação . 

Art . 5Q- Revogam-se as dispos ições em contrário . 
Sala das Reuniões , de fevereiro de 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O seguro de que trata este proj eto de l ei foi 

criado pela União, por meio da Le i no 6. 194, de 1974, e tem 
a final idade de cobrir despesas médicas e hospitalares das 
pessoas vít imas de acidente de trânsito . 



O DPVAT prevê também o pagamento de 
de morte e invalidez decorrentes de 
veículos automotores. Entretanto, a 
que as vítimas de acidentes quase 
benefícios . 
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indenizações nos casos 
acidentes envolvendo 

des informação faz com 
nunca utilizem seus 

Às vezes encontramos reportagens demonstrando que o DPVAT é 
explorado por grupos de pessoas conhecedoras da legislação, 
que se aproveitam da desinformação do consumidor . 

O projeto ora proposto não encontra óbice de natureza 
constitucional, uma · vez que o art. 24 da Constituição da 
República determina que compete aos Estados legislar 
concorrentemente com a União sobre responsabilidade por 
danos ao consumidor. 

Também não encontramos afronta à Constituição do Estado, 
uma vez que o assunto abordado pelo projeto não está 
incluído entre as matérias de iniciativa privativa do 
Governador do Estado, previstas no art. 66, II . Pelo 
contrário, a Carta mineira determina , em seu art. 61 , XVIII, 
que cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre as matérias 
de legislação concorrente de que trata o art . 24 ja 
Constituição da República . 
-Pub l icado , vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI No 223/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1. 401/93) 

Dispõe sobre a contratação dos serviços de bolsa de 
mercadorias pelos órgãos das administrações direta e 
indireta do Estado. 
A Assemb l éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Os órgãos e entidades das administrações direta e 

indireta do Estado poderão contratar os serviços de bolsas 
de mercador i as para compra de materiais e equipamentos , pelo 
sistema de disputa de preços em pregões. a serem organizados 
e administrados especificamente para esta finalidade. 

Art . 2Q -Cada unidade solicitadora enviará à comissão de 
li citação do órgão a que pertence a especificação do 
material ou equipamento e indicará a verba disponí vel para a 
compra. 

Ar t. 3Q -À comissão referida no artigo anterior incumbirá 
observar se a solicitação atende aos requisitos de 
qualidade, rendimento e outros fatores a serem previstos em 
edital bem como fará a indicação do prazo e das condições de 
pagamento. 

Ar t . 4Q -À comissão de l icitação previ sta no art. 45 da 
Lei nQ 9 .444, de 1987 , incumbirá promover a racionalização 
das sol i c it ações de compra , compatibi li zando os ped i dos para 
determinar as prioridades e agregar , se possíve l, pedidos 
comuns às diversas unidades . 
Art. 5Q- Aplicar-se-á a todas as operações o disposto no 9 

2Q do art. 22 da l e i a que se refere o artigo anterior . 
Art . 6Q- Caberá à Secretar i a de Estado de Recursos Humanos 

e Admin i stração e às diversas ent i dades da adm i ni stração 
i nd i re t a promover a assinatura dos contratos com as bolsas 
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interessadas, as quais deverão atender, obrigatoriamente, 
aos seguintes requisitos: 

I - ser entidade civil, de caráter associativo e sem 
finalidade lucrativa; 

II - estar devidamente registrada na Junta Comercial do 
Estado de Minas Gerais; 
III - não possuir qualquer pendência em suas obrigações 

fiscais, trabalhistas e de seguridade social; 
IV - dispor de local próprio, devidamente equipado e com a 

infra-estrutura de recursos humanos , materiais e técnicos 
necessar1os à realização de compras públicas em pregão, bem 
como em condições de os pregões serem assistidos pelo 
público interessado; 
v - ter , quando da assinatura do contrato, o mínimo de 5 

(cinco) anos de funcionamento regular , devendo ter 
realizado, durante esse período, pregões para entidades ou 
pessoas de direito público e privado ; 

VI - ter sido reconhecida como entidade de uti li dade 
pública pelo menos em seu município sede; 

VII - estar devidamente registrada na Associação de Bolsas 
e de Cereais - ABM - e com sua situação regularizada ; 

VIII possuir quadro próprio de corretores , pessoas 
físicas ou jur í dicas, devidamente habilitados. 

Art 7Q - O não-cumprimento de qualquer dos requ i sitos 
anteriormente especificados impossib ilit ará a ass i natura do 
contrato. 

Art . 8Q -A Secretaria de Administração e as di versas 
entidades da administração indireta deverão exigir 
documentação comprobatória do cumprimento dos requisitos 
espec ifi cados no art . 6Q, bem como proceder à vi storia do 
funcionamento da bo l sa contratada , sob pena de resc1sao 
contratual e de ap li cação das penalidades previstas. 

Art. 9Q -A forma de pagamento às bolsas será definida em 
cada contrato, em termos de percentuais sobre os valores 
efeti vamente adquiridos em cada pregão , desde que não sejam 
superiores a 1, 5% (um e meio por cento ). 

Art . 10- Para a realização de compras públicas em pregões , 
o órgão solicitante deverá encaminhar à bolsa , sob protoco lo 
e por intermédio de sua comissão de licit ação , as seguintes 
informações : 

I - descrição detalhada dos bens a serem adquir i dos e suas 
respectivas quantidades ; 

II - locais , prazos e critérios de entrega e de recebimento 
do objet o da compra; 

III -data e forma de pagamento ao fornecedor ; 
IV - obrigações a serem cumpridas pelo fornecedor; 
v - determinação da forma de pregão a ser adot ada, se de 

v i va voz ou se por cartela ; 
VI outras informações necessar 1as à realização das 

compras , que deverão constar nos respectivos edita i s. 
Art . 11 -De posse dessas informações e obedecendo às 

di spos ições da Lei ng 9.444, de 1987 , a Bol sa dever á: 
I- publicar e divu l gar o avi so de ed ital; 
II- habilitar os int eressados em part i cipar da venda ; 



III - fornecer cópia do edital aos interessados; 
IV- administrar e realizar os pregões de compra; 
V - elaborar a ata ao final do pregão; 
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VI- informar ao órgão solicitante, logo após o término do 
pregão, o resultado do leilão, com a relação dos vencedores 
e os preços das mercadorias; 
VII- enviar à comissão de licitação, no primeiro dia útil 

seguinte ao do pregão, toda a documentação exigida em lei, 
devidamente protocolada . 

Art . 12 Para a determinação da forma de pregão a ser 
adotada, a comissão de licitação observará os seguintes 
critérios : 

I - quando os itens a serem comprados não puderem ser 
adjudicados a mais de um fornecedor, simultaneamente, o 
pregão será rea lizado na forma de viva voz; 

II quando os itens a serem comprados puderem ser 
adjudicados a mais de um fornecedor, simultaneamente, o 
pregão será realizado na forma de cartela. 
Art . 13 -Os pregões serão realizados sob a 

uma mesa diretora , composta por indicação da 
fará parte um representante da comissão de 
órgão solicitante . 

coordenação de 
bolsa , da qual 
licit ação do 

Art. 14 Os pregões serão realizados com base em 
regulamento próprio, que constitui o anexo desta lei. 
Art. 15 -O registro cadastral previsto na seção IV , arts . 

31 a 36 , da Lei nQ 9 . 444 , de 1987 , poderá ser contratado 
pela Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração com a bolsa de mercadorias, que o promoverá, 
atendidos os requisitos da mencionada le i. 

Art . 16 -Formalizada a compra, o processo documental será 
encaminhado pela comissão de licitação do órgão solicitante 
para as providências de adjudicação e homologação pela 
autoridade competente , que solicitará à Secretaria da 
Fazenda a liberação da verba necessár ia ao pagamento, no 
prazo máximo de dez dias . 

Art . 17 -Os contratos e notas de empenho originados das 
operações de pregão poderão provar cláusula de reajuste em 
. . .. por dia de atraso , a partir do décimo .... dia do não-
pagamento , desde que estas condições estejam previstas nos 
editais das licitações. 

Art . 18 -O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
órgão responsável pela fiscalização das lic itações, 
designará dois funcionários dos quadros de sua secretaria, 
para acompanhar a rea li zação dos pregões e, em seguida, 
fiscalizar a remessa da documentação necessária ao tribunal 
para o cumprimento de sua missão . 

Art . 19 -Os pregões de maior vulto, por solicitação dos 
fiscais, poderão ser realizados no local , para que a 
transparência das operações seja obtida quando do seu 
julgamento pelo tribunal. 
Art. 20 Esta lei entra em v igor na data de sua 

publicação. 
Art. 21 -Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 2 de março de 1995 . 

Bonifácio Mourão 
ANEXO 

(a que se refere o art. 14 da Lei nQ 
1995) 
I - Para os pregões na forma de v iva voz: 
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, de de de 

a) aberto o lote pelo diretor do pregão, os corretores 
farão seus lances de preços para a totalidade do lote, 
devendo cada lance ser sempre inferior ao precedente; 

b) após a declaração de um lance , não se lhe seguindo 
nenhum outro, o Diretor de pregão comunicará o 1n1c1o da 
contagem do tempo de 30 segundos, acionando o marcador de 
tempo; 
c) findo o prazo sem que haja qualquer manifestação , o lote 

será declarado fechado para o corretor que houver dado o 
último lance; 

d) caso haja mais algum lance após o in1c1o da contagem de 
tempo, o marcador será zerado, retomando-se a negociação ; 
e) havendo empate entre duas ou mais corretoras no último 

lance, o lote será suspenso, sendo reapresentado ao fi na l do 
pregão; 
f) na reapresentação de lotes , os preços de abertura serão 

os mesmos nos quais ocorreu o empate e, caso este persista, 
o lote será sorteado entre os que o estiverem disputando; 

g) fechado o lote, o corretor preencherá documento próprio 
com os dados necessár ios à sua perfeita identificação e à do 
cl iente vendedor, o qual será rubricado pelo diretor do 
pregão e pelo rep resentan te da comissão de licitação . 

II - Para os pregões na forma de carte la: 
a) aberto o pregão pelo seu Diretor , os corretores 

declararão, em cada item , qual o seu menor preço para a 
totalidade do lote; 

b) o menor preço 
lote; 

dentre estes será o preço de abertura do 

c) oficia li zado esse preço de abertura, os corretores 
i ndicarão, em suas cartelas , as quantidades que estão 
autorizados a vender por aquele preço ; 

d) enquanto o somatório das cartelas 
quantidade licitada, o Diretor de pregão 
decrescentes, com os corretores demostrando 
a cada nivel de preço declarado; 

for superior à 
anunciará preços 
suas quantidades 

e ) quando o somatório das cartelas for igual ou inferior à 
quantidade solicitada , o lote será declarado fechado ao 
último preço apregoado ; 
f) caso o somatório seja inferior à quantidade solicitada, 

a critério do representante da comissão de li citação. o lote 
poderá ser completado pelos corretores vencedores, 
proporcionalmente à quantidade ofertada por cada um; 

g ) encerrada a negociação de cada lote, o corretor 
preencherá o documento próprio, com os dados necessários à 
sua perfeita identificação e à dos clientes vencedores, os 
qua i s serão rubricados pelo Diretor do pregão e pelo 
representante da comissão de li ci t ação . 
III - Será permitido aos corretores cobrarem de seus 

clientes corretagem sobre os negócios rea l izados, desde que 



96 

esta não ultrapasse o limite de 1,5% (um e meio por cento) 
sobre os valores efetivamente vendidos no pregão . 
Justificação: As bolsas de mercadorias brasileiras têm 

demonstrado que são um poderoso instrumento à disposição das 
autoridades econômicas, na consecução de sua política de 
abastecimento e na estratégia de sustentação de preços de 
mercado dos produtos de primeira necessidade. 

Esse fato decorre da organização dos sistemas de vendas por 
meio de leilões públicos, abertos a todos os interessados e 
alicerçados em ampla divulgação . Envolvendo grande número de 
compradores e vendedores , os negócios são sempre realizados 
a preços reais de mercado , uma vez que é grande a disputa. 

O Governo Federal, desde o início da década de 1980, tem-se 
utilizado dos pregões em bolsas de mercadorias para a venda 
de estoques reguladores , com base nas disposições do 
Decreto-Lei nQ 2.300 . 

Assim, o fato de o ex-Ministro da Fazenda Dr. Eliseu 
Resende, ao apresentar o Plano de Ação do Governo do 
Presidente Itamar Franco , ter enfatizado a utilização do 
sistema nacional de bolsas de mercadorias como parte dos 
mecanismos à disposição do setor público , em sua busca de 
maior eficiência econom1ca, vem, mais uma vez, corroborar a 
relevância do papel desempenhado por essas instituições. 
Entretanto, temos plena convicção de que as bolsas de 

mercadorias podem contribuir de forma ainda mais decisiva 
para as pol í ticas econômicas governamentais . 

De fato, as bolsas estão sendo utilizadas apenas como 
instrumentos de venda . Na realidade , porém , estão totalmente 
capacitadas tanto para vender como para comprar , jà que 
essas situações são evidentemente os dois lados da mesma 
questão: no fechamento de um negoc1o, nos pregões públicos 
das bolsas , se o Governo quer vender, ele encontra 
compradores ; se quer comprar, encontra vendedores. 

Na medida em que essas características de organização das 
bolsas atendem, de forma total e efetiva , aos princípios 
básicos perseguidos pela administração pública e exigidos 
pela Constituição, quais sejam, o da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade e da publicidade , as bolsas 
estão perfeitamente credenciadas a serem utilizadas , também , 
como instrumentos de compra por parte do poder público. 

Por esse motivo, estamos apresentando projeto de lei que 
permita ao Governo Estadual utilizar-se do mecanismo das 
bolsas de mercadorias em suas li c i tações para a compra de 
bens . 
Assim , a dinâmica operacional das bolsas de mercadorias não 

só atenderá aos princ1p1os constitucionais que regem todas 
as at ivi dades da administração pública , como também os 
preservará, eliminando os atos lesivos que a legislação 
atual não conseguiu evitar . 
-Publicado , vai o projeto às Comissões de Justiça, de 

Admin i stração Pública e de Fiscalização Fi nanceira para 
parecer, nos termos do art . 195 , c / c o art . 103, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 224/95 
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(Ex-Projeto de Lei nQ 2.240/94) 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóve l ao Município de 

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

Município de São Gonçalo do Abaeté imóvel de propriedade do 
Estado, sem ônus para este , constituído de prédio e 
respectiva área de 3 . 750m2 (três mil e setecentos e 
cinqüenta metros quadrados), s i tuado na Av. Padre João 
Mattos, 770 , confrontante , pela direita , numa extensão de 
150m (cento e cinqüenta metros), com imóvel de Messias 
Mattos Júnior e Sebastião Nogueira de Carvalho ; pela 
esquerda , numa extensão de 150m (cento e cinqüenta metros), 
com imóvel de Maria Lúcia de Azevedo ; pelo fundo , numa 
extensão de 25m (v inte e cinco metros) , com imóvel de José 
Maria de Azevedo, e registrado no Cartório de Reg i stro de 
Imóveis da Comarca de Patos de Minas, a fls. 117 do livro 3-
D sob o nQ 2 . 796 , em 22 / 1/ 66 . 

Parágrafo único- Destina-se o imóvel mencionado no "caput" 
deste artigo à edificação de um hospital. 

Art . 2Q -Não se cumprindo, no prazo de 3 (três) anos, a 
finalidade prevista no parágrafo anterior, o imóvel 
reverterá ao patrimônio do Estado. 

Art . 3Q Esta lei e r~~ a em vigor na data de sua 
publicação . 

Art . 4Q - Revogam-se as disposições em contrár i o . 
Sala das Reuniões , 26 de abr i l de 1995 . 
Romeu Queiroz 
Just i ficação : O projeto de l ei em questão está devidamente 

instruído com documentos comprobatórios de que o imóvel 
pertence ao Estado de Minas Gerais e de que o Município de 
São Gonçalo do Abaeté já o explora em caráter precário , nele 
mantendo em funcionamento uma creche com base em contrato 
adminis t rati vo de autorização de uso especial. 

É, porém, necessária a doação desse terreno , para que nel~ 
se edifique o hospital da cidade, providência relevante , ha 
tempos reclamada pela comunidade . 
-Publicado, vai o ~rojeto às Com j ~ sões de Justiça e de 

Fiscalização Finance j para pa r ecer , nos termos do art. 
195 , c / c o art . 103 , c;:; Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI No 225/95 
Declara de utilidade públ i ca o -Centro In t ernac iona l de 

Cultura e de Intercâmbio do Estado de Minas Gerais - CICIEMG 
- , com sede no Município de Belo Hor i zonte. 

A Assemb l é i a Legislativa do Estado de Minas Gera i s decre t a : 
Art. 1Q - Fica declarado de utilidade púb l ica o Centro 

Internac ional de Cultura e de Intercâmbio do Estado de Minas 
Gerais - CICIEMG - , com sede no Município de Belo Horizonte . 

Art. 2Q Esta lei entra em v igor na data de sua 
publicação . 

Art . 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões , 28 de abril de 1995 . 
Ronaldo Vasconcel los 



98 

Justificação: O art . 215 da Constituição Federal dispõe: "O 
Estado garantirá a todos o pleno exerc1c1o dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará 
e incentivará a valorização e a difusão das manifestações 
culturais". 

Depreende-se, daí, que os direitos culturais são 
indispensáveis ao pleno exercício da cidadania e , para 
assegurá-los, deve o Estado empenhar-se em apoiar e difundir 
as manifestações culturais. 

O Centro Internacional de Cultura e de Intercâmbio do 
Estado de Minas Gerais CICIEMG , com sede em Belo 
Horizonte, é uma entidade civil, apolítica e sem fins 
lucrativos, que tem suas atividades dedicadas à cultura . No 
exercício desse mister promove e apóia grupos profissionais 
e amadores de dança e outros artistas. Difunde assim nossa 
cultura e nossos costumes, sensibilizando o mundo 
empresarial e a comunidade em geral para uma integração 
participativa na produção cultural do Brasil , estendendo-a 
ao exterior . 

Aberta a múltiplas manifestações culturais, de que o povo é 
tão carente, a entidade merece que seja aprovada a 
declaração de sua utilidade pública . 

- Publicado , vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar, e de Educação, para deliberação , nos 
termos do art. 195, c / c o art . 104, inciso I, do Regimento 
Interno . 

PROJETO DE LEI 
Decl ara de utilidade pública 

Santana da Vila Pinho e Vi la 
Município de Belo Horizonte . 

NQ 226/95 
a Associação Comunitária 

Castanheira. com sede no 

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

Comunitária Santana da Vila Pinho e Vila Castanheira, 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, 3 de maio de 1995. 
Alencar da Silveira Júnior 
Justificação : A Associação Comunitária Santana da Vila 

Pinho e Vila Castanheira tem como finalidade primordial 
lutar por infra-estrutura básica ( água , luz, saúde, educação 
e transporte coletivo ). o que contribui para a 
conscientização e a partic i pação da comunidade nas soluções 
de seus principais problemas. 

Diante disso, entendemos que a aludida assoc iação merece 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 . 

PROJETO DE LEI NQ 227/95 
Dispõe sobre a implantação e a utilização do Sistema 

Integr ado de Administração Financeira do Es tado de Minas 
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Gerais - SIAFI-MG - pela Assemblé i a Legislativa do Estado de 
Minas Gerais . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais passa a integrar, como usuária, o Sistema Integrado 
de Administração Financeira do Estado de Minas Gerais 
SIAFI-MG. 

§ 1Q - Os procedimentos relativos às funções do sistema 
serão adaptados, no que couber, a fim de preservar os 
princípios constitucionais de autonomia administrativa e 
financeira do Poder Legislativo. 

§ 2Q -De li beração da Mesa da Assembléia regulamentará a 
delegação de competência a servidores para praticar os atos 
de ordenação de despesa e de operação do sistema. 

Art. 2Q -Para o exercício do controle externo, a cargo do 
Poder Legis l ativo, terão acesso á totalidade dos da~~s 
disponíveis no SIAFI-MG os Presidentes da Assemble1a 
Legislativa do Es t ado de Minas Gerais e da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária- CFFO. 
Parágrafo único - Os demais membros da CFFO poderão ter 

acesso a tais informações por via de requerimento aprovado 
por essa Comissão. 
Art. 3Q -Durante o período de adaptação previsto no § 2º 

do art . 1Q deste projeto, os at os e os fatos da gestao 
orçamentária , fi nanceira e patrimonial do Poder Leg i sl~~ivo 
serão registrados no atual sistema operado pela Assemble1a . 

Parágrafo único - O período de adaptação de que trata este 
ar tigo não excederá o limite de 90 (noventa) dias contados 
da promulgação desta lei. 

Art. 4Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 
publicação . 

Art . 5Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões , de abr il de 1995. 
Miguel Martini 
Justificação: A i ntegração da Assembléia Legislativa ao 

SIAFI-MG irá poss ibi litar otimização no processamento e na 
execução orçamentária , financeira e contábil . Tal ato vai ~o 
encontro da racionalização e da simplificação da gestao 
governamen tal , uniformizando procedimentos dos órgãos e das 
entidades da administração pública direta e indireta. Isso 
proporcionará também maior rapidez na elaboração e na 
publicação de balancetes da execução orçamentária do Estado. 

Além d i sso , o acesso aos dados do sistema pelos membros da 
CFFO visa ao cumprimento do exercício do controle externo , a 
cargo da Assemblé i a, preconizado no art. 74 da Constituição 
Estadua l. Cabe ao Poder Legislativo , que não administra os 
recursos públ i ces , a fiscalização contábi 1 , financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das 
entidades da administração indireta . Conforme ensina o 
mestre Pinto Ferreira em "Comentários à Constituição 
Brasileira ": "A fin alidade da fiscalização das f i nanças 
púb l icas não é só o controle da guarda dos recu~sos 
púb li cos, mas t ambém a execução do orçamento, que cons1ste 
na apl i cação de tais recursos ." 
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_Hoje, graças à modernização do intercâmbio de informações, 
e Possível Obter os dados necessários ao melhor desempenho 
da Assembléia em uma de suas principais missões 
constitucionais : a fiscalização e o controle dos atos do 
Poder Executivo, incluídos os da administração indireta, 
conforme preceitua o art. 62 , XXXI, da Carta mineira . 

- Publ~~ado, ~ai o projeto à Comissão de Justiça, à Mesa da 
Assemble1a e a Comissão de Fiscalização Financeira para 
Par~cer. nos termos do art . 195, c / c o art . 103 . do Reg1mento In t erno. 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTR ITOS 
1) Requerimento nQ 80/ 95, do Deput ado Péricles Ferreira, 

encam1nhando documentação de emancipação do Distrito de 
Santa Cruz de Salinas, no Município de Salinas. 

- Documentação entregue em 24/ 3/ 95 : 
a) certidão da Justiça Eleitoral · 
b) declaração de posto de saúde·' 
c) declaração de correios; ' 
d ) declaração de energia elétrica; 
e ) representação; 
f) declaração de entidade legalmente constituída . 
- Documentação entregue em 19 / 4/ 95 : 
a) declaração de núcleo urbano e moradias· 

_b ) _declaração de edifícios para o gov~rno municipal e orgaos de segurança; 
c) declaração de escola pública de 1Q grau completo ; 
d) declaração de cemitério · 
e) declaração de telefone; ' 
f ). ata de constituição da comissão emancipacionista, reg1strada em cartório· 
g) cópia autenticada do CGC da entidade; 
h ) _cópia da ata de eleição da diretoria da entidade , reg1strada em cartório · 
i) mapa/ descrição de limites do IGA· 
j) relação de servidores. ' 
- Documentação entregue em 3/ 5/ 95 : 
a) declar~ção de abastecimento de água ; 
b) 1nventario patrimonial. 
2) R~querimento nQ 81 / 95, do Deputado Carlos Pimenta, 

e~camlnhando documentação de emancipaçao do Distrito de 
Conego Marinho, no Município de Januária . 

Documentação entregue em 28/ 4/ 95: 
a) representação ; 
b) declaração da entidade legalmente constitu í da , registrada em cartório · 
c) cópia autenticada do CGC da entidade; 
d ) certidão_ da Justiça Eleitora l; 
e) declaraçao de núc l eo urbano e moradias · 

_f)_declaração de edifícios para o gov~rno municipal e orgaos de segurança; 
g) declaração de posto de saúde ; 
~) declaração de escola pública de 1Q grau completo ; 
:) declaração de cemitério; 
J) dec l aração de te l efone; 
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1) declaração de correios; 
m) declaração de energia elétrica; 
n) declaração de a bastecimento de água; 
o ) inventário patri monial; 
p) relação de servidores ; 
q) mapa / descrição de limites IGA. 
- Documentação entregue em 3/ 5/ 95 : 
a ) ata de constituição da comissão emancipacionista, 

registrada em cartório ; 
b) cópia de ata de eleição da diretoria da entidade, 

registrada em cartório; 
3) Requerimento nQ 82 / 95, do Depu~ado_ Clêuber Carneiro, 

encaminhando documentação de emanc1paçao do Distrito de 
Miravânia , no Município de Manga. 

- Documentação entregue em 18 / 4/ 95: 
a ) ata de constituição da comissão emancipacionista, 

registrada em cartório; 
b ) representação; . . 
c) declaração de entidade legalmente const1tu1da ; 
d ) declaração de posto de saúde; 
e ) declaração de escola pública de 1Q grau comp leto ; 
f) declaração de cemitério ; 
g ) declaração de telefone; 
h ) declaração de correios; 
i) declaração de energia elétrica ;. 
j) declaração de abastecimento de agua . 
- Documentação entregue em 3/ 5/ 95: . 
a ) cópia autenticada do CGC da ent1dade; 
b ) cópia da ata de eleição da diretor i a da entidade ; 
c ) certidão da Justiça Eleitoral; . 
d) declaração de núc l eo urbano e morad1as; 
e) declaração de edifícios para o governo municipa l e 

órgãos de segurança ; 
f ) inventário patrimonial; 
g ) relação de servidores; 
h ) protocolo de solicitação de mapa / descrição de limites do 

IGA . . 
4 ) Requerimento ng 83 / 95, do Depu!ado E ~ mano Bat1sta : 

encaminhando documentação de emancipaçao do D1str1to de Fre1 
Jorge, no Município de Mendes Pimentel . 

- Documentação completa entregue em 3/ 5/ 95 . . . 
5 ) Requerimento nQ 84/ 95, do Deputa~o I va 1r_ No~ue1ra , 

encaminhando documentação de emanc1paçao do D1str1to de 
Azurita , no Município de Mateus Leme. 

- Documentação entregue em 28/ 4/ 95 : 
a ) ata de cons ti tuição da com issão emancipacionista , 

reg i strada em cartório; 
b ) representação ; . . 
c ) declaração de entidade legalmente const 1tu1 da ; 
d ) cert i dão da Justiça Eleitoral ; . 
e ) declaração de núcleo urbano e morad1as ; 
f ) declaração de edif í cios para o governo municipal e 

órgãos de segurança ; . 
g ) declaração de posto de saude ; 



h) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
i) declaração de cemitério; 
j) declaração de telefone; 
1) declaração de correios; 
m) declaração de energia elétrica; 
n) declaração de abastecimento de água; 
o) relação de servidores; 
p) mapa / descrição de limites do IGA. 
- Documentação entregue em 3/ 5/ 95: 
a) cópia autenticada do CGC da entidade; 
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b) cópia de ata de eleição da diretoria da entidade , 
registrada em cartório; 
c) inventário patrimonial . 
6) Requerimento nQ 85/ 95, do Deputado Romeu Queiroz, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Varjão, no Município de São Gonçalo do Abaeté. 

- Documentação completa entregue em 26/ 4/ 95. 
7) Requerimento nQ 86/ 95, do Deputado José Braga, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Japonvar, no Município de Brasília de Minas . 

- Documentação completa entregue em 4/ 5/ 95. 
8) Requerimento nQ 87 / 95, do Deputado Carlos Pimenta, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Brejo do Amparo , no Município de Januária . 

- Documentação completa entregue em 4/ 5/95 . 
REQUERIMENTOS 

NQ 353 / 95, do Deputado Alberto Pinto Coelho , sol icitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
jornal "Diário da Tarde", o jornalista Gustavo Lima e o Sr . 
Osva ldo Castanheira, Superintendente da Companhia de 
Pesquisas em Recursos Minerais - CPRM-MG -. pela entrevista 
publicada em 1Q/ 5/ 95, sob o titulo "Tecnologia de Ponta 
Orienta In vestidor" , no caderno "Economia ". 

NQ 354/ 95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Renascimento e Justiça, do Município de Manhuaçu , 
por seus 11 anos de existência. 

NQ 355/ 95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se 
cons igne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
diretoria da Imprensa Oficial de Minas Gerais pela volta da 
coluna do jornalista Alfeu Barbosa ao diário oficial do 
Estado. ( - Distribuídos à Comissão de Educação.) 

NQ 356/ 95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas ao 
credenciamento do Hospital Maternidade João Paulo II, do 
Município de Jaíba , junto ao SUS. (- Á Comissão de Saúde e 
Ação Social . ) 

NQ 357 / 95 , do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Cultura com vistas à 
construção de um teatro no Município de Janaúba. 

NQ 358/ 95 , do Deputado Marcelo Cecé, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com o 
jornalista Jorge Wilson Maciel de Oliveira por seus 35 anos 
de colunismo. (- Distribuídos à Comissão de Educação .) 
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Da Comissão de Assuntos Municipais (6), solicitando seja 
formulado apelo ao TRE com vistas à realização de consulta 
plebiscitária à população dos Distritos de Brasilândia, no 
Município de João Pinheiro; Fidelândia e Novo Horizonte , no 
Município de Ataléia; Pintópolis, no Município de Urucuia; 
Luisburgo , no Município de Manhuaçu; Santa Helena, no 
Município de Bertópolis; e Mário Campos , no Município de 
Ibirité. quanto à emancipação desses distritos. 

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, 
em que solicita a prorrogação, por mais 30 dias , do seu 
prazo de funcionamento. 

Da Deputada Elbe Brandão , solicitando seja constituída 
comissão especial para proceder a estudos sobre o potencial 
tu rístico do Estado. ( - Á Comissão de Educação.) 

Do Deputado Gil Pereira , solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente do Banco do Brasil com vistas a evitar o 
fechamento da agênc ia do Munic í pio de São Romão. 

Da Deputada Maria José Haueisen (2) , solicitando seja o 
Projeto de Lei nQ 7/ 95 passado a exame da Comissão seguinte 
a que foi designado, em virtude da perda de prazo pela 
Comissão de Justiça, e seja re tirado de tramit ação o Projeto 
de Lei nQ 14/ 95 . 

Do Deputado Almir Cardoso, solicitando a constituição de 
comissão especial para estudar a desativação de agências do 
Banco do Brasil e outras medidas tomadas pela instituição no 
Estado. 

Do Deputado Miguel Barbosa, manifestando seu apoio à 
iniciativa de emancipação do Distrito de Ibitira , no 
Município de Martinho Campos. 

COMUNICAÇÕES 
- São. também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Defesa do Consumidor e do Deputado Antônio Roberto . 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo . 
O Deputado Durval Ângelo - Sra. Presidente. Srs . Deputados, 

hoje , vamos fazer uso da tribuna para comentar alguns fatos 
relativos à questão da intervenção no Município de Contagem . 
O que estamos vendo com a decretação. pelo Tribunal de 
Justiça , da intervenção no Município de Contagem é uma 
discussão sem alguns elementos fundamentais, que gostaríamos 
de registrar. O primeiro é que, quando Vereador recém-
empossado, em janeiro de 1989, fomos informados de que 
havia, naquele município, uma indústria de produção de leis 
falsas para autorização de empréstimos . Diante dessa 
denúncia , como primeiro ato nosso. ainda em janeiro de 1989 , 
recorremos à formação de uma CPI para apurar os fatos . No 
decorrer das atividades dessa Comissão , tivemos muitos 
problemas, como ameaças para que o trabalho não fosse 
adiante . 

Qual não foi nossa surpresa quando descobrimos , ao final . 
que a máfia que fabricava leis . tendo como braços a 
Prefeitura , de um lado, e a Câmara, de outro, teria 
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conseguido a falsificação de sete leis. Eram leis e projetos 
de leis que não tramitavam, não davam entrada na Casa 
Legislativa, todas versando sobre autorização para que a 
Prefeitura pudesse contrair empréstimo. Misteriosamente, 
esses projetos se transformavam em declaração do Presidente 
da Câmara, como se tivessem tramitado na Casa, e se 
transformavam em le is . Descobrimos sete leis falsas, todas 
usadas para que o município contraísse empréstimos . 

A primeira lei falsificada que analisamos foi a Lei nQ 
1 .546 . A lei verdadeira autorizava a Prefeitura Municipal de 
Contagem a fazer convênio com a Empresa Brasileira de 
Transportes Urbanos. Essa lei, falsificada , foi entregue ao 
Banco Bandeirantes como garantia de que , realmente, a Câmara 
Municipal havia autorizado tal empréstimo. Ela foi 
transformada em autorização para a Prefeitura contrair 
empréstimo junto à Universal Financeira no valor de 
161.825,70 OTNs, para compra de caminhões e coletores de 
lixo para a Companhia Urbanizadora de Contagem . Essa lei de 
1981 , que foi falsificada , é a lei que , hoje, encontra-se em 
litígio, fazendo com que a Prefeitura desembolse quase 20% 
de sua arrecadação, em função de um ato fraudulento. Na 
época, esses fatos envolveram o ex-Prefeito de Contagem, 
João Lima, testa-de-ferro de Newton Cardoso, hoje servidor 
lotado no Gabinete do ex-Governador , atual Deputado Federal , 
em Bras íli a . Foram cúmplices desses atos f raudulentos, 
ainda , o Sr. Marcos Menezes Silva , Secretário da Fazenda, e 
o Sr. Expedito Gomes Ferreira , Presidente da Câmara 
Municipal, ex-Secretário de Governo e Coordenação Política 
do Prefeito Ademir Lucas , e hoje Secretário de Abastecimento 
do Município de Contagem . A falsificação dessa lei foi 
comprovada pela CPI por meio de laudo pericial, feito por 
peritos pagos pela Câmara. O laudo técnico , assinado pelo 
Dr . Augusto César Brina Vi dal , atesta a falsificação da lei 
para a contratação de empréstimo junto à Financeira 
Universa l. 

A CPI continuou o seu trabalho e ainda descobriu que a Lei 
nQ 171, pasmem os senhores, de 1Q de setembro de 1955 , 
também foi falsificada, em 15 de agosto de 1982 , pelo Sr. 
João Lima e Marcos Menezes. Foi um absurdo fals if icarem uma 
lei de mais de 25 anos com o objetivo de contrair 
empréstimo . A lei original foi a de nQ 1. 500 , conforme 
registro no livro de leis de Contagem . Essa lei isentava de 
alvará de construção e de habite-se e foi transformada em 
lei para contrair empréstimo junto ao Banco Nacional de 
Investimento no valor de 62.537 , 38 OTNs . Tivemos a 
preocupação de proceder a um exame grafotécnico e foram 
comprovadas a autenticidade das três assinaturas dessa lei: 
a do Sr. João Lima, ex-Prefeito Municipal de Contagem; a de 
Marcos Menezes Silva, Secretário da Fazenda na época , e a do 
Sr. Expedito Gomes Ferreira , Presidente da Câmara Municipal . 

Depois , ainda identificamos a falsificação da Le i nQ 1.554. 
A lei or i g i na l criava a Fundação Centro Artístico Cultural 
de Contagem - CAC. No entanto , a lei falsificada autorizava 

105 

a Prefeitura a contrair empréstimo no valor de 50 . 122,80 
OTNs junto ao Banco Bandeirante de Investimento . 
Verificamos , também, as falsificações das Leis nQs 1. 556, 

1.564 e 1.568 . Após esse trabalho exaustivo da CP!, que 
constatou o envolvimento do ex-Prefeito , do ex-Presidente da 
Câmara Municipal e do ex-Secretário da Fazenda de Contagem, 
com a falsificação dessas leis , que , conforme declaração da 
Câmara, atestava que os prc: et os de lei não chegaram a 
tramitar naquela Casa, eG~aminhamos os resultados ao 
Ministério Público e à Procuradoria-Geral da República , em 
agosto de 1989 , para que fossem tomadas as providências 
cabíveis . 

Pasmem os senhores: o processo resultante da CPI, com todos 
os estudos anexados, todas as certidões e todos os 
depoimentos tomados não teve nenhum encaminhamento no 
Ministério Público . Nenhum encaminhamento foi dado . 
Estivemos em Brasília conversando com o Deputado Tilden 
Santiago e, também, com o Procurador-Geral da República em 
1991, Dr. Aristides Junqueira, a quem pedimos que tentasse 
agilizar o processo junto ao Ministério Público de Minas. 
Ele encaminhou ofícios, encaminhou correspondências, 
insistiu , mas o processo não andou no Ministé r io Público. 
Idêntica atitude teve a Prefeitura , porque o governo 

anterior ao de Ademir Lucas , em Contagem, aque l e que assumiu 
em 1983 , o do Sr. Newton Cardoso , não providenciou nenhum 
encaminhamento quanto ao processo da Universal Fi nanceira, 
pois tinha um protegido seu envolv i do no caso O Prefeito 
seguinte , o Sr . Ademir Lucas , também foi . omisso, não 
encaminhando o processo, não tomando nenhuma provi dência , 
porque t~nha um secretário seu envol v ido. 
São est r anhas as alianças acontecidas em Con t agem . Ass im 

sendo, queremos deixar claro que Contagem está sob ameaça de 
uma intervenção por irresponsabilidade de seus ex-
governantes Newton Cardoso e Adem ir Lucas , que foram 
omi ssos , e pela fraude promovida pelo ex-Prefeito , João 
Lima. 
Queremos de ixar claro que a Câmara Municipal de Contagem 

não se furtou, em momento algum , ao seu pape l , pois fez 
todas as apurações necessárias , pagou um per ito para que 
realizasse um exame grafotécnico , a fim de que fosse 
comprovada a questão das assinaturas , pois, dessa forma, o 
processo não ficaria apenas com documentos e depoimentos . 
Portanto, a Câmara Municipal não se furtou ao seu papel . O 
mesmo não aconteceu com o Pode r Execut ivo, que foi 
totalmente omisso . 

Nesse sentido , afirmamos claramente que os três prefeitos 
posteriores ao Sr. João Lima também são omissos e, portanto , 
responsáveis pela situação que acontece, hoje, em Contagem , 
município que luta com grandes dificuldades . mesmo com uma 
alta arrecadação , pois tem graves problemas acumulados, como 
as cond ições de saúde e educação de seu povo, cada vez ma i s 
agravadas . No entanto , a Prefeitura , que poderia investir em 
morad i a , em melhoramentos urbanos , vem sendo roubada, vem 
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sendo pilhada nos seus recursos- que são fruto dos impostos 
pagos pelo povo - por omissão de seus governantes . 
Assim sendo, queremos deixar bem claro que deveria haver 

uma ação repressiva contra o Sr . João Lima e uma ação por 
crime de responsabilidade contra os três prefeitos que o 
sucederam , porque o povo não pode sofrer e pagar pela 
irresponsabilidade de seus governantes . Muito obrigado . 
O Sr. Presidente Com a palavra , o Deputado Gilmar 

Machado. 
O Deputado Gilmar Machado Sra . Presidente , Sras . 

Deputadas, Srs. Deputados , presentes às galerias, imprensa , 
púb l ico que nos ouve nos corredores e nos gabinetes, o 
objetivo da nossa presença na tribuna é di vulgar o I 
Congresso Nacional do Movimento Evangélico Progressista 
MEP - e convidar todos os parlamentares , e todas as pessoas 
que nos ouvem para participarem. 

O tema que estaremos abordando a part i r de sábado será : 
Como será o futuro do nosso país . Temos como lema o 
versículo 24, do capitulo 5 do livro do Profeta Amós . Com 
esse lema, já realizamos em Campinas, em 1991 e 1993, dois 
fóruns de entendimento entre evangélicos e partidos 
progressistas. Agora , em 1995, estaremos realizando o I 
Congresso do Movimento Evangélico Progressista na Escola 
Se t e de Outubro , escola sindical situada à R. Nascimento , 
10 1 , no Bairro Barreiro de Cima, em Belo Horizonte. 
Teremos a oportunidade de encontrar neste evento var 1as 

li deranças evangélicas, lideranças do movimento estudant i l, 
do movimento popular e do mov iment o sindica l e diversas 
li deranças políticas. Entendemos que é um momento 
ex t remamente importante , no qual a comunidade evangélica 
entende o seu papel dentro dessa conjuntura. 
Lamentavelmente , durante alguns anos estiveram os 
evangé l icos omissos , não participando de movimentos sociais 
de uma forma global, não tendo uma visão integral da 
mi ssão da Igreja . Hoje, f elizmente, diversas comunidades 
evangé l icas começam a despertar para seus comprom i ssos e 
suas responsabilidades para com a conjuntura naciona l . 

Teremos a oportunidade de debater temas referentes à 
conjuntura eclesiás t ica do País, pois o crescimento , hoje , é 
inegáve l . A comunidade evangélica cresceu em todos os 
setores da v ida nacional , não só numericamente mas também em 
atuação em var1as áreas . Aqu i estarão Marcos Augusto, 
es t udante de Biolog i a do Piauí , que tem uma grande atuação 
no movi men t o estudanti l e na UNE; vários estudantes que 
vi rão debater e d i scutir como devem ser o papel e a atuação 
dos evangélicos em todas as áreas; Joaquim Brito , Diácono 
batista de Alagoas, Presidente de sindicato e ex-Presidente 
da CUT em Alagoas, que falará da importância e do papel dos 
evangé li cos no movimen t o sindica l; a companheira Mar i a 
Elizabeth Ar agão Melo, membro da Associação de Moradores de 
Ceilândia , Coordenadora da Central de Mov imentos Populares e 
membro da Igre j a Batista Independente ; o Pastor Márcio 
Augusto , da Assembléia de Deus , e ou t ras pessoas que poderia 
c i t ar , como o Reverendo Robson Cavalcant i , da Igreja 
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Episcopal, professor da Universidade Federal de Pernambuco e 
Diretor do Centro de Ciências Humanas da mesma universidade , 
que falará sobre teologia e as opções que os evangélicos têm 
no campo p~ ogressista , hoje, no Brasil . 

Como vocês podem ver, é um momento muito importante para 
nós da comunidade evangélica, porque poderemos debater e 
apresentar propostas concretas e claras . Entendemos que os 
evangélicos precisam ter , realmente, uma participação em 
todos os setores, mostrando a importância de termos uma 
visão integral de úm novo comportamento ético, moral e , ao 
mesmo tempo , mais comprometido com as transformações por que 
passa o País. No sábado, teremos um momento cí v ico de oração 
pelo Brasil . 

Enviamos convites ao Governador do Estado, ao Prefeito de 
Belo Horizonte e ao Presidente da Assembléia . Fz= emos , 
agora , um convite a todas as autoridades para que po~ ~ amos , 
j untos , no sábado à noite , fazer um grande momento de oração 
pelo Brasil , a fim de levarmos uma nova v isão de pensamento 
mais justo e mais humano para este País. 

Nós , da comunidade evangélica , sentimo-nos felizes em 
sed i ar este I Congresso Nacional do MEP , que vai ser um 
marco na história do povo evangélico deste Pais. Espero que 
possamos , neste encontro , através de debates , aprovar 
resoluções e , ao mesmo tempo , ter uma nova atuação em todos 
os lugares . 

Até o momento , já temos inscri t os delegados de 13 Estados 
do Brasil , o que demonstra o interesse da comunidade 
evangélica em debater as transformações e delas part i cipar , 
como foi agora com a integração no movimento da campanha 
contra a fome , com atuação i ntensa dos evangélicos . 
Ontem , no encontro de líderes evangél i cos , com a presença 

do Prefeito Patrus Ananias , realizou-se uma grande ação , em 
Belo Horizonte , entre a Pref e i tura e os evangélicos , que vão 
abrir seus templos para contribuir com os projetos de apoio 
aos meninos de rua e às pessoas carentes. 
vamos ve r as d i ficuldades que Belo Horizonte está 

enfrentando e qual poderá se r a contribuição dos 
evangél i cos . Entendemos que esses movimentos só têm trazido 
melhor i as para o povo brasileiro. Temos também o exemplo do 
t rabalho br i lhante e atuante do Deputado João Leite com os 
atlet as de Cristo , que também têm atuação em várias áreas. 
Queremos ser responsáveis pelas transformações por que este 

Pais prec i sa passar. Que ro reforçar o conv ite e dizer que 
sábado , pe l a manhã , à tarde e à noite, e dom i ngo, pela manhã 
e à tarde , te r emos o nosso I Congresso Naciona l do MEP . Quem 
quise r participar é só nos procurar que forneceremos maiores 
i nformações ; será um prazer para todos nós recebê-los e 
orientá-los sobre como pa rt icipa r conosco desse importante 
deba t e . Mu i to obr igado . 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertu r a de Inscr i ções 
A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores insc ri tos , 

a Presidênc i a passa á 2ª parte da reun i ão , com a 1ª fase da 
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a votação de requerimentos. Estão abertas as 
i nscrições 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 
Defesa do Consumidor - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, 
do Requerimento nQ 286/95, do Deputado Ivair Nogueira 
(Ciente. Publique-se.); e pe lo Deputado Antônio Roberto-
falecimento do Dr. Ney Ornar Batalha, em São Pedro dos Ferros 
(Ciente. Oficie-se.) . 

Requerimentos 
A seguir, é encaminhado à Comissão de Educação 

requerimento da Deputada Elbe Brandão, em que solicita a 
constituição de uma comissão especial para avaliar o 
potencial turístico de Minas Gerais, suas demandas e 
conquistas, e à Comissão de Assuntos Municipais, 
requerimento do Deputado Miguel Barb~3 a, em que solicita 
seja registrado o seu apoio à aprova :ão do requerimento de 
emancipação do Distrito de Ibitira, no Município de Martinho 
Campos. o qual se encontra em tramitação nesta Casa. 

A Sra. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen, em que solicita a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei nQ 14/ 95, de sua autoria. Inclua-se o projeto 
em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento 
I nterno . 

Requerimento do Deputado Almir Cardoso, em que solicita a 
constituição de uma comissão especial para, no prazo de 60 
dias, proceder a estudos sobre o enxugamento e a desativação 
de agências e dependências do Banco do Brasil S.A. no Estado 
de Mi nas Gera i s. A Presidência defere o requerimento, de 
conformidade com o inciso XXVI do art. 244 do Regimento 
Interno. 

Requerimento da Deputada Maria José Haueisen , em que 
solicita seja o Projeto de Lei ng 7 / 95, de sua autoria, 
encaminhado, para exame, à comissão seguinte a que foi 
distribuído. uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o 
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o 
requerimento, de conformidade com o inciso VII do art. 244 
do Regimento Interno. 

- A seguir, são deferidos , cada um por sua vez, em 
conformidade com o art. 1Q e seu parágrafo único da 
Deliberação da Mesa ng 1 . 191, os Requerimentos de 
Emancipação nQs 80/95, do Deputado Péricles Ferreira, 
referente ao Distrito de Santa Cruz de Sal i nas, no Município 
de Salinas; 81/95, do Deputado Carlos Pimenta, referente ao 
D1strito de Cônego Marinho, no Município de Januària; 82/95, 
do Deputado Clêuber Carneiro. referente ao Distrito de 
Miravânia, no Município de Manga; 83/95 , do Deputado Ermano 
Batista, referente ao Distrito de Frei Jorge. no Município 
de Mendes Pimentel; 84/95, do Deputado Ivair Nogueira , 
referente ao Distrito de Azurita, no Município de Mateus 
Leme; 85/95, do Deputado Romeu Queiroz, referente ao 
Distrito de Varjão, no Município de São Gonçalo do Abaeté; 
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86/95, do Deput3do José Braga, referente ao Distrito de 
Japonvar, no M~-i cípio de Brasília de Minas; e 87/95, do 
Deputado Carlos Pi menta , referente ao Distrito de Brejo do 
Amparo, no Município de Januária (À Comissão de Assuntos 
Municipais.). 

ENCERRAMENTO 
A Sra. Presidente - A Presidência, verificando, de plano, a 

inex istênc ia de "quorum" para a continuação dos trabalhos, 
encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária de 
debates de amanhã, dia 5, às 9 hor as. Levanta-se a reu nião. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Sebastião Helvécio, Elbe Brandão e 
José Maria Barros, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Deputado Sebastião Helvécio assume a 
Presidência. declara aberta a reunião e so l icita ao Deputado 
José Maria Barros que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada , é subscrita pelos membros da 
Comissão presentes. Em seguida, o Presidente distribui à 
Deputada Elbe Brandão os Projetos de Lei ngs 2 . 154/ 94 e 
29 / 95 e ao Deputado José Maria Barros o Projeto de Lei ng 
28/95. Passa-se à 2ª parte da reunião, ocasião em que são 
discutidas e votadas as proposições sujeitas à deliberação 
conclusiva do Plenário da Assembléia . O Deputado José Maria 
Barros emite parecer mediante o qua l conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei ng 28 / 95. Submetido a discussão e votação, 
fica o parecer aprovado. A Deputada Elbe Brandão emite 
pareceres , por meio dos quais conclui pela aprovação dos 
Projetos de Lei ngs 2.154 / 94 e 29 / 95. Submetidos a discussão 
e votação, cada um por sua vez, ficam os pareceres 
aprovados. Cumprida a finalidade da reun i ão , 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. 4 de ma io de 1995. 
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão Geraldo 

Santanna. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÊTICA,-HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Álvaro Antônio. Bilac Pinto e 
Anivaldo Antônio, membros da Com i ssão supracitada. Havendo 
número reg imental. e verificada a presença do Deputado 
Carlos Pimenta , o Presidente, Deputado Alvaro Antônio , 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Anivaldo 
Antônio 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 ouvir o 
Dr. Rúbio de Andrade. representante do Secretário de Estado 
do Pl anejamento e Coordenação Geral, Dr. Walfrido dos Mares 
Guia, o qua l vem prestar esclarecimentos sobre o Programa de 
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Fortalecimento da Infra-Estrutura Hídrica - PROHIDRO -, que 
visa ao desenvolvimento de um programa de gerenciamento de 
recursos para 1995 e os anos vindouros, a requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta, e de apreciar as proposições 
constantes na pauta . Em seguida, convida o Dr. Rúbio de 
Andrade para tomar assento à mesa. Não há correspondência a 
ser lida . O Presidente designa os Deputados Anivaldo Antônio 
para relatar os Requerimentos nQs 181 / 95, do Deputado Kemil 
Kumaira, e 196/ 95 , do Deputado Dimas Rodrigues; e Bilac 
Pinto para relatar os Requerimentos nQs 192 , 197 e 235/ 95, 
do Deputado Dimas Rodrigues , 204/ 95, do Deputado Kemil 
Kumaira, e 219 / 95, do Deputado Gil Pereira . Na seqüência dos 
trabalhos, a Presidência passa a palavra ao Deputado Carlos 
Pimenta , que faz a exposição dos motivos que o levam a 
requerer a vinda de um técnico da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN - para prestar 
esclarecimentos sobre o PROHIDRO, nesta Comissão. A seguir, 
o Presidente passa a palavra ao Dr . Rúbio de Andrade, que 
discorre sobre o tema em questão e responde às perguntas 
formuladas pelos debatedores. A Presidência informa que os 
assuntos discutidos nesta reunião se encontram registrados 
nas notas taquigráficas, suspende a reunião para os 
cumprimentos finais e agradece o comparecimento do Dr . Rúbio 
de Andrade. Reabertos os trabalhos , o Deputado An ivaldo 
Antônio emite pareceres , mediante os quais conclu i pela 
aprovação dos Requerimentos nQs 181 e 196/ 95 . Submetidos a 
vot ação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados . O Deputado Bilac Pinto emite pareceres , 
concluindo pela aprovação dos Requerimentos nQs 192, 197, 
235, 204 e 219 / 95 . Colocados em votação, cada um por sua 
vez, são os requerimentos aprovados . O Deputado Álvaro 
Antônio sugere que , devido ao volume de proposições em 
tramitação nesta Comissão seja suspenso , até segunda ordem, 
os efeitos da Deliberação, nQ 1, de 29 / 3/ 95, desta Comissão, 
a qual dispõe sobre a inc l usão de requerimentos na pauta das 
reuniões . Os membros acatam essa sugestão . Cumprida a 
f inalidade da reun1ao , a Presidência agradece o 
compareciment o dos parlamentares , convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ord i nária , determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 26 de abr il de 1995. 
Álvaro Antônio, Presidente Bilac Pinto Anivaldo 

Antônio . 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
APURAÇÃO ÕAS CAUSAS QUE LEVARAM À PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CARDIOMINAS, BUSCAR POSSÍVEIS 
SOLUÇÕES PARA A RETOMADA DAS MESMAS, AMPLIAÇÃO DE SEUS 
OBJETIVOS COMPATÍVEL COM AS MACROPRIORIDADES DE MEDICINA 
CURATIVA 
Às dez horas e trinta minutos do d i a dezenove de abri l de 
mi l novecentos e noventa e cinco , reúnem-se na Sala das 
Comi ssões os Depu t ados Antônio Rober to, He ly Tarquínio e 
Marcelo Cecé, membros da Comissão suprac it ada . Havendo 
número regimental , o Presidente , Deputado Antôn io Roberto , 
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declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Marcelo 
Cecé que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que , 
lida e aprovada , é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir, o Presidente designa o Deputado Hely Tarquinio como 
novo relator da matéria . O Deput ado Hely Tarquinio apresenta 
requerimento solicitando sejam coligidos pela Comissão os 
documentos das comissões anteriores sobre o Hospital 
Cardiominas, o que é deferido pela Presidência. Nada mais 
havendo a ser tratado , o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra a 
reunião. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente -Marcelo Cecé - Hely Tarquinio 

- Leonidio Bouças . 
ATA DA 3ª REUNIÃO _CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE EDUCAÇAO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte de 
abri l 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 de Constituição e Justiça; João Leite , Gera l do 
Rezende , Arnaldo Penna e Dilzon Melo (substituindo este ao 
Deputado José Bon i fácio , por indicação da Liderança do PTB ) , 
membros da Comissão de Educação , Cultura, Desporto e Turismo 
e Lazer ; Miguel Martini, Gera l do Rezende , Di l zon Melo e 
Antônio Genaro (substituindo os do i s últimos aos Deputados 
Romeu Queiroz e Glycon Terra Pinto , respecti vamente, por 
indicação das Lideranças do PTB e do PP ) , membros da 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo 
número regimental , o Presidente , Deputado Geraldo Santanna, 
declara aberta a reun1ao e so li c it a ao Deput ado Arnaldo 
Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada , é subscr it a pe los memb ros presentes. 
Prosseguindo , esclarece que a reunião se destina a apreciar 
os Pareceres para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 78 / 95 , do 
Deputado Paulo Pettersen , que dispõe sobre a pe rmuta de nota 
fi scal por ingressos para evento esporti vo, art í st i co ou 
cultura l, e redistribui a relatoria dessa matéria ao 
Deputado Miguel Martini , pela Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária . Encerrada a 1ª parte dos 
trabalhos , passa-se à 2ª fase da Ordem do Di a, com a 
discussão e a votação de parecer sobre propos ição sujeita à 
apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra , o 
Deputado Antôn io Genaro emite parecer med 1ante o qual 
conclui pela constitucional idade , pe la lega li dade e pela 
j uridicidade do Projeto de Lei nQ 78/ 95. Submetido a 
discussão e vo t ação , é o parecer aprovado pelos membros da 
Com i ssão de Constituição e Justiça . O Deputado João Le ite 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
Projeto de Lei nQ 78 / 95 , na forma original . Colocado em 
discussão e vot ação , é o parecer aprovado pe los membros da 
Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Lazer . O 
Deputado Miguel Ma rtini emite parecer mediante o qua l 
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conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 78/95 na forma 
original. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado pelos membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Cumprida a finalidade da reunião, 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares , 
determ1na a lavratura da ata e encerra os trabalhos . 
Sala das Comissões, 26 de abril de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Rezende 

Antônio - Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro 
Martini - Ajalmar Silva - Paulo Piau. 

Álvaro 
Miguel 

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL 
Às dez horas do dia vi nte de abr il de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Piau, Arnaldo Canarinho, Olinto Godinho e 
Miguel Barbosa, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimenta l e estando presente, também, o Deputado 
Dílzon Melo, 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. A 
Presidência esclarece ter a reunião a finalidade de apreciar 
a pauta. Não há correspondência a ser lida . Em seguida, o 
Presidente designa os Deputados Arnaldo Canarinho para 
relatar os Requerimentos nQs 231 / 95 , do Deputado Almir 
Cardoso, e 239/ 95, do Deputado Paulo Piau; e o Deputado 
Miguel Barbosa para relatar os Requerimentos nQs 232 / 95, do 
Deputado Dimas Rodrigues , e 246/ 95, do Deputado Carlos 
Pimenta . Encerrada a 1ª parte dos trabalhos a Presidência 
passa à 1ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação 
de proposição da Comissão. O Deputado Paulo Piau passa a 
Presidência ao Vice-Presidente , Deputado Arnaldo Canarinho, 
e encaminha à Mesa requerimento de sua autoria mediante o 
qual solicita seja convidado o Presidente da Cooperativa de 
Crédito Rural do Estado de Minas Gerais - CREDIMINAS - Dr 
Heli de Olive i ra Penido, para expor, nesta Comissão, sobre~ 
CREDIMINAS, sua estrutura, seus objetivos e sua importância 
social junto aos cooperados e ao público em geral . Colocado 
em votação , é o requerimento aprovado . O Deputado Paulo Piau 
reassume a Presidência e, na seqüência dos trabalhos, 
solicita prazo regimental para emitir parecer sobre o 
Requerimento nQ 231 / 95. O Presidente defere a solicitação. 
Em seguida, o Deputado Miguel Barbosa emite pareceres por 
meio dos quais opina pela aprovação dos Requerimentos nQs 
232 e 246/ 95 . Submetidos a votação, cada um por sua vez, são 
os requerimentos aprovados. Logo após , o Deputado Paulo Piau 
passa a Presidência ao Deputado Olinto Godinho . A seguir , o 
Deputado Arnaldo Canarinho emite parecer por meio do qual 
opina pela aprovação do Requerimento nQ 239 / 95, do Deputado 
Paulo Piau. Colocado em votação , é aprovado o requerimento . 
Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares , convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinár i a, determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 4 de maio de 1995. 
Paulo Piau , Presidente - Miguel Barbosa - Jairo Ataíde -

Almir Cardoso Olinto Godinho Arnaldo Canarinho 
Anivaldo Antônio - Clêuber Carneiro Hel y Tarquínio 
Antônio Roberto - Ivo José - Miguel Martini Sebastião 
Navarro Vieira. 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas do dia vinte e cinco de abril de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Geraldo Santanna, Simão Pedro Toledo , Leonídio 
Bouças, Arnaldo Penna e Geraldo Nascimento, membros da 
Comi ssão supracitada. Havendo número regimental , o 
Presidente , Deputado Geraldo Santanna , declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado Leonídio Bouças que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior , que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. Após, o Presidente 
procede à leitura do requerimento enviado pelo Deputado 
Marcelo Gonçalves, em que solicita alteração do dia de 
realização das reuniões ordinárias desta Comissão. Submetido 
a discussão, não é acatado o reque rimento. O Presidente 
informa que os Projetos de Lei nQs 41, 49 , 53, 62, 103, 108, 
110, 113 e 123/ 95 foram convertidos em diligência. Em 
seguida, passa-se à 2ª parte da Ordem do Dia, com_ a 
discussão e a vot ação de pareceres sobre propos1çoes 
sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 14 / 95 ao Deputado 
Geraldo Nascimento , que emite parecer, mediante o qua l 
conclui pela constitucionalidade , pela legalidade e pela 
juridicidade da matéria . Submetido a d i scussão e votação , é 
rejeitado o parecer . Nos termos do p 2Q do art. 138 do 
Regimento Interno, o Presidente designa o Deputado Arnaldo 
Penna para atuar como novo relator da matéria e suspende a 
reunião. Reabertos os trabalhos , o relator emite parecer, 
mediante o qual conclui pela inconstitucionalidé~ e. pela 
ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto o ~ Lei nQ 
14/ 95. Submetido a discussão e votação, é aprovado o 
parecer , com voto contrário do Deputado Gera l do Nascimento. 
O Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 22 / 95 ao 
Deputado Geraldo Nascimento, que emite parecer , segundo o 
qual conclu i pela inconstituciona lidade, pela ilegali dade e 
pela antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra , o Deput~do 
Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 30/ 95 , em1te 
parecer, mediante o qual conclui pe la cons~ i tucionalidade , 

pela legalidade e pela juridicidade da mater1a na fo~ma d? 
Substituti vo nQ 1. Submetido a discussão e votaçao, e 
aprovado o parecer. Com a palavra, o Deputado Leonídi? 
Bouças , relator da Representação Popu lar nQ 1~ /95, co~clu1 
que a matéria não é de competência desta Com1ssao _e sol1c1t~ 
seja ela enviada ao Plenário para posterior encam1nhamento a 
Corregedor i a da Casa . A Presidência defere o ped1~0 e 
solicita seja feito o referido encam i nhamento . A segu1r , o 
Deputado Simão Pedro Toledo, relator do Projeto de Le i nQ 

~----------------------------------------~ 
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65/ 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 voto 
contrário do Deputado Geraldo Nascimento . O Presidente passa 
à discussão à e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia . Com a palavra, o 
Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 81 / 95, 
emite parecer, por meio do 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 Simão Pedro Toledo, 
relator dos Projetos de Lei nQs 82 e 127/ 95, emite 
pareceres, mediante os 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 Deputado Leonídio Bouças , 
relator do Projeto de Lei nQ 128/ 95, emite parecer, por meio 
do qual conclui pela constitucionalidade, pela l egalidade e 
pela juridicidade da matéria . Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer . Com a palavra , o Deputado 
Arnaldo Penna, relator dos Projetos de Lei nQs 135 e 136/ 95, 
emite pareceres, mediante os 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 Deputado Geraldo 
Nascimento, relator dos Projetos de Lei nQs 139, 145 e 
146/ 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 . Com a palavra , o Deputado 
Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 147/ 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 Leonídio Bouças. relator dos Projetos de Lei nQs 
154 e 155/ 95, emite pareceres, por meio dos quais conclui 
pe l a constitucionalidade, pela legalidade e pela 
juridicidade das matérias com as respectivas emendas , que 
receberam o nQ 1. Submetidos a discussão e votação, cada um 
por sua vez, são aprovados os pareceres . Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, solicita seja lavrada a ata e 
encerra os trabalhos . 
Sala das Comissões, 2 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças Romeu 

Queiroz - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento . 
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis 
de abril de mi l novecentos e noventa e cinco , comparecem na 
Sala das Com issões os Deputados José Henr i que, Dimas 
Rod~igues , Sebastião Costa , Dí l zon Melo , Ivair Nogueira, 
Jose Maria Barros , membros da Comissão supracitada. Havendo 
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número regimental, o Presidente , Deputado José Henrique, 
declara aberta a reun1ao e solicita ao Deputado Sebastião 
Costa que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presente~~ ~ 
seguir a Presidência informa que a finalidade da reun1ao e 
apreciar as proposições constantes na pauta e informa os 
nomes dos Deputados que foram designados relatores para os 
seguintes requerimentos de emancipação: Requerimento de 
Emancipação nQs 47 e 51 / 95, distribuídos ao Deputado 
Sebastião Costa ; Requerimentos de Emancipação nQs 48 e 
49 / 95, distribuídos ao Deputado José Maria Barros; 
Requerimento de Emancipação nQ 50/ 95 , distribuído ao 
Deputado Ivair Nogueira. A Presidência passa à 2ª fase da 
Ordem do Dia compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário e passa a palavra ao Deputado Sebastião Costa , que 
solicita prazo regimental para que possa emitir seu parecer 
sobre emenda apresentada em Plenário ao processo de 
emancipação do Distrito de Divisa Alegre , do Município de 
Águas Vermelhas, encaminhado pelo Requerimen~o de 
Emancipação nQ 3/ 95, de autoria do Deputado Romeu Que1roz . A 
Presidência defere o pedido do relator e passa a palavra ao 
Deputado José Maria Barros, que emite seu parecer sobre o 
processo de emancipação dos Distritos de Periquito , Pedra 
Corrida e São Sebastião do Baixio , do Município de Açucena, 
encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 11 / 95 , de 
autoria do Deputado Bonifácio Mourão. O relator, por seu 
parecer , conclui pelo encaminhamento de requerime~t? ao 
Presidente da Assembléia solicitando o envio de of1c1o ao 
TRE com o objetivo de se realizar plebiscito no distrito . 
Colocado em discussão e votação , é o parecer aprovado por 
unanimidade. A Presidência, com base no inciso III do art. 
7Q da Lei Complemen t ar nQ 37 , de 1995 , determina o 
encaminhamento do requerimento ao Plenário para apreciação. 
A seguir , o Deputado José Henrique passa a Presidência da 
reunião ao Deputado Dimas Rodrigues. Com a palavra, o 
Deputado José Henrique solicita prazo regimental para emitir 
seu parecer sobre o processo de emancipação do Distr i to de 
Indaiabira, do Município de Rio Pardo de Minas . encaminhado 
pelo Requerimento de Emancipação nQ 16/ 95 , dt autori~ do 
Deputado Péricles Ferreira. O Presidente defere o ped1do e 
retorna a Presidência ao Deputado José Henrique , que oassa a 
palavra ao Deputado Dílzon Melo , que emite seu p~r~c - sobre 
o processo de emancipação do Distrito de Just1noc · ;s , do 
Município de Ribeirão das Neves , encaminhado pe l o 
Requerimento de Emancipação nQ 22 / 95, de autoria do Deputado 
Djalma Diniz. O relator , por seu parecer , conclu i p~lo 
encaminhamento de requerimento ao Presidente da Assemble1a 
solicitando o env io de ofício ao TRE com o objetivo de se 
realizar plebiscito no distrito. Colocado em discussão e 
votação , é o parecer aprovado por unanimidade . A 
Presidência , com base no inciso III, do art . 7Q da Le 1 
Complementar nQ 37, de 1995 , determina o encaminhamento do 
requerimento ao Plenário para apreciação. A segu i r, a 
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Presidência passa a palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, que 
emite seu parecer sobre o processo de emancipação do 
Distrito de Brasilândia, do Município de João Pinheiro, 
encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 23/ 95, de 
autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira. O relator, por 
seu parecer, conclui pelo encaminhamento de requerimento ao 
Presi den te da Assembléia solicitando o envio de ofício ao 
TRE, com o objetivo de se realizar plebiscito no distrito. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. A Presidência, com base no inciso III do art . 
7Q da Lei Comp l ementar nQ 37 , de 1995 , determina o 
encaminhamento do requerimento ao Plenário para apreciação. 
Logo após, a Presidência passa a palavra ao Deputado 
Sebastião Costa, que emite seu parecer sobre o processo de 
emancipação dos Distritos de Fidelândia e Novo Horizonte , do 
Município de Ataléia, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 24/ 95, de autoria do Deputado José Henrique . 
O relator, por seu parecer, conclui pelo encaminhamento de 
requerimento ao Presidente da Assembléia solicitando o envio 
de ofício ao TRE, com o objetivo de se realizar plebiscito 
no distrito . Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade. A Presidência , com base no inciso 
III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, determina 
o encaminhamento do requerimento ao Plenário para 
apreciação. A seguir, a Presidência redistribui o 
Requerimento de Emancipação nQ 26/95 ao Deputado José Maria 
Barros, que emite seu parecer sobre o processo de 
emancipação do Distrito de Pintópolis, do Município de 
Urucuia, encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 
26/95, de autoria do Deputado José Braga . O relator, por seu 
parecer, conc lui pelo encaminhamento de requerimento ao 
Presidente da Assembléia solicitando o envio de oficio ao 
TRE , com o objetivo de se real i zar plebiscito no distri to. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. A Presidência, com base no inciso III do art . 
7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995 , determina o 
encaminhamento do requerimento ao Plenário para apreciação . 
A segu ir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Ivair 
Nogue ira, que emite seu parecer sobre o processo de 
emancipação do Distrito de Luisburgo, do Município de 
Manhuaç u, encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 
29/95, de autoria do Deputado Sebastião Costa. O relator , 
por seu parecer , conclui pelo encaminhamento de requerimento 
ao Presidente da Assembléia solicitando o envio de oficio ao 
TRE, com o objetivo de se realizar plebisc ito no distrito. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. A Presidência, com base no inciso III do art . 
7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995 , determina o 
encaminhamento do requerimento ao Plenário para apreciação. 
A seguir , a Presidência passa a palavra ao Deputado José 
Maria Barros , que emite seu parecer sobre o processo de 
emancipação do Distrito de Santa He l ena, do Município de 
Bertópolis, encaminhado pe lo Requerimento de Emancipação nQ 
30/ 95, de au tori a do Deputado Kemil Kumaira . O relator, por 
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seu parecer, conclui pelo encaminhamento de requerimento ao 
Presidente da Assembléia solicitando o envio de ofício ao 
TRE, com o objetivo de se realizar plebiscito no distrito . 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. A Presidência, com base no inciso III do art . 
7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, determina o 
encaminhamento do requerimento ao Plenário para apreciação. 
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a l avratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues Sebastião 

Costa - Dilzon Melo -José Maria Barros- Ivair Nogueira-
João Batista de Oliveira. 
ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER E 
DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e quinze minutos do dia vinte e seis de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Geraldo Santanna , Simão 
Pedro Toledo, Antônio Genaro e Álvaro Antônio (substituindo 
este ao Deputado Marcelo Gonçalves, por indicação da 
Liderança do PDT) , membros da Comissão de Const iiuição e 
Justiça; Geraldo Rezende , Migue l Martin i e Ajalmar Silva 
(substituindo os dois últimos aos Deputados João Le ite e 
José Bonifácio , respectivamente, por indicação das 
Lideranças do PSDB e do PTB ), membros da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer; Miguel 
Martini, Geraldo Rezende, Antônio Genaro e Paulo Piau 
(substituindo os dois últimos aos Deputados Glycon Terra 
Pinto e Clêuber Carneiro, respectivamente , por indicação das 
Lideranças do PP e do PF L), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número 
regimenta l, o Presidente, Deputado Geraldo Santanna, declara 
aberta a reunião e so li cita ao Deputado Ant ôn io Genaro que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e 
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, 
a Presidência informa que a reun1ao tem por finalidade 
apreciar os Pareceres para o 1Q turno do Projeto de Lei nQ 
51 / 95, do Deputado Sebastião Helvécio, que cria o Fundo 
Estadual de Alimentação Escolar FEAE e dá out ras 
providências. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, passa-se à 
2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
parecer sobre proposição sujeita a aprec iação do Plenário da 
Assembléia. A Presidência passa a palavra ao Deputado Simão 
Pedro Toledo, relator do Proj eto de Lei nQ 51 / 95 pela 
Comissão de Constituição e Justiça, que so li cita prazo 
regimenta l para em itir seu parecer, o que é deferido pelo 
Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, o Deputado 
Ger a ldo Santanna agradece a presença dos Deputados , 
determina a lavratura da ata e encerr a os trabalhos. 
Sala das Comissões , 3 de abril de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - João Leite - Arnaldo Pen na -
Leonídio Bouças - Miguel Martini - Ir ani Barbosa - Ger a ldo 
Nascimento- Marce l o Gonçalves -Sebastião Helvécio. 
ATA DA 7ª REUN IÃO ORD I NÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de abril 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marco Régis, Luiz Antônio Zanto e 
Jorge Hannas, membros da Comissão supracitada . Havendo 
número regimental, o Presidente da Comissão em exercício, 
Deputado Marco Régis, 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 da Câmara Municipal de 
Andradina-SP, transmitindo os termos do Requerimento nQ 
33 / 95 . Ato continuo, a Presidência procede à leitura da 
correspondência recebida do Movimento Psiquiátrico Mineiro 
manifestando seu repúdio à Lei nQ 11.802, de 1995, que 
dispõe sobre a saúde mental. O Deputado Jorge Hannas pede a 
palavra pela ordem para discutir o assunto e solicita ao 
Presidente que a assessoria providencie cópias das notas 
taquigràficas e outros documentos, para que ele possa 
responder aos interessados. Logo após, a Presidência passa a 
discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia . O Deputado Jorge 
Hannas emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
do Projeto de Lei nQ 20/ 95 no 2Q turno. O Deputado Luiz 
Antônio Zanto emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 25/ 95 no 2Q turno. O Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 32 / 95 no 1Q 
turno . Submetidas a discussão e votação, cada uma por sua 
vez, são as propos1çoes aprovadas. O Deputado Luiz Antônio 
Zanto emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Requerimentos ngs 218 e 227 / 95 . O Deputado 
Jorge Hannas emite pareceres mediante os quais conclui pela 
aprovação dos Requerimentos nQs 229 e 260/ 95. Submetidos a 
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos 
aprovados . O Deputado Luiz Antônio Zanto solicita seja 
retirado de tramitação o Requerimento ng 165/ 95 , de sua 
autoria , o que é deferido pela Presidência . Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
parlamentares , convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária , determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de maio de 1995 . 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Eduardo de 

Oliveira- Jorge Hannas . 

TRAMI TAÇÃO DE PROPOSI ÇÕES 

PAR ECER SOBRE O PROC ESSO DE EMANCI PAÇÃO DO DISTRI TO 
DE SEM - PEI XE, NO MUNI CÍPI O DE DOM SILVÉRIO -
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REQUERIMENTO NQ 25/95 
Comissão de Assu ntos Mu nici pais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Sem-Peixe, no 

Município de Dom Silvério, recebido mediante requerimento do 
Deputado Mauri Torres, 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 . 6) . 

A representação vem assinada por 295 eleitores (às fls. 7 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 po~se de sua 
diretoria devidamente registrados em cartor1o (as fls . 45 a 
47) . 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 24) comprova a 
existência de 2 .801 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Dom Silvério atesta a 
existência de 406 moradias no Distr i to de Sem-Peixe (a fls. 
25) , 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. 28 a 39) . 

verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de l imites elaborado pelo Insti t ~ ~ o de Geociên~i~s 
Aplicadas- IGA- (às fls. 56 a 59 ), a em do 1nventar1o 
patrimon i al dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às fls. 52 a 55) 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 termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislati va 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 envi ado oficio ao Tribunal Regional . ~l~i~ora : 
solicitando a realização de consul t a pleb1Sc1tar1a a 
popu l ação do Distr i to de Sem-Peixe quanto à sua emancipação 
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do Município de Dom Silvério, passando a constituir o 
Município de Sem-Peixe, com sede na localidade de Sem-Peixe. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente e relator - Sebastião Costa 

Dimas Rodrigues - Ivair Nogueira Dilzon Melo João 
Batista de Oliveira- José Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
SARZEDO, NO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ -

REQUERIMENTO NQ 33/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Sarzedo, no 

Município de Ibirité, recebido mediante requerimento do 
Deputado Dinis Pinheiro, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do a rt. 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 . 129 e 130). 

A representação vem assinada por 851 eleitores (às fls. 136 
a 198), 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. 131 e 
132) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (às fls. 5 e 6) comprova a 

existência de 5.250 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Ibirité atesta a 
existência de 2.333 moradias no Distrito de Sarzedo (a fls. 
7), 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 . 10, 32 e 33, 38, 41, 45 , 47 e 48 ). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 50 a 54), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis mun i cipais localizados 
na área emancipanda (às fls . 6 a 28 e 55 a 119) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 120 a 127). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pe l a 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

apresentação de 
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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 à 
população do Distrito de Sarzedo quanto à sua emancipação do 
Município de Ibir ité, passando a constituir o Município de 
Sarzedo, com sede na loca lidade de Sarzedo. 
Sala das Comissões. 3 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente- Dimas Rodrigues, relator 

Dílzon Melo - Ivair Nogueira- João Batista de Oliveira-
Sebastião Costa . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
NATALÂNDIA, NO MUNICÍPIO DE BONFI ~ÓPOLIS DE MINAS -

REQUERIMENTO No 36! 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Natalândia, no 

Município de Bonfinópolis c Minas , recebido mediante 
requerimento do Deputado Jorg~ ~duardo de Oliveira, vem a 
esta Comissão para receber pa r ecer 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. 5). 

A representação vem assinada por 175 eleitores (ás 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 l egalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 12 e 
13) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 14) comprova a 

existência de 2.213 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Bonfinópolis de Minas 
atesta a existência de 643 moradias no Distrito de 
Natalândia (a fls. 15), número que supera o exigido por lei. 

Const am , 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. 17 a 24 e 31 e 32) . 
Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Ins tit uto de Geociências 
Aplicadas - IGA- (às fls. 34 a 37), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
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na área emancipanda (às fls. 25 a 
discriminada dos serv i dores mu ni cipais 
área (a fls . 28). 

27) e a relação 
lotados na referida 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

Exmo . Sr . Presidente da Assembléiã 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 Natalândia quanto à sua emancipação 
do Município de Bonfinópolis de Minas, passando a constituir 
o Município de Natalândia, com sede na localidade de 
Natalândia. 
Sala das Comissões , 3 de maio de 1995 . 
José Henrique, Presidente e relator - Dílzon Melo- João 

Batista de Oliveira- José Maria Barros- Ivair Nogueira-
Sebastião Costa - Dimas Rodrigues . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
PADRE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE GRÃO MOGOL -

REQUERIMENTO No 39/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Padre Carvalho , no 

Município de Grão Mogol, recebido mediante requerimento do 
Deputado José Braga, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos ter mos 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 Le i 
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. 26 a 28). 

A representação vem assinada por 558 eleitores (às fls . 2 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 l egalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 29). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 34) comprova a 

existência de 2 . 516 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Grão Mogol atesta a 
existência de mais de 500 moradias no Distrito de Padre 
Carvalho (a fls. 35), 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, correio~ energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 31 a ~ 3 e 37 a 41). 

Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 51 a 54) , além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 43 e 44 , 49 e 50) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lot ados na referida 
área (às fls . 45 a 48 ). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos te rmos que se seguem . 
REQUERIMENTO NQ 

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 . 7c ja Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95, 
seja enviado ofíci~ ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Padre Carvalho quanto à sua 
emancipação do Mun icípio de Grão Mogol, passando a 
constituir o Município de Padre Carvalho, com sede na 
localidade de Padre Carvalho . 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995 . 
José Henrique , Presidente e relator - Dílzon Melo- Dimas 

Rodrigues - Sebastião Costa - Ivair Nogueira - João Batista 
de Oliveira- José Maria Barros . 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE VILA 

DOS ANJOS, NO MUNICÍPIO DE CAPELINHA -
REQUERIMENTO No 43/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Vila dos Anjos, no 
Município de Cape li nha , recebido mediante requerimento do 
Deputado Wanderley Ávila, vem a esta Com i ssão 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 constit ui ção da 

Comissão Emancipacionista , registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 4 ) . 

A representação vem assinada por 458 eleitores (às fls . 5 a 
21), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
di strito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabi l izou 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. 23 ) . 
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Certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 49) comprova a 
existência de 3.807 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Capelinha atesta a 
existência de 700 moradias no Distrito de Vila dos Anjos (ás 
fls. 50) , 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 
lQ grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios , energia elétrica e abastecimento de 
água (ás fls. 51 a 60). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls . 70 a 72), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis munic i pais localizados 
na área emancipanda (a fls. 61) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (às fls. 62 a 
64 ). 

Conclusão 
Em face do exposto , conclu í mos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

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

A Comissão de Assuntos Municipa i s e Regionalização requer a 
V. Exa. , na forma regimental e em observânc i a ao disposto no 
inci so III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/ 1/ 95 , 
seja enviado oficio ao Tribunal Reg ional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Vila dos Anjos quanto à sua 
emancipação do Município de Cape l inha, passando a constituir 
o Município de Angelândia, com sede na localidade de Vila 
dos Anjos. 

Sa l a das Comissões , 3 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Di lzon Melo , relator - José 

Maria Barros -João Batista de Oliveira- Ivair Nogueira-
Dimas Rodr i gues - Sebastião Costa. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
GOIABEIRA, NO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO PENA -

REQUERIMENTO No 55/95 
Comissão de Assuntos Munic i pãis e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Goiabeira, no 

Município de Conselheiro Pena, 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 
Comi ssão Emancipac ionista , registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 2) . 
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A representação vem assinada por 362 eleitores (às fls . 3 a 
24 e 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 (às fls. 25 e 
26) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 30) comprova a 

existência de 2 . 238 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena atesta 
a existência de 557 moradias no Distrito de Goiabeira (a 
fls. 31), número que supera o exigido por l ei . 

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 
telefoni a , correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 31 a 36). 
Verificamos, também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA - (às fls . 39 a 43). além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 37) e a relação discriminada dos 
serv idores municipais lotados na referida área (a fls. 38). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

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 Comp lementar ng 37 , de 18 / 1/ 95, 
seja enviado oficio ao Tribuna l Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Goiabeira quanto à sua emancipação 
do Município de Conselheiro Pena, passando a constituir o 
Munic í pio de Goiabeira, com sede na localidade de Goiabeira. 
Sala das Comissões. 3 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo. relator- João 

Batista de Oliveira - Dimas Rodrigues- José Maria Barros-
Ivair Nogue i ra- Sebastião Costa . 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 30/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto 
de lei em análise visa a estabelecer a reser va de percentual 
de cargos ou empregos públicos para as pessoas portadoras de 
defic iências. no âmbito da administração pública do Estado 
de Minas Gerais. 

Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
const itucionalidade e legalidade e apresentou o Subs titutivo 
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nQ 1, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer , 
nos termos regimentais . 

Fundamentação 
A Constituição Federal de 1988 , ao incluir entre os 

fundamentos do Estado brasileiro a cidadania, a d i gnidade da 
pessoa humana, os valores sociais do trabalho e ao colocar 
entre os objetivos desse Estado a construção de uma 
sociedade livre , justa e solidária , não poderia deixar de 
tratar da questão do deficiente . 

De fato , existem vários dispositivos constitucionais 
voltados para a integração do deficiente à sociedade, seja 
garantindo-lhe a prestação de auxilio materia l pelo poder 
público, seja proibindo sua discriminação no trabalho , seja 
assegurando-lhe a facilidade de locomoção e o acesso a 
logradou ros , entre outros. 
O projeto de lei em tela tr ad uz, de forma objetiva, um dos 

dispositivos constitucionais que compõem o elenco de medidas 
de apoio ao portador de deficiência , indo, portanto, ao 
encontro da filosofia subjacente aos fundamentos e aos 
objetivos do Estado , a qual tem por base, em nossa opinião, 
o primado do ser humano. A reserva de percentual de cargos 
ou empregos públicos foi uma das maneiras que o Es t ado 
encontrou para tentar estabelecer a justiça social . 

Em nome dessa justiça social, Minas Gerais, em sua 
Constituição, acolhe os preceitos constitucionais federais 
e, agora , por meio desse projeto, procura colocá-los em 
prática . 

A Comissão de Const itui ção e Justiça , ao es~ecificar as 
condições referentes à reserva de cargos e emp,êgos públicos 
e ao prever requisitos para o edital do concurso público e 
para a admissão dos aprovados, disciplina a matéria com 
muita clareza e propriedade. 

Dessa forma, acreditamos que a propos1çao se reveste de 
grande importância, pelos beneficios sociais que trará, se 
transformada em norma jurídica. Entretanto , apresentamos as 
Emendas nQs 1 e 2, vi sando ao aprimoramento do projeto . 

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

30/ 95 , no 1Q tur no, na forma do Substitutivo nQ 1, 
apresentado pela Comissão de Constituição e Just i ça, com as 
Emendas ngs 1 e 2, desta Comissão, a seguir redigidas. 

EMENDA No 1 
Suprima-se do "caput" do art. 1Q-o termo "até" . 

EMENDA NQ 2 
Suprimam-se os incisos I e II do art. 1Q . 
Sala das Comissões, 4 de maio de 1995 . 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis , relator - Jorge 

Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 101/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Requerimento nQ 
101 / 95, publicado em 17 / 3/ 95 , vem à Mesa para receber 
parecer . Solicita S. Exa. seja encaminhado pedido de 
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informações ao Secretário de Estado da Habitação , visando à 
legalização dos lotes desapropriados por interesse social no 
Conjunto Rubens Pinho Ângelo, situado no Bairro Jardim das 
Alterosas, no Município de Betim . 

Fundamentação 
O pedido de informações a autoridades estaduais por 

intermédio da Mesa da Assembléia fundamenta-se no art. 245, 
inciso XI I , do Regimento Interno. Tal faculdade dimana do 
disposto no art. 62, XXXI, da Constituição Estadua l, que 
confere privativamente à Assembléia Legislativa competência 
para fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, 
incluídos os da administração indireta. 
O requerimento em exame está s ujeito a parecer da Mesa da 

Assembléia, por força do art. 246 , c / c o art. 80, VIII, "d", 
do supracitado Regimento. 

A desapropriação por interesse social está prevista no art. 
5Q, inciso XXIV, da Const i tuição Federal. Disciplinada pela 
Lei federal nQ 4 . 132, de 1962 , tem em vista promover a justa 
distribuição da propriedade ou condicionar o seu uso ao bem-
estar sc: i al . 

O procecimento desapropriatório a que alude o parlamentar 
foi iniciado pelo Decreto ng 28.046, de 3/ 5/ 88, e teve como 
objeto , entre outros , os lotes localizados no Bairro Jardim 
das Alterosas, em Betim , nos quais, atualmente, segundo 
esclarecimento verbal prestado ~elo autor da proposição , 
foram construídas 400 res i dênc ; as, que hoje constituem o 
Conjunto Rubens Pinho Ângelo. 

Para que a desapropriação surta os efeitos que motivaram a 
edição do referido decreto , ins ta que a Secretaria de Estado 
da Habitação adote providências que, partindo da 
identificação dos atuais possu idores daqueles imóve is, levem 
à expedição dos respectivos títulos de propriedade. 

Entendemos que a proposição é conveniente e oportuna , dado 
que as informações solicitadas por seu intermédio permitirão 
a esta Casa aferir o cumprimen to, pelo Poder Executivo, de 
atos relacionados com matéria de elevado interesse social. 

Para conferir mais prec1sao aos termos do requerimento , 
apresentamos, após 2 conclusão , as Emendas ngs 1 e 2. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 101 / 95 , com as emendas a seguir apresentadas . 
EMENDA NQ 1 

Substituam-se os termos "visando à legalização" por 
"vi sando à expedição dos títulos de propriedade". 

EMENDA NQ 2 
Substituam-se os termos "Conjunto Rubens Pinho Ângelo, 

Bairro Jard i m Alterosas , Município de Betim," por "Bairro 
Jardim das Alterosas, no Município de Betim, nos quais foi 
construído o Conjunto Rubens Pinho Ângelo". 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 25 de abril de 

1995 . 
Agostinho Patrús , Presidente - Paulo Pettersen, re lator -

Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise. 



BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 5 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Falta de "quorum" . 

COMPARECIMENTO 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
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Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Anivaldo 
Antônio - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Clêuber Carneiro 
- Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira - Gilmar Machado- Ivair Nogueira-
Ivo José - Jairo Ataide - João Leite - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Marco Régis 
- Olinto Godinho- Paulo Schettino- Wilson Trópia . 

Falta de "Quorum " 
O Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) -A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reun1ao , por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-feira , dia 8, ás 20 horas . 

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 3 DE MAIO DE 1995 

Presidênc i a do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA) : 1ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Requerimentos: 
Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (3) ; 
aprovação - Questões de ordem - Requerimento da Comissão de 
Assuntos Municipais; apresentação de recurso; envio do 
requerimento á Comissão de Assuntos Municipais 
Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (2); 
aprovação- 2ª Fase: Discussão e votação de proposições : 
Votação, em 1Q turno , do Projeto de Lei nQ 1.644/ 93; 
requerimento do Deputado Romeu Queiroz; deferimento ; votação 
do Substitutivo nQ 1; aprovação; votação da Emenda nQ 3; 
questão de ordem; leitura da Emenda nQ 3 ; rejeição 
Discussão, em 1Q turno , do Projeto de Lei Complementar nQ 
1/ 95 ; apresentação das Emendas nQs 5 e 6 ; encerramento da 
discussão; envio do projeto com as emendas à Comissão de 
Assuntos Municipais - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Às 20h15min , comparecem os Deputados : 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávil a Sebas tião Navarro 

Vi eira - Pau lo Pettersen Rêmo lo Aloise Maria José 
Haueisen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio-
Ailton Vil e l a- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior-
Álvaro Antônio Anderson Adauto Ani valdo Antônio 
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antôn i o Roberto - Arnaldo 
Cana rinho - Arnaldo Penna - Boni fácio Mourão - Carlos Murta 
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- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro - Dilzon Melo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gil 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - João 
Batista de Oliveira .- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique 
-José Maria Barros- Kemil Kumaira- Leonidio Bouças- Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marcos 
Helênio- Maria Olivia - Maur i 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 
Trópia. 
o Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimental . 
Dec l aro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mine i ro , 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 á 
leitura da ata da reun i ão anterior , que é aprovada sem 
restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
1ª Fase 

O Sr. Presidente- Nos termos do edital de convocação , a 
Presidência vai passar à 2ª parte da r eun i ão, 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 parecer da Comi ssão de Justiça sobre o 
Oficio nQ 3/ 95, do Tribunal de Justiça , que encaminha ped i do 
de licença para processar o Deputado Miguel Barbosa. em 
virt ude de sua apreciação na reunião extr aordinár ia 
rea l izada hoje , pe l a manhã . 

Requerimentos 
- A seguir , são submetidos a vot ação e aprovados , cada um 

por sua vez, na forma regimenta l , requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (3), em que solicita sejam 
encami nhados ofícios ao TRE-MG pedindo a realização de 
consul t a plebiscitária à popul ação dos Di stri tos de 
Periquito , Pedra Corrida e São Sebastião do Baixio, no 
Mu nicípio de Açucena ; São João do Pacu í, no Município de 
Coração de Jesus , e Vargem Gr ande do Rio Pa r do, no Município 
de Rio Pardo de Minas , quant o à emancipação desses distritos 
(Oficie-se .). 

Questões de Ordem 
O Deputado Dinis Pinheiro- Sr . Presidente , ilustres pares , 

moradores do Distrito de São Joaq u i m de Bi cas , no Município 
de Igarapé , cumpre-nos , como parlamentares imbuídos do 
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melhor propósito, captar, absorver as aspirações e as 
reivind i cações do povo mineiro, tentando , segundo o bom-
senso e os parâmetros legais, transformá-las em realidade. 
Diante desse quadro e totalmente indiferente às criticas de 
setores governamentais é que me propus, com muita liberdade, 
com muita tranqüilidade, apresentar o requerimento 
solicitando a emancipação do Distrito de São Joaquim de 
Bicas, no Municíp io de Igarapé, onde meu colega Deputado 
Ivair Nogueira é majoritário e líder incontestável . 
São Joaquim de Bicas, Sr . Presidente, preenche todos os 

requisitos legais, todas as ex1gencias da legislação; 
portanto, encontra-se apto à emancipação. Com 
aproximadamente 8 mil eleitores, diversos postos de saúde , 
diversas escolas , inúmeras indústrias, lideranças das mais 
representativas e capazes , povo trabalhador; o mencionado 
distrito reúne , de forma incontestável, todas as condições 
para ser não mais uma, mas sim a mais jovem e próspera 
ci dade deste Estado . Foi i ncluído na pauta o nosso 
requerimento há poucas horas, e fomos pegos de surpresa por 
um recurso do Prefeito Municipal de Igarapé, em que alega 
certas incoerências e ilegalidades. Diante da nova verdade, 
quero externar, mais uma vez, o meu apoio e a minha 
solidariedade ao Distrito de São Joaquim de Bicas e 
aproveitar para dar a devida satisfação de que , devido à 
tramitação legal, só nos resta, diante do requerimento do 
mencionado Prefeito, solicitar à Comissão de Assuntos 
Municipais, que realize , o mais rápido possível, uma 
reunião . Tenho a certeza de que será aprovado e referendado 
o requerimento de emancipação , pois o Distrito de São 
Joaquim de Bicas preenche todos os requisitos legais para 
tanto . 
Vocês podem estar certos - lider anças , senhores moradores 

do Distrito de São Joaquim de Bicas - de que , em breve, o 
Plenário estará apto a apreciar e, tenho certeza, aprovar, 
conforme a determinação da lei , o requerimento por mim 
proposto . Ficam os meus agradec imentos a vocês e o meu apelo 
à Comissão de Assuntos Municipais para que, o mais rápido 
possível, julgue, aprec ie e aprove o nosso requerimento. 
Muito obrigado, Sr . Presidente; muito obrigado , moradores do 
Distrito de São Joaquim de Bicas . 

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Dinis Pinheiro . 

O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
talvez seja bom esclarecer os representantes das comunidades 
que aqui estão sobre o que estamos votando. É bom que se 
deixe claro que hoje estão sendo discutidas as normas 
estabelecidas pela Lei Complementar nQ 37, que definiu as 
condições e os critérios para que os distritos pudessem 
requerer a sua emancipação . Não estamos criando novos 
municípios. Estamos dando ao povo o direito de , através de 
plebiscito, decidir se quer ou não que seu distrito passe a 
ser município. 

Nesse sentido, o nosso procedimento . enquanto Bancada do 
PT, é o de votar favoravelmente , porque no momento do 
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plebiscito é que as forças favoráveis e as contrárias à 
emancipação - no caso, do distrito - vão se manifestar. Não 
estamos criando novo mun1c1p1o , estamos autorizando a 
realização de uma consulta plebiscitária e dizendo se o 
distrito preenche os requis itos estabelecidos pela Lei 
Complementar nQ 37 . 

Nesse sentido, a votação de hoje é democrática e 
importante , porque a disputa se vai fazer lá na região, lá 
no distrito, e a população irá decidir o que prevalecerá . 
Será respeitada, então , a vontade popular. O Deputado só 
encaminha a reivindicação, a última instância é a decisão 
final dos moradores do distrito em questão. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Registrem-se as palavras do ilustre 
Deputado Durval Ângelo. 

O Deputado Ivair Nogueira -Sr . Presidente, caros colegas 
Deputados, lideranças , moradores de São Joaquim de Bicas, 
Igarapé e Nossa Senhora da Paz , cumpre ressaltar a 
iniciativa do Deputado Dinis Pinheiro , autor do requerimento 
de emancipação de São Joaquim de Bicas . 

Gostaríamos , também , de ressaltar que , como membro da 
Comissão de Assuntos Municipais, tivemos a oportunidade de 
analisar vários processos de emancipação. Hoje , analisamos 
21 processos, e foi aprovada a emancipação de 20 distritos. 
O trabalho da Comissão se dá , primeiramente , em função da 
análise dos critérios, obedecendo-se à lei de emancipação, e 
isso é o que a Comissão tem procurado fazer. Tivemos a 
oportunidade de fazer um pronunciamento por ocas 1ao da 
primeira reunião em que se tratou da emancipação de São 
Joaquim de Bicas e nos manifestamos favoráveis a ela. 
Atualmente . existe uma disputa , "sub judice", quanto ao 
Distrito de Nossa Senhora da Paz , em Igarapé. Fomos claros e 
objetivos por ocasião da aprovação do Distrito de São 
Joaquim de Bicas. pois compete à nossa Comissão a análise 
dos documentos. e, realmente , nós o fazemos. Naquela 
oportunidade, dissemos. também, que a questão "sub judice" 
não era da nossa competência. Entretanto, hoje, com a 
entrada de um documento do Prefe ito Mun i cipal de Igarapé, 
solic it ando fosse adiada essa votação, tenho a certeza de 
que o processo será encaminhado novamente à Comissão de 
Assuntos Municipais, onde haverá novo julgamento. 
Gostaria de registrar essas palavras , agradecer a presença 

de todas as lideranças e dizer que a Comissão de Assuntos 
Municipais já foi tachada de emancipacionista ; obedecendo 
aos critérios legais de documentação , não vamos medir 
esforços para aprovar os requer i mentos . As dúvidas 
porventura "sub judice" , deixaremos a critério de uma mesa 
maior. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Ivair Nogueira . 
Requerimento da Comi ssão de Assuntos Municipa i s, em que 

so lici ta ao TRE-MG a realização de consulta plebisc i tária à 
população do Distrito de São Joaquim de Bicas , quanto à sua 
emanc i pação do Município de Igarapé. Sobre a mesa , oficio do 
Sr . Arnaldo de Oliveira Chaves. Pr efeito Municipal de 
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Igarapé, recebido na reun1ao ordinária de hoje, à tarde, o 
qual contém indicação contrária ao desmembramento do 
Distrito de São Joaquim de Bicas. Nos termos do que dispõe o 
§ 2Q do art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95, a 
Presidência deixa de submeter esse requerimento a votação e 
o devolve à Comissão de Assuntos Municipais, para que ela se 
manifeste sobre a matéria . 

- A seguir são submetidos a votação e aprovados, na forma 
regimental, requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais 
(2) , em que solicita sejam encaminhados ofícios ao TRE-MG 
pedindo a realização de consulta plebiscitária à população 
dos Distritos de São Domingos das Dores e Justinópolis, 
quanto à emancipação desses distritos (Oficie-se.) . 

2a Fase 
O Sr. Presidente - Esgotadã a matéria destinada à 1ª fase, 

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

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

nQ 1.644/ 93, de iniciativa popular, que institui o Fundo 
Estadual de Moradia Popular. A Comissão de Justiça concluiu 
pela constitucionalidade do projeto com as Emendas ngs 1 e 
2, que apresentou . A Comissão de Assuntos Municipais opinou 
pela sua aprovação na forma do Substitutivo ng 1, que 
apresentou, ficando prejudicadas as Emer.cas ngs 1 e 2, da 
Comissão de Justiça. A Comissão de Fisca i ização Financeira 
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo ng 
1, apresentado pela Comissão de Assuntos Municipais. 
Emendado em Plenário , voltou o projeto à Comissão de 
Assuntos Municipais, que opina pela aprovação da Emenda nQ 
3 . Vem à Mesa requerimento do Deputado Romeu Queiroz , em que 
solicita a votação destacada da Emenda nQ 3. A Presidência 
defere o requerimento . Em votação, o Substitutivo nQ 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. ( -
Pausa.) Aprovado . Está aprovado o Substitutivo ng 1, ficando 
prejudicadas as Emendas ngs 1 e 2. Em votação , a Emenda nQ 
3. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado -Gostar ia que fosse lida essa 

emenda . 
O Sr . Presidente- É regimental o pedido. Esta Presidência 

solicita ao Sr . Secretário que proceda à leitura da emenda. 
O Sr . Secretário (Deputado Rêmolo Aloise) - (-Lê:) "Emenda 

ng 3 ao Substitutivo ng 1 ao Projeto de Lei ng 1.644/ 93. 
Acrescente-se onde convier: Art . . . .. -O Fundo Estadual de 
Habitação aplicará os seus recursos disponíveis em 
percentual proporcional à população da área rural de cada 
região, a fim de se implantar o projeto de habitação rural. 
Sala das Reuniões , 18 de abril de 1995 . Jairo Ataíde. " 

O Sr. Presidente - Em votação , a Emenda ng 3 . Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Rejeitada. Está, portanto , aprovado o Projeto de Le i ng 
1.644/ 93 na forma do Substitutivo ng 1. À Comissão de 
Fiscalização Financeira. 
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Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei Complementar ng 
1/ 95, do Deputado Anderson Adauto, que dispõe sobre 
acréscimo de inciso ao art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 
18/ 1/95. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos 
Municipais opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo 
ng 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1, da 
Comissão de Assuntos Municipais, com as Emendas ngs 1 a 4, 
que apresenta . Em discussão . Não há oradores inscritos. 

- Vem à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 1/95 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. Nenhum munic1p1o remanescente, após a 

emancipação de seus distr i " : s , poderá ficar com menos de 30% 
(trinta por cento) de sua ~· ea original . . . . .. . 
Art ..... -A Assembléia Legislativa do Estado de Minas 

Gerais não examinará mais do que 3 (t rês) processos de 
emancipação de distritos pertencentes a um mesmo município, 
em cada legislatura. 

Parágrafo único Terão precedência os distritos mais 
distantes da sede do mun i cípio remanescente.". 
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1995. 
Olinto Godinho 
Justificação: Nossa inte r :ão ao propor essas alterações é a 

de estabelecer critérios claros e transparentes que impeçam 
a destruição de municípios com a redução drástica de sua 
área territorial , inviabilizando-o economicamente e 
descaracterizando-o socia l e culturalmente. 
Clara também está a necessidade de se ~dotarem normas para 

o exame dos processos de emancipação po· parte da Assemb léia 
Legislativa e para a precedência, quando houver grande 
número de pedidos de emancipação. 

EMENDA NQ 6 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. Fica acrescentado ao art . 5Q da Lei 

Complementar ng 37, de 18 de janeiro de 1995, o seguinte 
inciso V: 
V - a perda de mais de 70% (setenta por cento) de sua 

receita." . 
Sala das Reuniões , 3 de maio de 1995. 
Bonifácio Mourão 
Justificação : A emancipação de distritos , com a conseqüente 

criação de novos municípios, há que atender a alguns 
requisitos básicos de logicidade. Não é possível que a 
criação de um município determine a extinção daquele que lhe 
deu origem . Não podemos, acredito eu , permitir uma 
monstruosidade dessas. Embora a emancipação seja um desejo 
natural de municipes residentes no distrito , temos que velar 
pelo munic ípi o remanescente. Sei que as exigências 
existentes na lei anterior quanto à renda foram 
exausti vamente discutidas até que se optou pe l a não-inc lusão 
de tais exigências no texto da nova l e i. O que sempre 
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temíamos está por ocorrer: a morte e a asfixia financeira do 
município remanescente. Dessa forma é imprescindível que se 
reserve algum percentual para a sua manutenção. Por esta 
emenda, estou sugerindo, e espero a aprovação dos meus 
nobres pares, um indice bem modesto, menos de 30% da 
receita , para a preservação do município remanescente. 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência 

informa ao Plenário que no decorrer da discussão foram 
apresentadas ao projeto emendas dos Deputados Olinto Godinho 
e Bonifácio Mourão, as quais receberam os nQs 5 e 6, e que, 
nos termos do que dispõe o § 2Q do art. 195 do Regimento 
Interno, a Presidência vai devolver o projeto com a emenda à 
Comissão de Assuntos Municipais para parecer . 

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

Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária deliberativa de amanhã, dia 4, às 14 horas, com a 
ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reun ião. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia dezenove de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Com issões os Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, 
Antônio Andrade , Gil Pereira e Carlos Pimenta, membros da 
Comissão supracitada. Estão presentes, também, os Deputados 
Antônio Roberto e Marco Régis. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Marcos Helênio, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda 
à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidência esclarece 
que a reunião se destina a realizar audiência pública para 
discussão da qualidade dos produtos de origem animal 
comercializados no Estado , especialmente no Mercado 
Itatiaia, bem como apreciar a matéria constante na ordem do 
dia. O Presidente comunica aos parlamentares que o Deputado 
Ronaldo Vasconcellos deixa de participar como membro efetivo 
da Comissão e, na condição de Líder do PL , indica para 
ocupar a vaga o Deputado Carlos Pimenta . Encerrada a 1ª 
parte da reunião, o Presidente passa à discussão e à votação 
de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário 
da Assembléia . Tendo em vista que a matéria a ser apreciada 
é de autoria do Deputado Marcos Helênio, este passa a 
Presidência ao Deputado Carlos Pimenta. O Deputado Antônio 
Andrade procede à leitura do Parecer para o 2Q Turno do 
Projeto de Lei nQ 3/ 95, mediante o qua l conclui pela 
aprovação do projeto na forma do vencido no 1Q turno. 
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. A 
seguir, o Deputado Marcos Helênio reassume a Presidência e 
registra a presença dos Srs. Geraldo de Faria Martins Costa, 
Lúcia Pacifico Homem, Maria da Consolação Magalhães Cunha , 
Artur Ribeiro Neto, Mônica Maria de Oliveira Pinho 
Cerqueira, Fernando Cruz Laender, Ligia Lidner Schreiner , 
José Lúcio de Vasconcelos Caetano e João Climaco, 
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respectivamente, representantes do PROCON estadual , do 
Movimento das Donas de Casa, da Secretaria Municipal da 
Saúde Vigilância Sanitária, do Instituto Mineiro de 
Agropecuária - !MA -, da UFMG, do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária, da Secretaria de Estado da Saúde 
Vigi lância Sanitária, do Ministério da Agricultura 
Inspeção de Produtos de Origem Animal e da Secretaria 
Municipal de Abastecimento e Segurança Alimentar, e da Sra. 
Elza de Oliveira, advogada do Movimento das Donas de Casa. O 
Presidente tece cónsiderações relativas ao objetivo da 
reunião e, posteriormente , concede a palavra aos expositores 
para discutirem a qualidade dos produtos de origem animal 
comercializados no Estado . A Presidente do Movimento das 
Donas de Casa, Lúcia Pacifico Homem, salienta que mais de 
70% da carne comercializada em Minas Gerais é originada de 
abatedouros clandestinos . A professora Mônica Cerqueira, da 
Escola de Veterinária da UFMG, comenta a necessidade de ser 
desenvolvido um trabalho educativo junto aos consumidores 
para combater o problema dos produtos inadequados ao 
consumo. Ela sugere que sejam desenvolvidas ações integradas 
entre parlamentares, órgãos públicos e entidades de defesa 
do consumidor. O coordenador do PROCON, Promotor Geraldo 
Costa, faz apelo aos órgãos oficiais de fiscalização 
sanitária a fim de que env iem para o PROCON ou para os 
Promotores de Justiça de cada comarca os autos de infrações, 
com o objetivo de ser possível ao Ministério Público propor 
ações criminais e cíveis contra os infratores. Os demais 
convidados discutem não só a fiscalização como também a 
comercialização da carne e de seus derivados. Abre-se amplo 
debate entre os parlamentares e os representantes das 
entidades conforme consta nas notas taquigráficas. 
Transcorrido o debate , o Deputado Gil Pereira apresenta 
requerimento em que solic i ta seja feito apelo ao Governador 
do Estado com vistas a que se contratem os aprovados em 
concurso público para o !MA. Submetido a votação, é o 
requerimento aprovado. O Deputado Marcos He l ênio apresenta 
requerimento em que solicita ao Presidente do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais, Desembargador Márcio Aristeu 
Monteiro de Barros, seja verificado o volume de causas na 
área de defesa do consumidor, para criação de varas de 
defesa do consumidor e juizado de pequenas causas ; e sejam 
con v idados representantes das Lojas Americanas para 
prestarem esclarecimentos sobre o uso de equipamentos 
magnéticos de segurança adotados por essa empresa . Nesta 
oportunidade, o parlamentar passa a Presidência ao Deputado 
Dinis Pinheiro, e este co loca em votação os requerimentos, 
que são aprovados . O Deputado Marcos Helênio reassume os 
trabalhos e tece as ú lti mas considerações . Cumprida a 
finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
convidados , dos Deputados e dos demais participantes , 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária , determina a l avratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 3 de maio de 1995. 
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Marcos Helênio, Presidente Dinis Pinheiro Antônio 
Andrade - Carlos Pimenta. 
ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO , 
CULTURA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
cinco de abril de mil novecentos e noventa e cinco, 
comparecem na Sa l a das Comissões os Deputados Irani Ba r bosa, 
Anderson Adauto, João Leite e Gilmar Machado , membros da 
Comissão supracit ada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior, que, lida e a provada , é 
subscrita pelos membros pr esentes . Logo após, a Presidência 
informa que a reunião se destina a apreciar as matérias da 
pauta e a ouvir o Sr . Evand ro Ferreira Passos, representante 
do Fórum Mineiro em Defesa da Escola Pública, o qual 
discorrerá sobre a precariedade do ensino público no Estado, 
e o conv ida a tomar assento à mesa . O Presidente registra a 
presença dos Srs. Messias Antônio da Silva , Diretor do 
Departamento de 3Q Grau do Sindicato dos Professores de 
Minas Gerais - SINPRO - . e Al vino Custódio de Souza, do 
Sindicato Único dos Trabalhadores do Ensino SIND-UTE . 
Prosseguindo, lê correspondência enviada pelos professores 
da Escola Estadual José Caetano Ribeiro, de São Gotardo , 
solic i tando a atenção da Comissão no que diz respeito ao 
pi so salarial da classe, o qual não supre suas necessidades 
mínimas . Dando continuidade aos trabalhos, a Presidência 
passa a palavra ao Sr. Evandro Ferreira Bastos, que discorre 
sobre o trabalho do Fórum , que reúne entidades como o SINPRO 
e entidades estudantis , para um trabalho em favor da escola 
pública. Segundo o convidado , um exemplo da situação caótica 
do ensino superior em Minas Gerais está nos baixos salários 
pagos pela UEMG. O Diretor do SIND-UTE , Alvino Custódio de 
Souza, aponta diversos problemas na municipalização do 
ensino básico e o aumento da evasão escolar. Passa-se à fase 
dos 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 à fase de discussão e votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. 
Com a palavra, o Deputado Ander son Adauto emite parecer 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
16/ 95 no 1Q turno, com as Emendas nQs 1 a 4. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Encerrada essa 
fase, passa-se à 3ª fase da reunião, com a discussão e a 
votação de proposição que d i spensa a apreciação do Plenário 
da Assembléia . O Deputado Gilmar Machado emite parecer 
mediante o qua l conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
12 / 95 no 2Q turno, na forma original . Colocado em discussão 
e votação, é o projeto aprovado . Cumprida a finalidade da 
reunião , o Presidente agradece a presença dos par l amentares, 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
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ordinári a , determina a lavr atu ra da ata e encerra os 
traba lhos. 
Sa la das Comi s sões, 3 de maio de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente- João Leite- Gilmar Machado-

Miguel Martini . 
ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e noventa e c inco , reúnem- se 
na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Antônio, José 
Henrique, Arna l do Penna e Elbe Brandão , membros da Comissão 
s upracitada . Havendo número regimental. o Presidente, 
Deputado Anivaldo Antônio, declara abertos os trabalhos e 
solic i ta ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior , que, li da e aprovada, é subscrita 
pelos membros presentes . A Presidência informa que a reunião 
se dest i na a ouvir o geólogo Marcelo Guimarães e o Prof . 
Bautista Vidal, da Universidade Federal de Brasília; expõe o 
motivo do convite para seu comparecimento nesta reunião e 
faz a apresentação dos conv idados . A Deputada Elbe Brandão 
suscita questão de ordem quanto à força da Comissão Especial 
para convocar autoridades , a qual é prontamente respond i da 
pela Presidência . Em seguida , o Presidente passa a palavra 
ao Sr . Marcelo Guimarães , que afirma que o patrimônio da 
Cia . Vale do Rio Doce não tem preço , pois inclui frota 
transoceânica e reservas de ouro. cobre . manganês , alumínio 
e ferro , a l ém dos dois maiores portos do mundo (P raia Mole , 
em Vitória , e Itaqui, no Maranhão ). Registra-se a presença 
do Deputado Ibrahim Jacob , e a Deputada Elbe Bra ndão 
comunica a impossibilidade de sua permanência na reun1ao , 
tendo em vista comprom i ssos inadiáveis . Em seguida, o Prof. 
Bautista Vidal diz que a privatização da Cia. Vale do Rio 
Doce coloca em risco o patrimônio brasileiro e critica a 
intenção do Governo de fazer caixa com a venda da Companhia , 
para pagar divi das . Não havendo inscr i ções para a fase de 
debates, os Deputados agradecem a presença, a participação e 
a contribuição valiosa dos oradores menc i onados, conforme as 
notas taquigráf i cas . Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob 
comunica sua designação , como representante da Mesa da 
Assembléia, para acompanhar os trabalhos desta Comissão. A 
seguir, o Presidente informa sobre vi sita dos membros desta 
comissão ao escr itório regional da Cia. Vale do Rio Doce , no 
próximo dia 8/ 5/ 95 , com a i ntenção de co l etar dados para 
subs i diar os trabalhos . Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece o comparecimento dos convidados e dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária , determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 4 de maio de 1995 . 
Anivaldo Antônio, Presidente Ar nal do Penna Elbe 

Brandão . 
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ATAS 

ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁR IA DE DEBATES DA 
ASSEMBLÉIA- LEGISLATIVA , EM 8 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
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SUMÁRIO : ABERTURA- 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): 1ª Fase : 
Atas - Correspondência: Ofícios , te l egramas e car t ões 
Apresentação de Proposições : Projeto de Le i nQ 228/ 95 
Requerimentos da Comissão de Assuntos Mun i cipais ( 19) 
Comunicações : Comuni cações da Comissão de Agropecuária e dos 
~eputados Wanderley Ávi l a e Paulo Schettino (3) - 2ª Fase: 
Abertura de incrições - Leitura de comun i cações apresen t adas 
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
-Às 20h15min , comparecem os Deputados : 
Sebastião Navarro Vieira - Rêmolo Aloise Ma ri a José 

Haueisen- Ibrahim Jacob - Aí l ton Vilela - Alberto Pinto 
Coelho- Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Ál varo 
Ant ôni o - Arnaldo Cana r inho - Car l os Murta - Carlos Pi menta 
- Clêube r Carneiro- Di mas Rodr i gues - Djalma Diniz - Elbe 
Brandão - Geraldo Nascimento Geraldo Santanna Gi l 
Perei ra- Gilmar Machado -João Bat i sta de Oli veira- José 
Henrique - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Mauri Torres -
Mi gue l Mar t ini - Paulo Schett i no- Péricles Ferreira - Rau l 
Li ma Neto - Sebast i ão Hel véc i o . 

O Sr. Pres i dente ( Deputado Sebast i ão Navarro Vi e i ra ) - A 
li s t a de comparecimento reg i s t ra a exi stência de número 
regimental . Declaro aber t a a reun i ão. Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos traba l hos . 
Com a palavra , o Sr . 2Q-Secretário , para proceder à leitura 
das atas das duas reuniões anteriores. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
1ª Fase 
Atas 

- A Deputada Maria José Haue i sen , 2ª - Secret ár ia, procede à 
l e it ura das atas das duas reun i ões an t eriores , que são 
aprovadas sem restrições . 

Cor respondência 
- O Deputado Ibrahim Jacob , 3Q-Secretár i o , nas funções de 

1Q- Sec retá r io , lê a segu i nte correspondênci a : 
OFÍCIOS 

Do Sr . Eduardo Barbosa , Deputado Federa l, agradecendo o 
convite pa r a part i cipar de audiênc i a públ i ca a real i zar - se 
em 19 / 5/ 95 . 

Do Sr. Luiz Car l os Biasu tti, Presidente do Tribuna l de 
Alçada do Estado ( 2), agradecendo convit es para part i c i pa r 
da r e un i ão e m homenagem ao ex- Deput ado José Lav io l a e da 
so l en i dade comemorat iva da Semana da I nconfi dênc i a . 

Do Sr. Maur o Lobo Ma r t i ns Júnior , Sec r etá ri o de Ciênc i a e 
Tecnol og i a, encamin hando , em r azão de requeri ment o do 
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De put ado Raul Li ma Neto (criação de unidade de conservação 
na reg ião das bacias de rios do Norte de Mi nas) , ofício da 
Fundação Estadua l do Meio Ambiente - FE AM - a res peito do 
assunto . 

Da Sra . Brice Bragatto, Presidente da Comissão de Defesa da 
Ci dadania e dos Direitos Humanos da Assembléia Legislativa 
do Espír i to Santo, comunica ndo a atual composição desta 
Comissão, suas competências e solic i tando o env io de 
informações e projetos relat i vos à questão de que se ocupa . 

Do Sr . Lí cio Maur o da Si lveira , Deputado à Assembléia 
Legislativa do Estado de Sa nta Catarina , informando que foi 
i nstalada naquela Casa Leg i slativa a Comissão para 
Reintegração dos Anistiados , indagando se há comi s são 
semel hante na Assembléia de Minas e, se houver , quais os 
seus inte~rantes . 

Do Sr . Angelo Oswa l do de Araújo Santos , Prefe i to de Ouro 
Preto ( 2 ) , solic i tando que se i ndef i ra ped i do de emanc i pação 
do Distrito de Cachoeira do Campo, tendo em vi sta a 
preservação da unidade h ist ór i co-cu l tural do ambiente urbano 
de Ouro Preto , e en v iando mapa do Município de Ouro Preto , o 
qual mostra a situação geográfica central do Distr i to d~ 
Cachoe i ra do Campo em relação ao ter r itór io municipa l . ( -A 
Comissão de Assu ntos Mun i c i pa i s e Reg i onal i zação, nos termos 
do 6 2o do art . 5o da Le i Complementar nQ 37, de 18/ 1/ 95 . 
Ane~em-se ao processo. ) 

Do Sr . João Batista Aran t es da S i l va , Prefeito de 
Ituiutaba, enviando voto de congra tulações pela homenagem ao 
ex-Deput ado José Lav io l a. 

Do Sr . Fábio Ál vares Cabra l, Presiden t e da Câmara Munic i pa l 
de Sete Lagoas , i nformando que f o i aprovado por unan i midade, 
naque l a Câmara, o Pedido de Provi dência nQ 132 / 95 , em que se 
solicita sej a estendido aos apos entados o mesmo ~ercentual 
de aumento concedido aos ser vi dores da at iva , _ A Comissão 
de Adm i nistração Púb l ica .) 

Do Sr. José Afonso Bi calho Bel t rão da S i l va , Presidente do 
BEMGE, encaminhando um e xempla r da pub li cação do re latór i o 
anual das ati v idades do Banco em 1994. 

Do Sr . Ciriaco Serpa de Menezes , Superintendente Regional 
da 1a SR. da CODE VASF (2), encaminhando cóp i as dos termos 
ad i tivos firmados en t re a CODEVAS F e as seguintes unidades 
de ensino : Escola Estadua l de Montes Claros , Escola Estadual 
Dr . José Pimenta , Soc i edade Educacional Irmãos Mun i z Ltda .. 
Universidade Estadua l de Mon t es Cl aros (2), Sociedade 
Educac iona l Mendonça e Silva , Uni vers i dade Federal de 
Vi çosa , Un i versidade Fede ral de Lav ras , Soc i e dade Ed uca t iva 
de Montes Cl aros , Escola Es t adual Professo r Al c i des de 
Carvalho e Escola Estadual Augusto Martins Ferreira. ( - À 
Comissão de Fi scalização Finance i ra, para os f i ns do art . 74 
da Const i tu i ção Estad ual , c / c o art . 101 , inc i so XV, do 
Regimen to I nt erno. ) 

Do Sr. Hugo w. Braga , Chefe da Assessori a Par l amenta r do 
Mi ni stério da Fazenda , in fo rmando , em re f erênc i a ao Ofíc i o 
nQ 96/ 95 , que encam i nhou req ueriment o do Deputado Car los 
Pimenta ( aument o do I PI sobre os preços dos carros 
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populares), que, de acordo com esclarecimentos prestados 
pela Secretaria de Política Econômica, a elevação do 
referido imposto para 8% objetiva corrigir grave distorção 
que estava existindo no setor e reequilibrar a produção de 
automóveis, além de a referida alíquota representar 
exatamente a proposta para o carro popular na Câmara 
Setorial de fevereiro de 1993 , que conduziu o 2Q Acordo 
Automotivo . · 

Do Sr . Gilson Alves Ferreira , Assessor Parlament ar da 
Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
solicitando a remessa àquela Secretaria, de um exemplar da 
publicação que contém o resultado das eleições de 1994. 

Da Sra. Maria Lisboa de Oliveira, Delegada do MEC em Minas 
Gerais, comunicando que assumiu a direção da Delegacia do 
MEC em Minas Gerais e solicitando a colaboração deste Poder 
para que, juntos, possam aperfeiçoar a parceria entre as 
instituições e os segmentos que atuam na área da educação no 
Estado. (- À Comissão de Educação .) 

Da Sra. Marília Francisca da Silva, Diretora da 36a SRE, de 
Sete Lagoas, agradecendo convite para participar da reunião 
especial realizada para homenagear o ex-Deputado José 
Laviola. 

Do Sr. Vicente Rosolia , Chefe de Gabinete do Presidente da 
Assembléia Legislativa de São Paulo, agradecendo o envio 
àquela Casa, da síntese da reunião de Presidentes de 
Assembléias Legislativas, realizada no dia 30 de março 
próximo passado, e parabenizando a Presidência desta Casa e 
os demais participantes pela realização do importante 
evento. 

Do Sr. Lázaro de Mello Brandão , Presidente do BRADESCO, 
encaminhando o relatório anual de 1994 daquela empresa. 

Do Sr. Fernando A. X. Brandão, Presidente do Rotary C1ub de 
Belo Horizonte Leste, enviando material de divulgação 
relativo ao pão forte , alimento para crianças em idade pré-
escolar desenvolvido cor pesquisadores da UFMG . 

Dos familiares da Sra. Geni do Carmo e do Sr . Celso 
Mesquita, agradecendo manifestação de pesar deste 
Legislativo por ocas1ao de seu falecimento , comunicado à 
Casa pela Deputada Maria Olivia. 

Da Sra. Marilda Quintino Magalhães , do Conselho Indigenista 
Missionário - Regional Leste - CIMI - LE -, agradecendo o 
apoio à realização da IV Assembléia dos Povos Indígenas do 
Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo , ocorrida nesta 
Capital, em março passado . 

TELEGRAMAS 
Dos Srs . Francisco Weffort, Ministro da Cultura, e Paulo 

Renato Souza, Ministro da Educação e do Desporto; e do Gen. 
Alberto Mendes Cardoso, Ministro-Chefe da Casa Militar, 
agradecendo o envio do Relatório Geral das Audiências 
Públicas Regionais de 1994 . 

Do Sr . Eduardo Azeredo , Governador do Estado (2) , 
comunicando que o Requerimento nQ 67 / 95, do Deputado Dimas 
Rodrigues, foi encaminhado à Secretar i a do Trabalho e ao 
Gabinete Militar , e o Requerimento ng 134/ 95, do Deputado 
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Kemil Kumaira, à Secretaria de Assuntos Municipais, para 
exame. 

Do Sr. Amilcar Martins, Secretário da Casa Civil, 
a reunião especial em homenagem agradecendo o convite para 

ao ex-Deputado José Laviola. 
Do Sr. Eduardo Braga , Prefeito Municipal de Manaus, 

agradecendo convite para comparecer a solenidade nesta 
Assembléia. 

Dos Srs. João Batista Rosa e Júlio César Elias Cardoso, 
Prefeitos Municipais de Pouso Alegre e de Patrocínio, 
respectivamente, manifestando apoio ao Projeto de Lei nQ 
68/ 95, que estabelece compensações financeir as para os 
municípios produtores de hortifrutigranjeiros, no repasse do 
ICMS . 

Do Sr . Washington Modesto Gontijo de Faria, Prefeito 
Municipal de Ribeirão das Neves, comunicando a 
impossibilidade de seu comparecimento à audiência pública da 
Região Central I . 

CARTÕES 
Dos Srs . Der . :ados José Ferraz, João Braz Martins Perdigão, 

José Augusto ~ereira da Neiva, respectivamente, Secretário 
de Estado do Trabalho e Ação Social , Prefei t~ Municipal de 
São Domingos do Prata, e Diretor-I da 38ª S c~erintendência 
Regional de Ensino de Ubá , agradecendo convite para 
participar da reuni2Q especial realizada para homenagear o 
ex-Deputado José Lav ~ ola . 

Do Sr. Geraldo Resende, Superintendente Regional do INCRA-
MG, agradecendo convite para a solenidade comemorativa da 
Semana da Inconfidência, promovida por esta Casa. 

Do Sr . Gilson Zerwes de Moura , Chefe do Gabinete do 
Ministro dos Transportes , agradecendo a remessa , por esta 
Assembléia, do Relatório-Geral das Audiências Públicas 
Regionais de 1994. 
o Sr. Presidente- A Mesa passa a receber proposições e a 

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

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

proposições: 
PROJETO DE LEI No 228/95 

Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora da 
Guarda Mirim de Montes Claros . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1o -F i ca declarada de utilidade pública a Associação 

Mantenedora da Guarda Mirim de Montes Claros . 
Art . 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões , 4 de maio de 1995. 
Jairo Ataíde 
Justificação: A Associação Mantenedora da Guarda Mirim de 

Montes Claros é uma entidade filantrópica fundada em 3/ 7/ 92, 
com sede em Montes Claros, que se destina a orientar e 
preparar jovens com idade acima de 14 anos , buscando a sua 
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integração à socieda de por meio de pr omoções culturais e de 
lazer, tais como palestras, deba tes, encontros, etc . 

Assim sendo, submetemos à apreciação dos Srs: Deputados o 
projeto que ora apresent amos, solicitando o apo1o dos nobres 
pares para sua aprovação. . . _ . 
-Publicado , vai o projeto as Com1ssoes de_Just1ça. para 

exame preliminar, e de Educação . para del1beraçao: nos 
termos do art. 195, c / c o art. 104, inciso I. do Reg1mento 
Interno. REQUERIMENTOS 

- os requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais, em 
que se solicita seja enviado oficio ao Tribunal Regional 
Eleitoral TRE-MG, pedindo a realização de cons ulta 
plebiscitária às populações dos Distritos de Catun1; 
Engenheiro Schnoor; Bonito; Ibitira e Alberto Isaacson; Dom 
Bosco; Ibiracatu, Bonança e Campo Alegre de M1nas; Bugre; 
Ponto Chique; Josenópolis; Cuparaque e Ald~1a; Pat1s; 
setubinha ; Aricanduva; Sem-Peixe; Sarzedo : Natalandla: Padre 
carvalho; Goiabeira e Vila dos Anjos . foram_pub l lcadc:: ~s 
13 primeiros, na edição de 5 / 5 / 95, e os 6 ult1mos. na e_,çao 
de 6/5/ 95 . 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Agropecuária e dos Deputados Wanderley Avi l a e Paulo 
Schet ti no ( 3) . 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr . Presidente Não havendo oradores inscritos. a 
Presidência passa à 2ª f ase do Pequeno Expediente. 
compreendendo a leitura de comunicações e o pronunciamento 
de Lideres 1nscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
-A seguir, a Presidência dá ciên~ia ao Plenári~ das 

comunicações apresentadas nesta reun1ao __ pela Com1ssao de 
Agropecuária - aprovação , na 7ª Reun1ao_ Ord1nar1a , dos 
Requerimentos nQs 231 / 95 , do Deputado Alm1r_Cardoso. 258 e 
319 / 95, do Deputado Kemil Kumaira, e 266/9~. do Deputado 
Carlos Pimenta (Ciente. Publique-se.) e dos Deputados 
Wander l ey Av i la - falecimento de Sara Calde1ra, em Montes 
Claros; e Paulo Schettino (3 ) - falec1mento dos Srs. Emanuel 
Marzano Matias. Juarez Távora da Silva Souza e Raymundo 
Menezes Fi lho, nesta Capital (Ciente. Oficie- se . ). 

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

fe i tas , Li deres inscritos nem oradores_ para o Grande 
Expediente . a Presidência encerra a_reun1ao e _convoca os 
Deputados para a ordinária de amanha . d1a 9. as 14 horas, 
com a seguinte ordem do dia: (-A ordem_d~ d1a anunc1ada 
pe l o Sr. Presidente é a publicada na ed1çao anter1or. ). 
Levanta-se a reunião . 
AT A DA REUNIÃO PREPARATÓRIA _DA COMISS~O ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇAO DE LEI NQ 12 . 539 
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Às quinze horas do dia oito de março de mil novece nt os e 
noventa e cinco, reúnem- se na Sala das Comissões os 
Deputados Miguel Ba r bosa, Alberto Pinto Coelho e Dini s 
Pinheiro, membros da Comissão supracitada. Havendo nú me ro 
regimental. o Presidente "ad hoc" Deputado Alberto Pinto 
Coelho, declara abertos os trabalho~ e informa que a r eunião 
se destina a elege r o Presidente e o Vice-Presidente, 
designar o relator e apreciar a matéria. A segui r , a 
Presidência determina a distribuição das cédul as de votação, 
devidamente rubricadas. e convida o Deputado Miguel Barbosa 
para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas 
verifica- se que foram eleitos Presidente e Vice - President~ 
os Deputados Miguel Barbosa e Alberto Pinto Coelho 
respectivamente. O Presidente "ad hoc " empos sa o President~ 
eleito, que. por sua vez. dá posse ao Vice - Presidente 
ele i to. O Deputado Miguel Barbosa agradece a escolha de seu 
nome e designa como relator da matéria em pauta o Deputado 
Dinis Pinheiro. o qual emite parecer pela manutenção do Veto 
Total à Proposição de Le i nQ 12 . 539. Submetido a discussão e 
votação. é o parecer aprovado. Cumprida a fina l idade da 
reunião, a Presidência suspende-a por 10 minutos , par a a 
lavr a tura desta ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e 
aprovada . Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente 
agradece a presença dos par l amentares e encerra a reunião. 

Sala das Comissões. 8 de março de 1995. 
Miguel Barbosa. Presidente -Dinis Pinheiro- Alberto Pinto 

Coelho. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12 . 617 
As quinze horas e dez minutos do dia quinze de março de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ajalmar Silva. Geraldo Rezende 
(substituindo este ao Deputado Bonifácio Mourão , por 
indicação da Liderança do PMDB ) e Anivaldo Antônio 
(substituindo o Deputado Marcos Helênio , por indicação da 
Liderança do PT ) . membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental. o Presidente "ad hoc". Deputado Ajalmar 
Sil va . declara abertos os trabalhos e informa que a reunião 
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente 
des i gnar o relator e apreciar a matéria. Neste momento, ~ 
Deputado Antônio Genaro passa a participar da reun1ao. A 
seguir. a Presidência 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 e leitos Pres i dente e Vice-
Presidente os Deputados Aja lmar Silva e Antônio Genaro , 
respectivamente. O Presidente empossa o Vi ce - 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 Geraldo Rezende. Neste momento. o Deputado 
Car los Pimenta passa a part icipar da reunião. O Deputado 
Gera l do Rezende emite parecer pe l a manutenção do Veto Tota l 
à Propos ição de Le i nQ 12.6 17 . Submet i do a discussão e 
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votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência suspende os trabalhos por 10 minutos 
para a lavratura desta ata. Reaberta a reunião, a ata é lida 
e aprovada . Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e encerra a reunião. 
Sala das Comissões, 15 de março de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente Geraldo Rezende Carlos 

Pimenta - Antônio Genaro - Anivaldo Antônio. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COM ISSÃO DE EDUCAÇÃO , 
CULTU RA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Irani Barbosa, João Leite e Gilmar 
Machado , membros da supracitada Comissão. É registrada 
também a presença dos Deputados Miguel Martini, Álvaro 
Antônio, Toninho Zeitune, Ailton Vilela, Antônio Júlio e 
João Batista de Oliveira . Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado João Leite que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada. é subscrita 
pelos membros presentes. Prosseguindo, a Presidência 
esclarece que a reunião se destina a ouvir o Sr. Demóstenes 
Romano Filho, Secretario Executivo do Pacto de Minas pela 
Educação, que irá detalhar os objetivos do pacto, seus 
resultados. formas de participação e outros aspectos dessa 
mobilização. e o convida a tomar assento à mesa. Com a 
palavra, o jornalista Demóstenes Romano esclarece que o 
Pacto de Minas pela Ed ucação é um movimento de cidadania, de 
ética, de indignação contra o fracasso escolar, e que seu 
objetivo é assegurar o ingresso, o regresso , a permanência e 
o sucesso de codas as crianças que estejam na escola. Para 
ele, os pol iticos têm um papel importante junto às 
l ideranças locais na discussão dessas questões. O pacto 
depende de inici ativas individuais, não é do governo e nem 
contra ele, é um movimento cidadão e por isso esse gesto 
inicial é fundamental. Passa-se, então, à fase dos debates, 
com a participação dos Deputados Gilmar Machado , João Leite, 
Miguel Martini e Irani Barbosa. conforme consta nas notas 
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência aç -zdece a presença dos parlamentares. do 
jornalista Demc::enes Romano Filho, convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões , 9 de maio de 1995. 
Irani Barbosa , Presidente - João Leite - Anderson Adauto -

Gilmar Machado- Romeu Queiroz. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
VER IFI CAR "IN LOCO " A SITUAÇÃO DO PROJE TO JA Í BA , NO 
MUN I CÍPIO DE JAÍ BA 
Às dez horas e quarenta minutos do dia quatro de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Ivo José, Elbe 
Brandão e Carlos Pimenta, membros da Comissão supracitada . 
Havendo número regimenta l, o Presidente "ad hoc' '. Deputado 
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Geraldo Santanna, declara aberta a r eun1 ao e informa que e la 
se destina a eleger o Preside nte e o Vice-Preside nt e , 
designar o relator e prog r ama r os trabalhos. A Presidênci a 
determina a distribuição das cédulas de vot ação. devida mente 
rubricadas, e convida a Deputada Elbe Brandão para atuar 
como escrutinadora . Apurados os votos, é eleito Presi dente o 
Deputado Carlos Pimenta, e Vice - Presidente, o Deput ado Ivo 
José, ambos com quatro votos. Na condição de Presidente "ad 
hoc", o Deputado Geraldo Santanna convida o Deputado Carlos 
Pimenta a tomar assento à mesa e o empossa no cargo de 
Presidente. O Deputado Carlos Pimenta empossa o Deputado Ivo 
José no cargo de Vice-Presidente, agradece a escolha de seu 
nome e designa como relatora da matéria a Deputada Elbe 
Brandão. Passa - se , então , á programação dos trabalhos da 
Comissão . e, com a concordância de todos os membros, fica 
decidido que ela se reunira ordinariamente às terças - feiras, 
às 10h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos Deputados , determina a lavratura da 
ata. convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária e encerra os trabalhos. 
Sala das Reuniões, 9 de maio de 1995. 
Carlos Pimenta , Presidente - Elbe Brandão - Ivo José. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR 
PROCESSO CRIMINA L CONTRA DEPUTADO 
Comi ssão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Foi encaminhado a esta Casa oficio do Presidente do 

Tribunal de Justiça solicitando 1 icença para instaurar 
processo cr iminal contra o Deputado Antônio Felipe Zeit ~ -e. 
em virtude de ter sido apresentada pelo Ministério Púb :o 
denúnc ia de i lícitos penais supostamente prat i cados pelo 
referido parlamentar. 

Devidamente instruída com a cópia de todos os atos 
processuais até agora realizados , a so licit ação foi recebida 
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, que a entregou a 
esta Comissão. para que seja submetida a exame, nos termos 
dos arts. 55 e seguintes do Regimento Interno. 

Esta Comissão passa. pois. à apreciação da matéria , no 
âmbito de sua competência regimental. 

Fundamentação 
A denuncia apresentada pelo representante do Ministério 

Publico junto ao Tribunal de Contas deste Estado versa sobre 
fatos de li tuosos supostamente praticados pelo Deputado 
Antônio Felipe Zeitune quando exercia o mandato de Prefeito 
Municipal de Guaxupé, no período compreendido entre 1989 e 
1992. 
Cumprindo agora mandato parlamentar. o Tribunal de Justiça 

não pode instaurar processo crimina l contra o Deputado sem a 
devida licença desta Casa , uma vez que a Carta Magna , em seu 
art. 53 , concede aos membros do Poder Legislativo certas 
prerrogativas , chamadas imunidades parlamentares, e 
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estabelece. em seu art. 27, que estas sejam aplicadas aos 
Deputados estaduais segundo as mesmas regras cabíveis aos 
parlamentares do Congresso Nacional. Tais normas estão, 
pois, d i spostas no art. 56 da Constituição do Estado, o qual 
consigna os mesmos ditames do art . 53 da Constituição da 
República. 

Já o art . 56 da Carta mineir a se refere a duas espécies de 
imunidades: a inviolabilidade par l amentar e a imunidade 
propriamente dita. 

A primeira, também denominada imunidade material , exc lui a 
incidência de norma penal em virtude de opiniões, palavras e 
votos proferidos pelos parlamentares. Garante, assim , ampla 
1 iberdade de expressão aos representantes do povo. 
A outra, denom inada imunidade formal, é de natureza 

processual , envol ven do a pr1sao e o processo penal dos 
parlamentares. Em vi sta desta imunidade. nenhum membro do 
Poder Leg i s l at ivo poderá ser processado criminalmente sem a 
licença de sua Casa Legislat iva. 
Atendendo a tal exigência constitucional. o Presidente do 

Tribu na l de Justiça so l icita à Assembléia a devida licença 
para instaurar ação pena l contra o denunciado. 

Cumprindo rigorosamente as regras estabelecidas pelo 
Regimento Interno desta Casa pertinentes à tr amitação do 
processo de solicitação de li cença , esta Comissão deverá, 
pre l iminarmente. examinar se os delitos supostamente 
praticados pelo Deputado estão protegidos pe l a 
inviolabilidade parlamentar, consoante prevê o art. 57. II, 
"a ". do mencionado Regimento. Ocor rendo a hipótese da 
inviolabilidade. não é possível a concessão de licença, pois 
parlamentares não podem ser processados criminalmente em 
virtude de opiniões, palavras e votos. 

Todavia, verifica-se dos autos examinados que o denunciado 
em questão não cometeu nenhum crime de palavra ou de 
opinião. A denúncia trata de crimes comuns. isto é, de 
crimes não abarcados pe la inviol abi lidade. 

Sendo assim. esta Comissão deverá cumprir os ditames da 
alínea "c" do inciso II do art. 57 do Regimento Interno, 
segundo os quais será fornecida ao Deputado denunciado a 
cópia do pedido de licença , para que apresen te defesa 
escrita no prazo regimenta l. 

Assegurado ao Deputado Antônio Felipe Zeitune amp l a 
oportunidade de defesa junto a esta Casa. a Comissão poderá , 
então , deliberar, em fase fin al , sobre a matéria concedendo 
ou não a licença para a inst auração de processo penal contra 
o parlamentar naquela egrégia Corte. 

Conclusão 
Isso posto , concluímos, pre l iminarmente. pela possibilidade 

da concessão de licença para a instau ração de processo 
contra o Deputado Antônio Fe l ipe Ze itune, tendo em vist a que 
os delitos a que se refere a denúncia não estão sob o pálio 
da imunidade material. 
Sala das Comissões. 9 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Simão Pedro Toledo - Geraldo Nascimento - Arnaloo Penna. 
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PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR PROCESSO 
CRIMINAL CONTRA DEPUTADO 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Foi encaminhado a esta Casa. em 22 / 3/ 95. oficio do 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais 
solicitando a concessão de licença para a instauração de 
ação criminal contra o Deputado Aldimar Rodrigues. 

Ta l solicitação decorre de denúncia apresentada pelo 
Ministério Público Eleitora l contra o referido Deputado, 
devido a ilícitos supostamente cometidos por ele na ocasião 
do pleito eleitoral de outubro de 1990, quando era Prefeito 
do Município de Janaúba. 

Devidamente instruída com a cópia da denúncia, foi a 
sol icit ação de 1 icença recebida pelo Presidente da 
Assembléia Legislativa e encam inhada a esta Comissão, que 
deverá deliberar preliminarmente sobre a possib ili dade de 
sua concessão. nos termos do Regimento Interno desta Casa. 

Esta Comis são passa. pois . à fu ndamentação de seu parecer. 
Fundamentação 

São as imunidades prerrogativas funcionais concedidas pe l a 
Carta Magna aos membros do Poder Legislativo com vistas a 
assegurar ao parlamentar atuação livre e independente. 

Erroneamente, essas imunidades têm s ido consideradas meros 
privilégios pessoais confer idos indevidam~nte a Deputado: ~o 
entanto . são prerrogativas da propr1a 1nst1tu1çao 
parlamentar. às quais nenhum parlamentar pode renunciar. uma 
vez que são essenciais à perenidade do s ist ema político-
representativo . Garantem . por um lado, a amp la liberdade de 
expressão daque l es que são representantes do povo e . por 
outro. impedem constrangimentos abusivos por parte dos 
demais Poderes constitucionais. 

A Constituição da República estabelece. em seu art . 27. § 
1Q. que sejam aplicadas aos Deputados Es t aduais as mesmas 
regras constitucionais cabíveis aos membros do Congresso 
Nacional no tocante 2 inviolabilidade e 2s imunidades. 
Senoo assim. tais normas estão devidamente previstas no 

art. 56 da Carta mineira , à semelhança do que dispõe o art. 
53 da Carta Magna. 
Refere-se o art. 56 da Carta Estadual a duas espécies de 

imunidade: a inviol ab ilidade parlamentar ou imunidade 
material. que afasta por completo a inc i dência de norma 
penal em vi rtude de opiniões. palavras e votos profer1dos 
pelos pa rl amentares; e a imunidade propriamente dita ou 
imunidade formal. que envolve a disciolina da prisão e do 
processo penal dos parlamentares. Esta última imunidade, de 
natureza processual, impede o processamento crimina l dos 
membros do Poder Legislativo sem a devida licença prévia de 
sua Casa. 

Atendendo a ta l exigência, o Presidente do Tribunal 
Regiona l El eitoral solicita. pois. a necessária licença para 
que o referido Deputado possa ser processado criminalmente, 
mediante a instauração da competente ação crimina l. 
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A tramitação do pedido de licença, por sua vez, obedece ao 
Regimento Interno da Assembléia Legislativa, cujo art. 57 , 
II, "a", estabelece que, no caso de solicitação de licença, 
esta Comissão deverá, preliminarmente, apreciar a 
possibi li dade de sua concessão , em vista das imunidades 
asseguradas aos Deputados pelo art . 56 da Carta Estadual. 
Ocorrendo a hipótese de prática dos crimes de opinião , que 

estão protegidos pela inviolabilidade parlamentar, a 
Comissão deverá emitir parecer pela impossibilidade de 
deliberação sobre a matéria. nos termos do disposto na letra 
"b" do inciso II do art. 57 do Regimento Interno. 
Entretanto, em se tratando de crimes não abarcados pela 

i nviolabilidade, a Comissão deverá cumprir o preceito da 
letra "c " do inciso II do mesmo artigo , fornecendo cópia do 
pedido de licença ao parlamentar denunciado , o qual 
apresentará a sua defesa no prazo regimental. 

Tendo o Deputado supostamente praticado de li to eleitoral, 
que não tem relação com os crimes de pa l avra ou de opin i ão , 
não há que se invocar a inviolabilidade par l amentar. 
Afastada a hipótese da i nviol abi li dade , caberá. pois. à 

Assembléia avaliar os fundamentos nos quais se baseia a 
denuncia apresentada pe lo Ministério Publico Eleitoral, 
verificando se o inquérito reune os pressupostos que 
justifiquem a concessão da solicitada licença para a 
instauração do competente processo penal naque le tribunal. 
Após a apresentação da defesa escrita e da indicação de 

provas pelo Deputado Aldimar Rodrigues, esta Casa poderá 
obter os elementos necessários à formação de seu juizo a 
respeito da matéria, conc lui ndo pelo deferimento ou 
indeferimento do pedido. 

Conclusão 
Isso posto, conc luí mos preliminarmente pela possibilidade 

da concessão de licença para a instauração de processo 
contra o Deputado Aldimar Rodrigues. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator 

- Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento - Antônio Genaro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 88 / 95 
Comissão de Saude e Ação Social 

Relatório 
O projeto de lei em ep ígr afe, do Deputado Ivo José, visa a 

dec larar de utilidade publica a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE -de Betim, com sede no Município de 
Betim. 

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de 
Const ituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade e apresentou à matéria a 
Emenda nQ 1, vem a proposição a esta Comissão para o 1Q 
turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A entidade em tela tem por objetivo promover o bem-estar, a 

proteção e o a just amento do excepcional à sociedade. Além 
disso. a APAE de Betim tem pleiteado dos poderes publicas 
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medidas normativas e administrativas que atendam os 
interesses do excepcional. 
Acreditamos, pois, ser a as s ociação merecedora do titu lo de 

utilidade publica. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação. no 1Q turno. do 
Projeto de Lei nQ 88 / 95 com a Emenda ng 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LE I 
No 89/95 

Comissão de Saude e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos , o projeto de 
lei em epígrafe visa a declarar de utilidade publica a 
Associação Pires e Santos, com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Exam inada a proposição pela Comissão 
Justiça, que conc luiu por 
constituciona li dade e legalidade. vem 
Comissão para o 1Q turno de de li beração 

Fundamentação 

de Constituição e 
sua juridicidade, 

o projeto a esta 
conclusiva. 

A citada Associação é uma entidade filantrópica que 
direciona suas ações para o bem-estar do excepcional. 
prestando-lhe assistência clínica e ps icopedagógica . Dessa 
forma, a sua meta é re int egrá- lo na sociedade. 

Assim sendo. a instituição tem imoortância fundamental para 
a comunidade , fazendo jus ao reconhecimento de sua utilidade 
publica. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pe la aprovação. no 1Q turno. do 

Projeto de Lei ng 89 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 9 de maio de 1995. 
Marco Régis. relator. 

PARECER PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI 
- No 91 / 95 

Comissão de Saude e Ação Socia l 
Relatório 

De autor ia do Deputado Francisco Rama lho, o projeto de lei 
em ep ígrafe objetiva dec l arar de utilidade publica a 
entidade Associação Comunitária Be l a Vista Bairro Recanto da 
Lagoa e Bairro Novo . com sede no Município de Pará de Minas. 

Publicada em 23 / 3/ 95. foi a proposição distriouída. para 
exame preliminar. à Comissão de Constituição e Justiça. que 
não e ncontrou óbice á sua tramitação. 

Vem. agora, o projeto a esta Comi ssão para o lQ turno de 
de l iberação conclusiva. em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fund amentação 
A Associação em quest ão trabalha para 

desenvolvimento social. cultural e inte lectua l dos 
dos Bairros Recanto da Lagoa e Novo, por meio 

obter o 
moradores 
de ações 
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assistenc ia is e beneficentes, de coordenação de obras e 
movimentos sociais da comunidade. 
Pelo importante tr abalho fil an trópico desenvolvido pela 

entidade, é justo o reconhecimento de sua utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões exaradas. opinamos pela aprovação do Projeto 
de Lei ng 91 / 95, no 1Q turno , na forma proposta. 
Sala das Comissões. 9 de maio de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 98/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Ermano Batista , o projeto de l e i em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade púb l ica a Associação 
Mão Amiga - AMA - . com sede no Munic ípio de Vi çosa. 

Publicada em 24 / 3/ 95 . foi a proposição distribuída, para 
exame preliminar, à Comissão de Constituição e Justi ça, que 
não encon trou óbice à sua tramitação. 
Vem, agora , o projeto a esta Comi ssão para o 1Q tu rno de 

deliberação conc lusiva, em cumpr i mento das normas 
regimentais . 

Fundamentação 
A mencionada Associação presta importante serviço à 

comunidade, notadamente no que diz respeito à reab ilit ação 
de pessoas com problemas ligados às drogas e ao alcoolismo, 
além de desenvolver programas educacionais de esclarecimento 
sobre o uso indevi do de substâncias que causam dependência. 

Dessa forma , j ulgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utili dade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aQrov ação do Projeto de Lei 

nQ 98 / 95 no 1Q turno, na forma prJ~osta. 
Sala das Comissões. 9 de maio de 1995. 
Luiz Antônio zanto. re l ator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 105/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autor i a do Deputado Paulo Pettersen , o Projeto de Lei nQ 
105 / 95 vi sa a declarar de utilidade púb li ca a Associação 
Comunit ária dos Moradores do Bairro Júl ia Kubitschek, com 
sede no Município de Coronel rabriciano. 
Publicada, foi a proposição encaminhada. para exame 

preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice. na ordem jurí d ica. à sua tramitação. Cabe, 
agora. a es t a Comissão de liber ar conclusivamente sobre a 
matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104. I. "a " . do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Assoc i ação é uma sociedade civil. sem fins 

lucr a tivos. que tem por objetivo congregar os moradores do 
bairro, com o intuito de fortalecer as conquistas 
comunitárias. Pratica a filantropia . por meio de coleta e 
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distribuição de alimentos. roupas, mobiliário , remédios, 
órteses e próteses , em beneficio das famílias carentes. 

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

105/ 95 no 1Q turno, na forma proposta . 
Sala das Comissões, 9 de ma io de 1995 . 
Luiz Antônio Zanto , relator . 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 106/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Rel atório 

A proposição em aná li se. da Deputada Maria José Hauei se n. 
pretende seja declarada de utilidade púb li ca a Associ ação 
das Vol untárias da Caridade de São Vicente de Paulo. com 
sede no Município de Bom Despacho. 

A proposição foi encaminhada , para exame pre 'minar. à 
Comissão de Constituição e Justiça , que não encc - :rou óbice 
à sua tramitação. Cabe-nos. agora. deliberar conclusivamente 
sobre a matéria no 1Q turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
De caráter filantrópico e assistencia l . a 

Associação tem paut ado sua ação pela orientação 
profissiona l dos carentes, proporcionando-lhes. 
assistência materia l . 

referida 
moral e 

também , 

A entidade merece. pois. ter reconhecida sua utilidade 
púb li ca. 

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

ng 106/ 95. no 1Q turno, na forma proposta . 
Sala das Comissões . 9 de maio oe 1995. 
Marco Régis. re l ator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 125/95 

Comi ssão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

O proj eto de lei em aná lise. da Deputada Maria Olivi a . 
pretende seja declarada de utilidade pública a Casa da 
Amizade das Senhoras de Rotar i a nos de São Tiago, com sede no 
Município de São Tiago. 
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Just iça, que não encontrou óbice à tramit ação do projeto. 
cabe-nos oeliberar conclus ivamente sobre a matéria no 1Q 
turno. na forma regimenta l. 

Fundamentação 
A Casa da Amizade das Senhoras de Rotarianos de São Tiago é 

uma entidade cujo trabalho meritório é reconhecido pela 
comunidade desde 1983. Norteada pelo ideal de servir, ela 
promove ações com vist as ao bem- estar social e moral da 
coletividade . 

Pelo seu caráter filantrópico, a ent i dade merece ser 
reconhecida de util idade pública . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 125/ 95 na forma proposta. 



Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Luiz Antônio Za nto, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
"Nº 126/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em destaque, da Deputada Maria Olivia, 
pretende seja declar a da de utilidade pública a Fundação e 
Associação para Reintegração e Assistência Social a Vici ados 
e Carentes - FARASVEC -, com sede no Município de Lagoa da 
Prata . 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade , pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria, cabe- nos, 
agora , deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1Q 
turno. na forma regimental. 

Fundamentação 
A referida Fundação é uma entidade civil. sem fins 

luc rativos. Sua final idade maior é o combate à miséria , 
ap l icando os recursos disponíveis em planos assistencia i s. e 
à dependência de drogas em geral. buscando a recuperação e a 
reintegr ação social dos viciados. 
Pela ação que vem desenvolve noo em sua comunidade , a 

entidao~ faz jus ao titulo oeclaratório de utilidade 
públiCê 

Conclusão 
Em face do exposto , somos pe l a aprovação do Projeto de Lei 

nQ 126/95 no 1Q turno. como foi proposto. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Marco Régis. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 155/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Wanderley Ávila, 
pretende declarar de utilidade pública o Conselho Central de 
Nossa Senhora da Piedade da Sociedade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Caeté. 

Examinada a proposição pela Comissão de Constituição e 
Justiça, a qua l concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nQ 1,que 
apresentou , vem o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conc lusiva . 

Fundamentação 
A instituição em apreço tem-se mostrado de grande 

importânci a para a comunidade carente, uma vez que congrega 
esforços na realização de obras de caridade cristã , 
diretamente ou por meio de conselhos part i cu l ares, 
conferênc i as vi centinas e obras unidas e especiais a ela 
vincul ados ou subordinados. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos. somos pela aprovação do Projeto de 

Le i nQ 155/ 95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
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Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 32a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
-LEGISLATIVA , EM 9 DE MAIO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrus e 
Wanderley Ávila 

SUMÁRIO : ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) : Ata-
Correspondência: Oficios e telegrama Apresentação de 
Proposições: Projeto de Le i nQ 229 / 95 - Requerimentos de 
Emancipação nQs 88 a 91 / 95 - Requerimentos ngs 359 a 374/ 95 
- Requerimento da Comissão Especial para Proceder a Estudo 
Comparativo da Situação das Obras de Duplicação da Rodovia 
Fernão Dias em Minas Gerais e São ~aulo Comunicações : 
Comunicações dos Deputados Antônio A~orade, Carlos Pimenta e 
José Braga - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Ibrahim Jacob, Durval Ânge l o, Marco Régis , Ivair Nogueira, 
Paulo Schettino , Carlos Pimenta e Clêuber Carneiro 2ª 
PARTE ( ORDEM DO DIA): 1ª Fase: Abertura de inscrições 
Leitura de comunicações apresentadas - Discussão e votação 
de pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei 
nQs 3, 10 e 50/ 95 e do Projeto de Resolução nQ 61 / 95 ; 
aorovação- Requerimentos: Requerimentos de Emancipação ngs 
88 a 91 / 95; deferimento Requerimento do Deputado Gil 
Pereira: aprovação - Requerimento da Comissão Especia l para 
Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São 
Paulo ; aprovação - Requerimento da Comissão Especial para 
Proceder a Estudos Que Permitam a Avaliação da Real Extensão 
do Problema da Violência Perpetrada contra a Mu l her. em Todo 
o Estado; aprovação - Requerimentos da Comissão de Assuntos 
Municipais (5) : aprovação- Requerimento da Comissão de 
Assuntos Municipais: discurso do Deputado Dinis Pinheiro: 
aorovação - Dec l aração de voto - Questões de ordem - 2ª 
Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão. em 1Q 
turno. do Projeto de Resolução nQ 190/95: aprovação com as 
Emendas nQs 1 e 2 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Às 14h15min, comparecem os Deputados: 
Agost i nho Patrus -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vie1 ra - Paulo Pettersen Rêmolo Aloi se Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Julio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Junior- Almir Cardoso - Álvaro Antôn io 
- Anderson Adauto - Anivaldo Antônio - Antônio Genaro 
Antônio Roberto Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues- Din is Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elbe Brandão- Elmo Braz -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto - Hely 
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Tarquínio- Irani Barbos a - Ivair Noguei ra- Ivo José- João 
Leite- Jorge Eduardo de Oliveira -José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kem il Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo 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 numero regimental. 
Dec laro 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 a leitura da ata 
da reunião anterior . 

1ª PA~TE (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, 3g-Secretário. nas funções de 

1Q-Secretário , lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Paulo Almir Antunes , Prefeito Municipa l de Coronel 
Fabriciano, so licit ando se inclua a obra de conclusão do 
asfaltamento do trechc -J e li ga a BR-262 ao Município de 
Timóteo no orçamento de . ~tado para o ano de 1996 . 

Do Sr. João Batista :e Oliveira , Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora, encaminhando cópia da 
Representação nQ 57. de autoria do Vereador Domingos Caputo. 

Do. Sr . Valdim Almeida Santos , Presidente da Câmara 
Municipal de Araçuai , encaminhando cópia da Ind i cação nQ 
213 / 95. de a utoria do Vereador Eustáquio Azevedo Rocha. 

Do Sr. Isamim Couto Gonçalves Coelho, Diretor-Presidente da 
Associação de Pais e Amigos dos Excepc ionais - APAE de Lagoa 
da Prata, env i ando o relatório anual de ati vi dades e a 
publicação dos balanços patrimonia l e financeiro do ano de 
1994. 

Do Sr. José Geraldo Gomes. do Município de Barbacena, 
solicitando apoio dos Deputados da Casa ao Governo Federal 
para que o Plano Real a lcance p l eno êxito. 

TELEGRAMA 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado . comunicando a 

assinatura de decreto que da a aenom i nação de Professora 
Anita Bandeira a escola estadual anexa a granja Meninos, 
nesta Capital. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a pa lav ra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Exped iente . 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidade. são encaminhadas a Mesa as seguintes 

proposições: 
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PROJETO DE LEI No 229/95 
(E x-Projeto de Lei nQ 1.838/93) 

Declara de utilidade pública o Grupo de Apoio à Criança e 
ao Adolescente da Cabana e Região, com sede no Município de 
Belo Horizonte . 

A Assembléia Legisl ati va do Estado de Min as Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Grupo de 

Apoio à Criança e ao Adolescente da Cabana e Região , com 
sede no Município de Be lo Horizonte. 

Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões, 14 de março de 1995. 
Ma r i a O 1 í v i a 
Justificação: O Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente 

da Cabana e Região é entidade sem fins lucrativos , de 
natureza filantrópica , ed ucaciona l e assistencial. que 
trabalha pe l a promoção da criança e de suas f amílias. Tem 
como principais objetivos assistir crianças e adolescentes 
moradores do bairro por meio de cursos de inici ação 
profissiona l . assistência médica e dentária e programas e 
atividades de desenvolvimento integra l. tais como creche 
esco l ar, bolsa de estudo , etc. 

Por se tratar de entidade de cunho filantrópico, peço aos 
nobres colegas o apoio à aprovação deste projeto . 
-Publicado . vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame pre li minar, e de Saúde e Ação Social para de l iberação , 
nos termos do art. 195, c / c o art _ 104, inciso I , do 
Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1) Requerimento ng 88 / 95 , do Deputado Anderson Adauto, 

encaminhando documentação de emanc i pação do Distrito de Flor 
de Minas, no Município de Gurinhatã. 

- Documentação entregue em 28 / 4 / 95: 
a) ata de constituição da Comissão Emancipacionista, 

registrada em cartório; 
b) certidão da Justiça Eleitora l: 
c) declaração de núcleo urbano e moradias ; 
d ) declaração de edifíc i os para o governo municipa l e 

órgãos de segurança; 
e) declaração de posto de saúde ; 
f) declaração de esco l a pública de 1Q grau completo; 
g) declaração de cemitério ; 
h) dec l aração de telefone ; 
i) dec l aração de correios: 
j) declaração de energia elétrica: 
1) declaração de abastecimento de água ; 
m) inventário patr imonial: 
n) relação de servidores; 
o) mapa / descr i ção de 1 imites do IGA. 
- Documentação entregue em 5/ 5/ 95: 
a) representação; 
b) declaração de entidade legalmente constituída; 
c) cópia autenti cada do CGC: 
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d) cópia da ata de eleição da diretoria da entidade, 
registrada em cartório. 

2) Requerimento ng 89/95, do Deputado Romeu Queiroz, 
encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
vermelho Novo, no Município de Raul Soares. 

- Documentação completa entregue em 8 / 5 / 95. 
3) Requerimento nQ 90/ 95, do Deputado Péricles Ferreira, 

encaminhando documentação de emancipação do D1str1to de 
Lelivéldia, no Município de Berilo. 

- Documentação completa entregue em 8 / 5 / 95: . . 
4 ) Requerimento nQ 91 / 95. do Deputado Per1cles Ferre1ra. 

encaminhando documentação de emanc ipação do Distrito de 
Fruta de Leite. no Município de Salinas. 

- Documentação completa entregue em 4 / 5 / 95. 
REQUERIMENTOS 

NQ 359 / 95 , do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 
solicitando se ja formulado ape l o ao Governador do Estado com 
vi stas a que este esclareça por que não estão sendo 
cumpridos o art. 34 da Lei ng 11.432 e o art. 10 daLe1 nQ 
11 .8 16, que tratam da remuneração dos ex-func 1onar1os da 
Min asCaixa incorporados ao quadro de pessoal da 
administração direta do Poder Executivo. ( - A Mesa da 
Assembléia.) . 

No 360/ 95 , do Deputado Wanderley Avila. so li citando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a_LOJa 
Maçônica Esforço e Tr aba lho. do Mun icí pio de Patos de M1nas. 
por seus sete anos de existência. . .. 

No 361 / 95. do Deputado Wanderley Avil a , sol 1c1tando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Caminho, Verd ade e Justiça, do_ M~n1c1p1o de 
Conceição das Alagoas, por seus 15 anos de ex1stenc1a. 

No 362 / 95 do Deputado Wanderley Avila. so l1 C1tando se 
consigne n~s anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Amor, Verdade e Justiça, do Município de Ipatinga , 
por seus nove anos de existênc~a. . .. 

No 363 / 95. do Deputado Wanderley Avi l a. so l1 c1tando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Presidente Rooseve lt , desta Capital, por seus 50 
anos de ex i stência. . 

No 364 / 95, do Deputado Wanderley Avila. so li citando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Paz e Harmonia. do Município de Paraopeba. por seus 
12 anos de existência. ( - Distribuídos à Comissão de 
Educação. J 

NQ 365/ 95. do Deputado Carlos Murta. solicitando se j a 
formulado apelo ao Governador do Estado para que 
providencie. junto ao DER - MG. a estadual ização da rodovi? 
que liga os Municípios de Vi rgem da Lapa e Rubelita. ( - A 
Comissão de Administração Púb l ica. ) 

NQ 366/ 95 , do Deputado Ivair Nogueira , soli~itando se 
consigne nos ana i s da Casa voto de congratulaçoes com a 
Refinaria Gabriel Passos, no Município de Bet1m. pe l a 
criação da Incubadora Tecnológica de Betim - ITEBE. ( -À 
Comissão de Ciência e Tecnologia. ) 
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NQ 367/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja 
formulado ape lo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
construção de trevo entre a Rodovia MG-050 e as Ruas 
Presidente Tancredo Neves e Maria José do Amaral, no 
Município de Mateus Leme. 

NQ 368 / 95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Gera l do DER - MG com vistas à 
implantação de linha de transporte coletivo com tarifas mais 
baixas, inter l igando os Municípios de Mateus Leme e Belo 
Hori zon te. 

NQ 369 / 95 , do Deputado Ivair Nogueira, solicitando s eja 
formul ado ape lo ao Diretor-Geral do DER-MG com vi stas à 
extensão do itinerário da linha intermunicipal 1160 até Belo 
Horizonte. ( - Distribuídos à Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 370/ 95, do Deputado Luiz Antônio Zanto, solicitando 
oficie-se à Secretaria da Educação com vistas à autorização 
para funcionamento de . curso supletivo de 2Q grau no 
Município de Fruta l. ( - A Comissão de Educação. ) 

NQ 371 / 95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja 
formul ado ape lo ao Diretor-Gera l do DER-MG com vistas à 
extensão, até o centro de Belo Horizonte, da li nha de ônibus 
que liga o Ba i rro Nova Baden , em Betim , à estação do metrô 
do Bairro Eldorado, em Contagem. (- À Comissão de 
Administr ação Pública. ) 

NQ 372 / 95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
for mulado ape lo à Secretaria da Educação com vi s t as à 
construção de prédio para a Esco l a Estadual Oscar Maurício 
Port?, loca li zada no Bairro São Gonçalo, no Município de 
Janauba. 

NQ 373 / 95, do Deputado Dimas Rodrigues, sol i citando seja 
formul ado ape lo à Secretar i a da Educação com vist as à 
constr ução de prédio para a Escola Estadual Joaquim Maurício 
Azev~do Baía, localizada no Bairro Barbosa , no Município de 
J anauba. 

NQ 374/ 95, do Deputado Marcelo Cecé. so li citando se 
C?nsigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Rad10 Muzirama FM . do Munic í pio de Sete Lagoas, por seus 15 
anos de.ex~stência. ( - Distr i buídos à Comissão de Educação. ) 

Da Com1ssao Especial para Proceder a Estudo Comparativo da 
Situação das Obras de Dupl icação da Rodovia Fernão Dias em 
Minas Gerais e São Pau lo, solicitando a prorrogação. por 30 
d1as. do seu prazo de funcionamento. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 

Antônio Andrade, Carlos Pimenta e José Braga. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado Ibrahim Jacob. 
O Deputad~ Ibrahim Jacob- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

o.Dr. Jose Machado . Sobrinho, mineiro. ex-Deputado Federa l . 
D1retor da PETROBRAS. acaba de ser demit i do em função de 
pronunciamentos que fez contra a quebra do monopó lio da 
estata l. publ i cados no "Jornal de Brasí li a". Cometeu o grave 
crime. segundo as autor i daaes, de posicionar -se 

159 

do Governo e da Pasta à qual 
que nos fazemos é a seguinte: 
trabalhando contra a atual 

povo brasileiro? Ficamos com a 

contrariamente às diretrizes 
está subordinado. A pergunta 
estaria o Dr. José Machado 
admínistraçãc ou a favor do 
segunda opção. o PDT é um partido com raízes no t rabalhismo histórico. 
fundado no sentimento naciona l ista de Vargas, que, em 1930, 
mudou os rumos da República Velha brasi l eira. Vargas 
despertou o País para suas potencia lidades , promoveu uma 
arrancada para o desenvolvimento autônomo e soberano e , 
entre outras med idas de impacto para a época ( idos de 1953), 
criou a PETROBRÁS , patrimônio do qua l só nos orgulhamos até 
hoje. o PDT tem repudiado a entrega desse legado ao capital 
privado e tentado esclarecer o povo brasileiro sobre o 
significado do monopól i o do petróleo . num momento em que as 
reservas internacionais do ouro negro fogem ao contro l e das 
grandes potências internaci onais. O Primeiro Mundo é 
dependente do petróleo , e isso ficou bem claro no recente 
episódio da Guerra do Golfo . quando. a pretexto de defender 
a soberania do Kwait contra o imperia li smo iraquiano, o pano 
de fundo . na rea lidade , era a luta pelo acesso às reser vas 
petro l íferas dO mundo árabe. 

É inegáve l o desempenho da empresa naciona l na pesquisa em 
águas marít i mas profundas. tecnologi a que produzimos e 
exportamos para todo o mundo. 

A questão do petróleo é estratégica. bem como a questão da 
energia em gera l . O Exército brasileiro sabe bem disso e 
está ciente também de que o que importa ao capita li smo 
mundia l nem sempre é o que importa ao Bras il e a seu povo. 
o Diretor demitido da PETROBRÁS. Dr. José Machado Sobrinho. 

não estava mentindo ao afirmar que. em 41 anos de 
existência. a empresa já investiu US$83.000.000.000,00 em 
produção e que esse volume de recursos superaria os 
US$73.000.000.000,00 investidos pelo capita l estrangeiro no 
País. desde que este a qui chegou Tam bém não mentiu quando 
acusou o Governo de submeter a opinião pública a uma lavagem 
cerebral . criando condições objetivas para justificar a 
alienação de empresas como a PETROBRAS. a ELETROBRAS. a Vale 
do Rio Doce e a TEL EBRAS . Hoje e l e é voz discordante. como 
todos nós do PDT. A nosso ver. o ex-Presidente It ama r Franco 
resist iu como pôde às mesmas pressões que conseg u iram . por 
fim , derrubar as resistências dos atuais técnicos no poder. 
em Brasí l ia . 
Sr. Presidente . Srs. Deputados. tudo indi ca que a PETROBRÁS 

será privatizada em curto espaço de tempo. mas i sso se fará. 
que fique bem c l aro . ao arrep io de nossas convi cções mais 
profundas. 
Gostaria de louvar aqui , dentro deste contexto. a atitude 

firme e corajosa do Dr . José Machado Sobrinho, homem de br i o 
que voluntariamente renuncia a uma confortável posição em 
favor de suas idéias. apostando nos valores ma is duradouros 
da independência. da soberania e do interesse nacionais. 
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Hipotecamos a ele nossa solidariedade e repudiamos sua 
demissão pelo Ministro das Minas e Energia, este sim. um 
caso de insubordinação, de despreparo, por fugir ao debate 
das questões mais relevantes para o futuro de nosso Pais . 

O Sr. Pres i dente -_Com a palavra , o Deputado Durval Ângelo. 
O_ Dep ut ado Du rva l Angelo * - Sr . Presidente, Srs. Deputados, 

hOJe, a questão do sistema de seguridade está sendo 
discutida em nivel nacional. O que vemos nessa discussão é o 
objetivo bem claro do Governo de , mais uma vez, punir, 
considerar como bode expiatório a grande maioria dos 
trabalhadores. São cerca de 70% de aposentados que 
sobrevivem somente com um misero salário mínimo. Enquanto 
isso, o que vemos é uma pequena minoria gozar aposentadorias 
que são verdadeiros privilégios. Isso, sim, mereceria uma 
discussão e uma reforma por parte da Previdência. Mas a 
linha de discussão e de intervenção do Governo nas questão 
das reformas em geral - e a Previdência não foge a essa 
linha- é no s~•tido. mais ma vez. de se conspirar contra o 
povo brasileirc. contra a grande maioria que construiu e que 
constrói este Pais. Hoje, apresentamos nesta Casa um projeto 
para introduzir essa discussão. Apresentamos um projeto de 
lei que altera a Lei ng 7 . 855, de 17/11/80. e dá outras 
providências. O projeto de lei que estamos apresentando 
propõe mudanças no Instituto de Previdência do Legislativo 
de Minas Gerais - IPLEMG. Outras ações foram tentadas, em 
períodos passados, pela Bancada do PT e não tiveram sucesso. 
Estamos. com esse projeto, querendo resgatar o direito, 
garantido pela Constituição Federal, de não ser obrigado a 
se associar a um sistema de previdência . Estamos 
apresentando um projeto que, no seu ponto fundamental, trata 
da questão de a filiação não ser compulsória , garantindo ao 
Deputado o direito de discordar de sua filiação ao IPLEMG. 
Entendemos que, dessa forma, o IPLEMG poderá se constituir 
de forma mais democrática não tornando compulsória a 
aposentadoria do Deputado que dela não quiser gozar. E mais 
ainda: temos aqui uma bitributação. O Deputado tem desconto 
do IPLEMG e do IPSEMG. em casos como o meu, pois exerço 
também cargo público de professor. Não podemos admitir esse 
processo de bitributação. Entendemos nós que esse projeto, 
que trata do fim da aposentadoria compulsória, está dentro 
do que se discute hoje, em nivel nacional, a respeito dos 
sistemas de previdência privilegiados dos par l amentares. 

Aproveitando a ocasião, estamos suprimindo o art. 4o da 
citada lei e revogando os incisos IV. v e VI de seu art~ 7Q, 
que dizem respeito, basicamente, às contas e à receita do 
IPLEMG . Entendemos que a lguns dispositivos dessa lei são 
verdadeiras imoralidades e não são rea lmente cabíveis no 
contexto uma ação pública transparente. Para os senhores 
terem uma idéi a, o inciso IV do mencionado art. 7Q garante 
aos cofres do IPLEMG o valor da diária que é descontada dos 
parlamentares faltosos, tanto em reuniões ordinárias quanto 
em extraordinárias. Entendemos que i sso é um ve rdade iro 
absurdo. O poder público acaba sendo lesado duas vezes, 
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porque. de qualquer maneira, esse jetom é pago. Est amos 
propondo a revogação desse inciso. o inciso v trata do saldo das subvenções. Trata, também, do 
absurdo do recolhimento de recursos da Loteria do Estado 
destinados para subvenções sociais e não reclamados pelos 
beneficiários até o término do exercício financeiro. Nós 
perguntamos: que essa subvenção. garantida e estipulada pelo 
orçamento estadual, o que verba de subvenção social de 
Loteria tem a ver com o IPLEMG ? Entendemos nos que, 
passados 15 anos da aprovação dessa lei. a sociedade 
brasileira não permite que ta i s recursos sejam contados para 
garantir a aposentadoria de Deputados._ . . o inciso VI tem, ainda, uma defin içao que eu cons1derar1a 
mais obscura . para não dizer imoral: "todo recurso 
financeiro, de qualquer natureza e origem. que lhe for 
destinado ou que por direito lhe pertencer "_ Obscura na 
medida em que fica genérica, ao não estipular que recursos 
financeiros são esses que vão contar para efeito da 
aposentadoria do Deputado. 

Ao tornar o direito de aposentadoria opciona l. estamos 
também revogando , no projeto. esses pontos que garantem 
receita para o IPLEMG. por entendermos que eles são 
obscuros. Além disso, estipulamos que seja dado um prazo 
para os Deputados desta legisl atura que desejarem _se 
desvincular do sistema previdenciário da Assemble1a 
Legislativa. Acredito que o projeto em questã~ terá o apoio 
desta Casa e tramitará rap i damente nas comissoes. po1s deve 
ser do interesse de todos os Deputados que aquela lei seja 
reformulada decorridos 15 anos de sua promulgação . 

Deixamos c laro que este Deputado firmará um documento em 
cartório , registrando sua discordância em relação à 
aposentadoria pelo IPLEMG. Vamos dar pub li cidade a esse 
documento. porque entendemos que estamos cumprindo uma norma 
partidária. Quando éramos candidato a Deputado pel~ PT, 
assinamos uma carta em que dec l aramos que a pos1çao do 
parlamentar petista é a de não aceitar nenhum tipo de 
aposentadoria privilegiada. Garantimos. dessa forma. que 
nós . parlamentares do PT. pudéssemos. previamente. fazer 
nossa opção. 

So li cito a todos os Deputados empenho para a ráp ida 
tramitação do projeto. na certeza de que e le garantirá maior 
transparência dos atos dos parlamentares perante seu 
eleitorado. A~ -' m. poderemos mostra r ao povo que estamos 
pr eocupados c~- a adm1n1stração da coisa pública e não 
estamos busca r.co beneficios individua i s. Acreditamos oue. em 
nome da mora li dade. da transparêrcia , da ét i ca na política. 
tão exigida pe l a soc iedade mineira e brasileira: . esse 
projeto terá o apoio total dos Deputados. Acredltamos, 
também. que ele terá uma tramitação rapida . 
Queremos registrar nossa desfi li ação do IPL EMG. Não podemos 

concordar , ao entrarmos com um projeto dessa natureza . que 
estejamos suje ito a desconto visando aposentadoria. _ 

Além da a presentação desse projeto. tentaremos açoes ~o 
Judiciário para garantir o cumpr iment o do que a Const1tu1çao 
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estabelece, ou seja, a não-obrigatoriedade de se filia r a 
qualquer tipo de associação. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados , 

governos europeus comemoram. com algum entusiasmo, meio 
século do término da 2ª Guerra Mundial. 

As forças nazi-fascistas foram derrotadas, mas levaram 
consigo um rastro de destruição e milhões de vidas humanas , 
deixando para a humaniaade as sementes da intolerância 
ideológica e do racismo. 
A juventude pagou um tributo muito caro em defesa da 

democracia e do convívio civilizado entre os diferentes 
povos e nações. 

Os milhões de mortos e a destruição da economia , 
principalmente na Europa , não impediram que as nações 
vitoriosas continuassem de diversas formas a empregar a 
mesma lógica política que levou á conflagração mundial. 

Os Estados Unidos da América, na sua política interna , 
seguiram ap l icando métodos assemelhados aos nazi-fascistas. 
Os opositores do regime eram a lvo certo do macarthismo, na 
sua política externa; a tônica era a da guerra fria, da 
bipolaridade, cujas conseqüências são de todos nós 
conhecidas. 

Os conflitos não demoraram a surgir. Guerras localizadas, 
mas que envolveram milhões oe combatentes . Novas vidas 
humanas foram ceifadas, e seus patrocinadores, quase os 
mesmos de sempre. Assim. localizaríamos de re l ance: 

Coréia: sob os auspícios da ONU. os Estados Unidos da 
América impuseram uma carnificina ao povo coreano e 
conseguiram dividir o país, que hoje permanece dividido. 

Vietnã: a política colonial da França a empurra para a 
guerra. Ela sofre uma tremenda tunda e é obrigada a bater em 
retirada. Em seu socorro. os Estados Unidos, se arvorando em 
donos do mundo, invadem o Vietnã e montam ali um governo 
fantoche. Vi olam as normas mais comezinhas do direito 
internacional. Destroem a pobre economia do país. Devastam o 
meio ambiente. Massacram milhões de vidas humanas, mas não 
conseguem impor sua truculência ao povo vietnamita. Saem 
enxotados. 

Argélia: novamente a França não consegue tirar as devidas 
1 ições dadas pelos vietnamitas. Quer continuar impondo sua 
po lítica colonial e é, também, expulsa pelos patriotas 
argel i nos. 

Afeganistão: desta vez foi a URSS. que. contrariando todos 
os princípios de sua or igem e não aproveitando os 
ensinamentos dos seus ex-al iados para sacar as devi das 
1 ições da história , quis impor ao povo afegão uma saída para 
a crise secular vivida por aque l e pais. O resultado não 
poderia ser outro: tomou uma verdadeira surra . 
Orient e Médio: região milenar marcada pelo sectarismo 

pela intolerância , continua sendo um permanente foco 
guerra, cujo exemplo mais deprimente foi a destr ui ção 
nação 1 ibanesa. 
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América Latina: políticos em conluio com militares também 
contribuíram para essa política de terra arrasada . o 
terrorismo de estado foi a marca quase generalizada no pós-
guerra na região. 

Sr . Presidente, Srs. Deputados, aproveitamos o momento para 
render homenagem aos mil hões de jovens do mundo inteiro que 
com seu sacrifício conseguiram barrar as forças nazi -
fascistas da época e que continuam vigilantes para não 
permitir que e l as voltem a florescer. 

Depois de 50 anos do fim da 2ª Guerra Mundial continuamos 
rE:letindo sobre aque l es dias tenebrosos. As marcas da 
v1olência e do racismo, c2-?Cteristicas marcantes das forças 
nazi-fascistas, deixaram _- afundas raizes na consc1enc 1a 
crítica da humanidade. Precisamos estar sempre atentos parê 
não darmos opc·:unidade para o ressurgimento de 
obscurantismo, porq ~e e l e ainda tem ambiente fértil para 
seguir exist i ndo . 

O mundo vive uma globalização impressionante. A economia 
avança na constituição de mega-blocos. As nações têm 
fronteiras minimizadas. 

A revolução da técnica e da ciência agregada à produção 
abre possibilidades infinitas , mas ao mesmo tempo cria novos 
problemas, como o desemprego estrutura l, princ ipa l mente nos 
países desenvolvidos. 

A informação invade os lares no mesmo instante do 
acontecimento, por mais remoto que seja o lugar onde ele 
ocorra. 

O produto vendido pelo capita li smo via satélite-TV encanta 
as multidões , mas frustra a maioria das pessoas, porque e l as 
não têm acesso aos bens propagandeados e , possivelmente. se 
não mudar profundamente o modelo exc ludente que vigora, 
nunca o terão. 

O individualismo exagerado . a pretensa liberdade de escolha 
e a ganância ilimitada das elites sâo fatores que contribuem 
para a configuração de um quadro explosivo. falta de 
perspectivas para a juventude e, porque não zer. para 
muitos países, podem trazer conseqüências ;unestas ao 
convívio social. Os exemp l os são os ma is gritantes. Grupos 
extremistas. seitas as mais estranhas e até governantes 
i rresponsáveis pregam , e. ás vezes, agem como se as lições 
da 2ª Guerra Mundial ainda não estivessem vivas nas nossas 
consciências. 

Muitos dos fatos que agora passamos a citar são exemplos 
vivos daque la int olerância que campeou nos a nos que 
antecederam o último conflito mundial. 

Comecemos pelo fatídico e chocante 19 de abr il do corrente 
ano . nos Estados Unidos. onde um carro-bomba mata pe lo menos 
167 pessoas e fere 467 no edifício do serviço púb li co 
federal de Oklahoma City. 
Citemos outros atos terroristas: 
29 de dezembro de 1975- bomba mata 11 pessoas e fere 75 no 

terminal da TWA no aeroporto de La Guardia, em Nova Iorque. 
Ninguém foi preso ou acusado: 



26 de fevereiro de 
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1993 - bomba mata seis e fere mais de 
Center, em Nova Iorque. Quatro árabes 

20 de março de 1995: ataque com gás sarim ao metrô de 
Tóquio matou pelo menos 20 pessoas; 

1Q de maio de 1995: o imigrante marroquino Ibrahim Burham, 
29 anos, morre afogado no rio Sena. jogado por três jovens 
de extrema direita (Fonte: "Jornal do Br asil", de 2/5/95.); 

3 de maio de 1995: bomba mata uma pessoa e fere 11 em 
Frankfurt; 

4 de maio de 1995 - o Governador do Estado do Alabama Fob 
James Junior, 60 anos, do Partido Republicano, colocou ~ntre 
as prioridades de sua administração tornar a vida dos 
prisioneiros desagradável. Reinstituiu o trabalho em grupos 
de prisioneiros acorrentados pelos tornozelos; 

6 de maio de 1995: funcionários do metrô conseguiram evitar 
um novo atentado a gás que poderia ter matado pelo menos dez 
mil pessoas, no Japão (Fonte: "O Globo", de 7 / 5 / 95. ) . 
Sr. Presidente. Srs. Deputados, a sociedade da opulência 

que tanto se apregoa não pode conviver com a violência 
generalizada e, principalmente, aquela perpetrada pe lo 
Estado. Não pode conviver com a indiferença das elites em 
relação ao futuro próximo da juventude. 

Neste momento de homenagens aos combatentes que tanto 
sofreram, aos milhôes que receberam "post-mortem" as devidas 
honrarias. e àqueles que continuam a palmilhar o caminho da 
paz, da convivência civilizada entre os povos e naçôes e 
contra o racismo , rendemos os nossos singelos agradecimentos 
pelo que fizeram e continuam fazendo pela humanidade. Muito 
obrigado. 

O Sr . Presidente 
Nogueira. 

Com a palavra, o Deputado Ivair 

O Deputado Iva i r Nogueira*- Excelentissimo Sr. Presidente 
da Assembléia Legislativa, Deputado Agostinho Patrus, demais 
componentes da Mesa, prezados Deputados, senhoras e 
senhores , precisamos de uma solução para o Sanatório Santa 
Izabel. Em visita esta semana aos hansenianos lá internados , 
me deparei com mais um quadro triste da saude publica em 
nosso País. A falta de assistência médica adequada, hoje um 
fa~~ comum na maioria dos hospitais pub l icas, se agrava 
ne~sa comunidade onde cerca de cinco mi l pessoas vivem sob a 
dependência comp l eta do Estado . 

Os doentes de Santa Izabel e seus familiares se dividem em 
três áreas: comunitária. hospitalar e exilar. Essa ultima 
abriga cerca de mil pessoas, separadas em pavilhões feminino 
e masculino , recebendo inclusive alimentação. Para a 
comunidade é distribuída a "etapa crua ". uma espécie de 
cesta básica que normalmente chega com um mês de atraso. No 
hospita l , a cozinha funciona embaixo da enfermaria e ao lado 
de uma sapataria ortopédica, ambas sem exaustor, oferecendo 
r1sco de contaminação dos alimentos. principalmente pela 
fa l ta de esgoto. que corre a céu aberto nas proximidades. 

O problema mais grave. entretanto , tem sido a falta de 
medicamentos básicos para os doentes . o que é denunciado 
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pelos próprios funcionários da FHEMIG. De acordo com as 
enfermeiras, o ambulatório não oferece a mínima condição de 
trabal ho, pois além da falta de medicamen t os, também não 
existem aparelhos básicos para atender aos pacientes. A 
atendente de enfermagem. Ana Maria da Silva, disse que se o 
próprio médico não levar o aparelho de nebu l ização, o 
ambulatório não tem como fazer o trat a mento. 

Todas as denuncias são confirmadas pelo Diretor do 
Sanatório, o médico Eduardo Rabelo de Abreu. Segundo ele. 
estão faltando faixas e pomadas para curativos há mais de um 
mês, o que dificulta o atendimento aos hansenianos, que 
sofrem com problemas de lesões na pele . Para o médico, o 
maior problema é a falta de medicamentos na farmácia local. 
que não atende á demanda de pacientes , além de deficiências 
na prestação de serviços médicos e reabilitação. 

Mas o que ma i s me impressiona , entretanto. é o 
funcionamento de uma cozinha, que serve 1.400 refeições 
diárias em espaço insuficiente e ao lado de enfermagens e de 
uma sapataria. A fa l ta de um exaustor agrava ainda ma i s o 
problema, oue seria resolvido com a construção de uma nova 
cozinha. iniciada há mais de dois anos e até hoje não 
conclui da. 

Outra grande preocupação que já levei ao Superintendente da 
FHEMIG, Dr. Gu i · · e rme Ri ccio. é a invasão clandestina de 
terras do Sanat c : o de propriedade do Estado. As invasões 
foram duramente repreendidas durante a minha administração, 
mas hoje acontecem de forma indiscriminada e sem 
fiscalização. A região do Sanatório é habitada pelos 
hansenianos e seus fam i liares, que devem ter propriedade . no 
caso de doação de terrenos. desde que feitas de forma 
ordenada. 

Todos esses problemas. meus nobres colegas , são vividos por 
pessoas que carregam. além da doença. uma forte 
d i scriminação socia l . Uma comunidade confinada há mais de 50 
anos pelo preconceito de nossa sociedade por uma doença que. 
como sabemos, tem cura e precisa ser contro l ada. Para isso 
estamos aqu i, para exercer a cobrança do cumprimento do 
pape l do Estado para com a saúde publica. 
E na condição de Deputado Estadual majoritário no Sanatório 

Santa Izabel e região venho aqui sensibilizar os demais 
par l amentares desta Casa. pedindo inclusive a formação de 
uma comissão especial para apurar as denúncias sobre a fa l ta 
de condições de atendimento no Sanatório. através de 
requerimento apresentado á Mesa . 

Peço o engajamento dos colegas Deputados nessa luta oue é 
de todos nós, certo de que terei o apoio necessário pará 
corresponder às expectativas dos moradores de Santa Izabel , 
pessoas que só podem contar com o nosso empenho diante da 
s i tuação de calamidade publica que vivem sob o amparo do 
Estado. Muito obrigado. 

* - Sem re ~ são do orador. o Sr . Pr2s iae nte Com a pa l avra . o Deputado Pa u lo 
Schettino. 
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O Deput ado Paulo Sche t tino -Sr. Presidente, membros da 
Mesa, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas presentes nas 
galerias, o motivo que me traz a esta tribuna é a 
preocup~nte situação dos baixos salários pagos pela Polícia 
Civil. E de domínio público que o Governo anterior impôs uma 
política de salários caótica para todo o funcionalismo 
público, mas algumas classes foram impiedosamente 
sacrificadas e entre as que mais sofreram essa perversa 
defasagem está a dos policiais civis. 

Esse fato ficou tão marcante que o atual Governo logo após 
sua posse anunciou , em várias oportunidades, como amplamente 
divulgado pela imprensa, que seria concedido á Policia Civil 
um aumento salarial diferenciado daquele dado aos demais 
servidores. 

Os próprios colegas Deputados, cerca de 60 presentes , que 
apoiam o Governo nesta Casa, devem se lembrar que em reunião 
realizada em março deste ano. ouviram a declaração cabal e 
espontânea do Vice-Governador, que acumula as funções de 
Secretário de Planejamento, de que já estava definitivamente 
decidido o tratamento especial a ser aplicado á Polícia 
Civil, á Policia Militar e ao magistério, visando a começar 
a recomposição salarial. 

Assistimos, no entanto , com grande surpresa e decepção o 
anúncio oficial do reajuste de 10% para todo o 
funcionalismo , á exceção do magistério. 

Os Delegados de Polícia de carreira que, por impositivo 
constitucional consagrado em decisão unânime e irrecorrível 
do Supremo Tribunal Federa l fazem j us á percepção 
remuneratória idêntica a dos Procuradores do Estado desde 
outubro do ano passado , não tiveram até hoje esse direito 
reconhecido. Essa injustiça vem causando uma insatisfação 
que já se confunde com insegurança e desânimo, sentimentos 
altamente prejudiciais ao exercício da importante e 
imprescindível função que lhes é cometida, seja na atividade 
de polícia judiciária e de investigação, fundamental para a 
atuação dos vários órgãos da justiça criminal , seja nos atos 
de polícia administrativa. 

Observe-se, a propósito, que 
desde que não o façam contra 
Delegados não só o exercício 
outra atividade remunerada . 

os Procuradores podem advogar 
o Estado , ~ endo vedado aos 

da advocaci ~ como de qualquer 

Frise-se , também, que o Governo anterior tinha pl eno 
conhecimento da impossibilidade de oferecer aumento sa l arial 
aos Procuradores sem contemplar com os mesmos índices os 
De l egados de Policia , Defensores Púb li cos e Procuradores 
Fiscais. E, no entanto , concedeu esse benef í cio único ao 
apagar das luzes de seu mandato, exatamente em 23 / 12 / 94, 
deixando a cargo da atua l administração efetuar o pagamento. 
com efeito retroativo , o que , aliás , já foi feito. 

Não menos dolorosa é a situação v i vida pelas demais 
categorias de po li c i ais que integram a Secretaria da 
Segurança Pública. Os salár i os dos Deteti ves , Escr i vães, 
Per i tos , Legistas. Carcere i ros. Vistoriadores de Veícu los , 
I de nti fi cadores e Auxi li ares de Necrópsia , são avil tantes . 

z 
\5 

167 

absolutamente insuficientes para esses dedicados servidores 
manterem, com um mínimo de dignidade , suas famílias. Em 
conseqüência. são impelidos, contra a sua própria vontade, 
mas movidos pelo estado de necessidade, a prestarem outras 
atividades como dirigir táxis madrugada adentro e trabalhar 
de modo informal como agentes de segurança de firmas 
particulares. Esse excesso de trabalho causa indiscutível 
comprometimento de sua saúde e impossibil '~a - lhes o descanso 
e o lazer , garantidos a todos os ~-abalhadores pela 
Constituição Federal. El es optam por esse sacrifício para 
não se verem envolvidos pela corrupção . que está sempre 
próxima e tentadora. 

Nunca é demais enfatizar que o policia · ainda vive sob a 
terríve l carga emociona l que os riscos nerentes à sua 
profissão acarretam , saindo cedo de casa para seu traba l ho, 
sem saber. em sã consciência , se retornará ao seu l ar. ou se 
deixará uma viúva inconso l ável que virá a perceber uma 
irr i sória pensão. com a qua l tentará cuidar dos fi l hos 
órfãos. como ocorre com certa freqüência. 

Pe l as razões aqui expostas, quero formu l ar um veemente 
ape l o ao digno Governador Eduardo Azeredo. para que volte 
sua atenção para a c l asse sofrida dos policiai• çivis, que 
foi tão ma l tratada pelos Governos que o - : ecederam. 
evitando que o desalento e a revolta se apc . em de l es , 
l evando ao imobilismo e ao desespero uma categoria de 
servidores públicos que , em sua imensa maioria, trabalha com 
seriedade. competência. probidade. lealdade e dedicação , 
atributos demonstrados ao l ongo de mui tos anos de lutas e 
sacrifíc i o. 

É imperioso investir em segurança púb l ica , sem nos 
deixarmos prender às amarras de frias execuções 
orçamentárias , pois do contrár i o estaremos propiciando as 
condições ideais para sofrermos em nosso Estado. as mesmas 
agruras por que vem passando há muito tempo a popu l ação do 
Rio de Janeiro, acuada, humi l hada e submissa à hegemonia do 
crime organizado. que se sobrepõe ás autoridades 
constitu í das , assaltando , seqüestrando e matando , em 
completa impunidade. Repudiamos , com certeza apoiados pelo 
povo mine i ro, essa assustadora perspectiva. 

É imperioso , ao invest i r em segurança 
momento , dar abso l uta prioridade á questão 
manter a polícia discip l inada. coesa e 
interesse ma ior do resguardo da ordem e da 
púb l icas. 

púb l ica , neste 
sa 1 ar i a 1 , para 
prestante. no 
tranq ü i l idade 

Não se de i xe influenciar. Sr. Gove r nado r. pe l as agourentas 
man i festações de pessoas dotadas de mau-caráter . que 
exercitam o modismo nefasto de tentar destru i r a Pol í cia 
Ci vil , qua l ificando-a como corrupta. incapaz e até 
desnecessár i a. 

A Po l icia Ci v il mineira. posso assegurar com inteiro 
conhecime nt o de causa. não merece essa equivocada e 
desonesta ava l iação. Pelo menos até agora , apesar de todos 
os perca l ços pelos qua i s tem passado. 
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Cumpre-nos, a todos nós, à sociedade mineira, sob a 
liderança lúcida do Governador do Estado , impedir o 
destroçamento de uma instituição centenária , de ricas 
tradições, de relevantes serviços prestados , possibilit a ndo 
que ela se renove através da realização de concursos 
públicos para suas várias ca rreiras, mas com uma política de 
recuperação salarial digna , que possa atrair jovens 
idealistas e vocacionados para o preenchimento dos claros 
existentes em sua estrutura. 

Está nas mãos do Governo resgatar a sua dignidade, e 
queremos acreditar que haverá sensibilidade de sua parte 
para assim proceder . 
Que Deus inspire a cúpu l a governante para bem decid ir , são 

os nossos sinceros anseios. 
o Sr . Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
O Deputado Carlos Pimenta* - Exmo . Sr. Presidente, Deputado 

Wanderley Ávila, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, imprensa, 
Senhores e Senhoras que nos honram com sua v is i ta , é 
impressionante a demora e a burocracia por que passam os 
projetos e as ações políticas do Governo Federal para 
alcança r êxito na região norte-mineira. 

Freqüentemente estamos assistindo ao lançamento de projetos 
que no pape l são de grande importância e representam toda a 
expectativa da região, mas que na prática não conseguem 
decolar. Faz-se um tremendo baru l ho, envo lve - se muita gente 
e os planos ficam parados, sempre à espera de alguma coisa . 
Ora ouvimos a famosa desculpa: "o projeto é bom mas não 
temos recursos garantidos no orçamento " ; ora nos é explicado 
que "a coisa é assim mesmo , é preciso tempo·. etc . 

Para exempl ificar nossas palavras , temos o "f amoso " plano 
de se construir as barragens no rio Jequitai. Ele está em 
discussão e prec isa ser levado mais a sér io. Seriam duas 
barragens que possibilitariam a irrigação de milhares de 
hectares, o que na verdade representaria a redenção daquela 
região. Tudo isso é verdade, é fácil de entender. O que não 
se compreende é a falta de decisão política de l evar adiante 
o que está muito bem colocado no pape l, tão-somente no 
papel . A simples divulgação da cons t rução dessas barragens 
provocou uma verdadeira euforia nos municípios que seriam 
beneficiados muitos fi caram eufóricos entendendo a 
extensão do a l cance soc ial dessa obra. Nesta semana, o 
"Jor nal de Noticias", na sua ed ição do d i a 6 e 7 de maio , 
apresenta a seguinte matéria: "políticos abandonam o Projeto 
J equita i". O Superintende Regional da CODEVASF em Minas 
Ger ais , Dr . Ciriaco Serpa de Menezes, criticou a falta de 
mobilização das lideranças políticas regionais em favor do 
projeto de irrigação do rio Jequitai. Entende a CODEVASF que 
o empreendimento é imprescindíve l para o desenvolvimento 
sustentável do Norte de Minas e deveria ser hoje a 
prioridade número um da região. 

Orçado em 240 milhões de dólares e prevendo a irrigação de 
40 mil hectares, o Projeto Jequitai produziria 8 ve zes mais 
que o Projeto Gorutuba, em Janaúba. com a vant agem ainda de 
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estar 220km mais próxi mo dos grandes centros cons umidor es. 
Ainda nessa data, no "Jorna l do Norte" , o Superintendent e da 
CODEVASF afirma que o Projeto Jequitai t ambém s e rvi r á pa ra 
descentralizar o des envolvimen t o regional, benef ici ando 
out r a região norte - mi ne ira, principalmente as ci dades de 
Jequitai, Lagoa da Pr a t a , Claro dos Poções. Fr ancis co Dumont 
e Várzea da Pa lma, uma vez que teriam o Projeto J a i ba numa 
pon t a e o Gorutuba no Centro-Norte mineiro. Qu ando isso 
ocorrer, não se falará mais em seca no Norte de Minas e 
estaremos muito perto de erradicar a m1ser1a cron1ca da 
região. O projeto executivo já está pronto há vários anos, 
faltando somente os recursos orçamentários . Com o dinheiro 
em caixa, o empreendimento fica pronto em 4 anos. Para que 
tudo isso ocorra. é necessário que as li deranças políticas 
locais se conscient i zem da importância do projeto e do 
desenvol vi mento que irá gera r. Basta ana li sar que o Projeto 
Jequitai representa o projeto Gorutuba multiplicado por 8, 
sendo 220km mais próximo dos grandes centros consumidores. É 
importante que não deixemos tão importante obra cair no 
esquecimento. É sobremaneira importante o envolvimento do 
Governador Eduardo Azeredo para que. com sua influência e 
com seu bom relacionamento. possa sensibilizar a Bancada 
mineira no Congresso Nacional. Certamente, apenas com 
recursos próprios do Governo do Estado jamais poderemos ver 
conc luí do tal plano , prioritária aspiração do sertanejo 
norte-mineiro. Vamos mobilizar os Srs. Deputados Federa i s , 
vamos convi dá-los para um debate sobre o assunto , juntamente 
com as l ideranças regionais . Se necessário for. i remos a 
Brasília e assim que terminarmos a missão de debater o 
Projeto Jaiba, inici aremos o debate sobre o Projeto 
Jequitai. O fator tempo tem a sua importância. porque 
teremos que assegurar nos orçamentos do Estado e da União as 
rubricas e os recursos suficientes para dar início à obra. 
Nos preocupa ainda a fraca representação numérica dos nossos 
representantes no Congresso Naciona l . São poucos os 
Deputados e estamos em vias de perder mais um, com a ida do 
Deputado Federal Humberto Souto para o Tribunal de Contas da 
União. Será mais um espaço a ser de ixado e certamente va i 
enfraquecer mais a nossa representação, que terá de ser 
substituída por um tr a ba lho bem coordenado, eficiente e 
realizado com muita garra. Assim, buscaremos so luções junto 
ao Governo Federal em parceria com o trabalho estadual 
exercido por nós, dez Deputados norte - mineiros e pelo 
Governado r Eduardo Azeredo . sempre atencioso com nossa 
região. 
Outro assunto que merece destaque é a iniciativa do Sr. 

Ministro do Planejamento em desencadear a construção de 
casas populares, obra a ser realizada pela Un ião. São dois 
os projetos: 

O primeiro é o Pró-Moradia. para financiamento de casas 
populares para o trabalhador que ganha até três sa lá rios-
mínimos - o financiamento será acertado diretamente com as 
Prefeituras e com prazo de 18 anos para amortização das 
dividas. 
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E um projeto social que proporcionará ao trabalhador a 
oportunidade de ter acesso a casa própria. Corrigirá as 
distorções existentes e porá fim ao grande número de casas 
populares fechadas, como observamos em todos os municípios. 

Em Montes Claros existem centenas de pequenas casas 
fechadas e ao mesmo tempo um grande número de pretendentes 
desassistidos. O pobre do trabalhador, quando chega ao 
gerente do Banco, não consegue atender ás inúmeras 
exigências e acaba desistindo. 

O segundo projeto, denominado "Pro-Saneamento", permitirá 
que as Prefeituras e associações de moradores tomem a 
iniciativa de firmarem os convênios para a construção de 
creches, quadras poliesportivas e financiamento de 
saneamento básico. 
E mais uma boa iniciativa do Governo Federal e esperamos 

que Minas Gerais saia á frente. Para tanto, estamos entrando 
em contato com a Sra. Maria Emília Azevedo, coordenadora 
desses projetos, buscando seus importantes benefícios. Já 
entramos em contato com o Secretário Silvio Mitre e, se Deus 
quiser, muito em breve estaremos com boas novidades para o 
trabalhador do nosso Estado. " 
Sr. Presidente, há 15 dias o Governador Eduardo Azeredo 

lançou um projeto para reforma de casas na zona rural da 
região norte-mineira, e hoje esse projeto vem ao encontro de 
uma grande aspiração. o acesso aos financiamentos pelo 
trabalhador . Como já dissemos, o assa l ariado mal consegue 
conversar com o gerente, e as exigências de comprovação de 
renda familiar entre cinco ou seis salários mínimos afastam 
qua l quer tipo de pretensão. 

Como pode o coitado do tra8alhador , que não ganha mais de 
um salário mínimo , apresenta~ uma renda familiar de cinco ou 
seis salários? E isso que está acontecendo nas cidades 
mineiras. As casas são financiadas com verbas dos Governos 
Federal e Estadual, com o dinheiro do povo . e depois ficam 
abandonadas ao relento. sendo destruídas pela chuva, pelo 
mato e pe l o sol. Entretanto , o trabalhador. muitas vezes, 
paga mais da metade do seu salário para alugar um barracão, 
já que não consegue conversar com o Presidente. com o 
Governador , não tendo acesso a um financiamento que, por 
direito e por justiça , deveria ter. Muito obrigado. 

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

Carneiro. 
O Deputado Clêuber Carneiro* Sr . Presidente, Srs. 

Deputados. fui i ncumbido por dezenas de entidades da minha 
cidade , Januária , através de requerimento , de levar ao Exmo. 
Sr . Governador uma pretensão daquela comunidade, também 
espelhada em documento firmado com as entidades mais 
representativas da cidade. Trata-se da cont i nuação do 
asfaltamento do trecho Januária - Itacarambi , iniciado há 
quase oito anos , já se encontrando a empreite i ra na cidade, 
com canteiro de obras fincado e cujo trabalho está 
para l isado. 
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A BR-135 é a espinha dorsal da nossa região. Não é uma 
estrada mineira. A despeito de ligar Januária-Itacarambi-
Montalvânia, é uma estrada que liga o Rio de Janeiro a São 
Luis do Maranhão. E a grande opção que temos para nos ligar 
ao Nordeste, para ligar o Sudeste e o Centro-Oeste ás 
reg1oes ma1s distantes por via de Barreiras, na Bahia, 
através do Piaui. até chegarmos a São Luis. no Maranhão. 

As entidades que subscrevem o documento solicitam ao 
Governador Eduardo Azeredo que determine o reinício das 
obras de asfaltamento da BR-135 no trecho especifico 
Januária-Itacaramb i, trecho em que a terraplenagem já se 
encontra pronta e cujo asfaltamento já ultrapassa a metade 
do pretendido no momento. Elas afirmam ao Governador que 
acreditam na assertiva do seu Governo de que as obras 
iniciadas não serão interrompidas. Reafirmam. ainda. a 
confiança que têm no deferimento desse pleito e na 
determinação imediata do re1n1c1o daque l as obras, tão 
importantes para aquelas comunidades. 
Fazemos coro com essas entidades. Entendemos, realmente, 

que essa reivindicação é a mais importante para nossa região 
e que todas aquelas entidades que a subscrevem Lyons 
Clube, Rotary Clube, Mitra Diocesana de Januária , Associação 
Comercial, Sindicato dos Produtores Rurais . Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais, Loja Maçônica Duque de Caxias. Clube 
dos Diretores Lojistas , Sociedade de Operários, Cooperativa 
Mista Agropecuária, Casa da Memória e OAB, Subseção de 
Januária traduzem com veemência o desejo de que o 
asfaltamento nessa estrada não pare , de que essa estrada não 
seja lembrada somente em per iodo eleitora l . em face da 
importante f i nalidade de integração a que se propõe. 

De outra maneira, Sr. Presidente. Srs. Deputados, a obra 
que o Governo Federa l , com o auxilio do Governo Estadual, 
executou naquela região - a ponte do rio São Francisco - se 
tornará inútil. não nos ligando a coisa alguma. Se a BR-135 
não for terminada, se não vier nos ligar a todo o Nordeste e 
diminuir o tráfego pesado que hoje circula na Rio-Bahia, 
certamente a grande ponte sobre o rio Sãc =rancisco estará 
prestando serviços mínimos a este Estado e 2J Pais. 

Por esta razão é que apresentamos o requerimento vazado nos 
seguintes termos: 

Lê requerimento em que solicita seja formu l ado apelo ao 
Governador do Estado com vistas ao reinício das obras de 
asfaltamento da BR-135. no trecho Januária-Itacarambi, 
apresentando a seguinte just i ficativa: 

A BR-135 é a espinha dorsal da nossa reg1ao. El a é a 
l igação do Rio de Janeiro a São Lu i z do Maranhão ; é a grande 
alternativa de integração do Centro-Sul com o Nordeste. Já 
temos pronta toda a obra de infra - es t rutura e terrap l enagem 
e praticamente metade do trecho asfaltado. A construtora 
está acampada em Januária , com canteiro de obras já pronto , 
e está apta para o reiníc io do traba l ho. Essa é a mais 
i mporta nte reivindicação da região, como bem atesta o pl e i to 
das en t idades que subscrevem o documento anexo. Pe lo 
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exposto, este requerimento há de merecer a aprovação dos 
ilustres pares. 
Clêuber Carneiro". 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, essa é a maior 

reivindicação da nossa região; é este o grito das entidades 
que a subscrevem ao Sr. Governador; é esta a grande 
esperança de integração que nos acalenta. Muito obrigado. 

* -Sem revisão do orador. 
2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 

1a Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Pres i dente ( Deputado Wanderley Ávila ) -Não havendo 
outros oradores inscritos. a Presidência passa 2 2ª parte da 
reunião, com a 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votação de pareceres e a votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Antônio Andrade- falecimento do Sr. Dolor Vi da da Silva, em 
vazante; Carlos Pimenta - falecimento da Sra. Ana Tolentino 
Amara l, em Montes Claros: e José Braga - falecimento do Sr. 
Henrique Alves de 01 iveira, em Brasil ia de Minas (Ciente. 
Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
A seguir, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, cada um por sua vez, na forma regimental, os 
Parece res de Redação Final dos Projetos de Lei ngs 3, 10 e 
50/ 95 (À sanção.). e do Projeto de Resolução ng 61 / 95 (A 
promulgação.) . 

Requerimentos 
-A seguir, são deferidos , cada um por sua vez, nos termos 

do art. 1Q e seu parágrafo único da Deliberação da Mesa ng 
1. 191, os Requerimentos de Emancipação ngs 88 / 95 , do 
Deputado Anderson Adauto , referente ao Distrito de Flor de 
Minas, no Município de Gurinhatã; 89 / 95, do Deputado Romeu 
Queiroz, referente ao Distrito de Verme lho Novo, no 
Município de Raul Soares; e 90 e 91 / 95, do Deputado Péricles 
Ferreira, referentes aos Distritos de Lel ivéldia e Fruta de 
Leite, respectivamente, nos Municípios de Berilo e de 
Salinas (À Comissão de Assuntos Mun i cipais. ) . 

O Sr. Presi dente- Requerimento do Deputado Gil Pereira, em 
que solicita seja formulado apelo ao Exmo. Sr. Presidente do 
Banco do Brasil, Dr. Pau l o César Ximenes, para que se evit e 
o fechamento da agência desse Banco no Município de São 
Romão, no Norte de Minas. vi sando a garant ir o 
desenvolvi mento das ati vi dades econômicas na reg i ão e a dar 
continuidade aos projetos em fase ae impl an tação na região. 
Em vot ação , o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram . ( - Pausa.) Aprovado. Oficie-
se. 

- A 
por 

segu ir, são submetidos a votação e aprovados, cada um 
s ua vez. requerimentos da Comissão Espec ial para 
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Proceder a Estudos que Permitam a Avaliação da Real Extensão 
do Problema da Violência Perpetr a da Contra a Mulher, em todo 
o Estado de Minas Gerais, e da Comissão Especial para 
Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras de 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e São 
Pau lo, em que so li citam a prorrogação, por 30 dias, do pr a zo 
de seu funcionamento. 
-A seguir. são submetidos a votação e aprovados , na forma 

regimental, cada um por sua vez, requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (5), em oue solicita sejam 
encaminhados oficios ao TRE-MG , pedindo a realização de 
consulta plebiscitária junto á população dos Distritos de 
Brasilândia , Fidelândia e Novo Horizonte , Pintópolis. 
Luisburgo e Santa Helena de Minas, quanto a sua emancipação. 
Oficie-se. 

O Sr . Pres i dente - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Munic i pais, contendo solic i tação ao TRE-MG para rea li zação 
de consulta plebiscitária junto á população do Distrito de 
Már io Campos, quanto a sua emancipação do Município de 
Ibirité. Para encaminhar a vo tação , com a palavra, o 
Deputado Dinis Pinheiro. 

O Deputado Dinis Pi nhe i ro* Sr. Presidente , Srs . 
Deputados , Sras . Deputadas. amigos do Distrito de Mário 
Campos, inicia l mente, quero agradecer o apoi o e a 
so li dariedade dos Deputados . pr inc i palmente daque l es com 
vários mandatos , dos auxi l iares da Mesa e dos funcionários 
da Casa que , semana passada . nos concederam total apoio ante 
um acontec imento totalmente inesperado, que pegou a todos. 
nesta augusta Casa, de surpresa. 
Tenho certeza que a forma de conduta . a seriedade. a 

decênc i a e o dinamismo de todos os funcionários e de todos 
=~ Deputados farão com que essas atitudes jamais ocorram 
~:ui. e que os co l egas parlamentares não passem por uma 
s ituação de dif i cu l dade como a que precisei e nf rentar semana 
passada . 
Gostaria. Sr. Presidente. de estender minha mão á 

reivindicação e à asp i ração dos moradores do Di str ito de 
Mário Campos. Temos a certeza de que este ato. essa atit ude , 
em nenhum momento. confronta , atr it a ou repulsa a cidade de 
Ibirité. Fica bem claro que. ac ima de tudo, é um 
reconhecimento da grandeza de todos os moradores de Már io 
Campos, que vêem, no seu dis t rito . plena cond ição e plena 
capacidade de segu i r seu próprio destino. 

Por úl timo , quero deixar bem c l aro t ambém que a Assembléia 
Legislativa é amiga de Mário Campos, pois comunga nas 
i déias, nos i deais e nas bandeiras . Podem es t ar certos de 
que. em todos os momentos, estaremos aten tos pa r a ratificar 
e confirmar o nosso apoio e a nossa so li dariedade ao povo de 
Mário Campos, pois temos plena certeza de que esse distrito , 
após preencher todos os requisitos lega is para a 
emancipação , será mais um jovem e promissor município da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Faço um ape lo para 
que. em nen hum momento, vocês se acomodem. Pelo contrário, 
que as dificul dades sirvam , cada vez mais , de estímu lo par a 
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que continuem a caminhada brilhante e vitoriosa que nos 
espera. Vamos em frente. Muito obrigado, Sr . Presidente. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr . Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 

que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. Oficie-se. 

Dec l aração de Voto 
O Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Srs. 

Deputados, fiz questão de deixar para a última aprovação de 
encaminhamento de pedido de consulta plebiscitária junto a 
distritos que estão propondo aqui a sua emancipação, por ter 
vot ado contrariamente a todas as proposições , assim como na 
semana passada o fiz. Quero dizer aos Srs . Deputados que 
continuarei nessa posição, embora sa iba que. talvez, seja o 
único nesta Casa a ser contra e ter a coragem de dizer isso. 
Penso que emancipações de distritos, no atual momento 
brasileiro, são uma irresponsabilidade. Isso não é cabível 
no momento brasileiro. Então, sou contra, vou continuar 
votando contra e faço questão de declarar o meu voto 
contrário. Quero dizer, também, só para refrescar a memória 
dos parlamentares de Minas Gerais. o seguinte: se exigirmos 
aqui, na As sembléia , uma certidão de cada cidade do Estado, 
sendo que aquela que apresentar uma cert'jão comprovando 
menos de 3 mil eleitores voltará á condição de distrito, 
tenho a certeza de que Minas Gerais vai diminuir de 756 
municípios para menos de 500. E essa idéia está começando a 
tomar forma no meu pensamento, no me u conceito, para que eu 
possa no futuro, quem sabe, colocar essa questão aqu i na 
Assembléia. pois Minas ficará ingovernável com a criação de 
tantos municípios. Com mais de 900 municípios. o negocio vai 
degringolar. Não há condições, não existe governo nenhum que 
consiga contro lar esse número de municípios. Haja Fundo de 
Participação dos Municípios - FPM- para distribuir entre os 
municípios que estão sendo criados. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Geral do Rezende. 

Questões de Ordem 
O Deput ado Durval Ângelo - A respeito da intervenção do 

nobre colega Deputado Geral do Rezende. gostaríamos de 
registrar o seguinte: entre as reivindicações de emancipação 
de distritos, há algumas justas. Há distritos a distâncias 
enormes da sede do município e com culturas diferenciadas. O 
que não estamos poupando, no sent ido de não entrarmos no 
mérito da questão, é a Lei Complementar ng 37, aprovada pela 
legisl atura passada. que estabeleceu as normas. Não podemos 
entrar numa discussão subjetiva. Temos que criticar, sim, se 
for o caso, a Lei Complementar ng 37, que tramitou nesta 
Casa. Essa tramitação era o momento correto para se 
levantar em limites e parâmetros. Se, na legislatura passada, 
essa discussão não foi feita publicamente. agora, não se 
deve vot ar contra o distrito A, B ou C, já que há critérios 
bem definidos, e esse distrito pode reivindicar sua 
emancipação. A discussão certa é no sent i do de se modificar 
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a lei complementar, o que deveria ter s i do feito na 
legislatura passada. 
o Sr . Presidente- Registrem-se as palavr as do Deputado 

Durval Ângelo. Com a palavra , o Deputado Geraldo Rezende. 
o Deputado Geraldo Rezende Apenas para refrescar a 

memória do Deputado nova to que me antecedeu, lembro que fui 
um voto contrário à l ei que estabeleceu os parâmetros para a 
emancipação dos distritos. Fui contrário por ter exatamente 
essa v isão , de acordo com os números que passei. Se a 
Assembléia exigir do TRE uma certidão dos mun icípios já 
consolidados, teremos mais de 200 municípios , em Minas 
Gerais, com menos de 3 mil eleitores. E mais. se agirmos de 
acordo com o que a l ei manda. exigindo 2 mil eleitores , 
teríamos mais de 100 . Há um "desbalanceamento ", uma falta de 
reflexão sobre o problema. Sabemos que os parcos recursos 
destinados aos municípios vão ser ainda mais divididos, ou 
melhor, irão se esfarelar. O FPM vai se esfarelar. Por isso, 
sou contra. 
o Sr . Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 

Geraldo Rezende. 
2a Fase 

o Sr . Presidente- Esgotada a matéria dest inada a esta 
fase , a Presidência passa à 2ª fase da Or dem do Dia. com a 
discussão e a vot ação da matéria constante na pauta. 

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

Resolução nQ 190/ 95, da Comissão de Agropecuária. que 
aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV. da 
Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas 
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto . A Comissão de Agropecuária 
opina pela sua aprovação com as Emendas ngs 1 e 2, que 
apresenta. A Comissão de Fiscalização Finance ira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas ngs 1 e 2. apresentadas 
pela Comissão de Agropecuária. 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 
vot ação, as Emendas ngs 1 e 2. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovadas. Está, 
portanto. aprovado. em 1Q turno. o Projeto de Resolução nQ 
190/ 95 com as Emendas ngs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização 
Financeira. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente- Esgotada a matér i a da oauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Expediente. a 
Presidência encerra a reunião. convocando os Deputados para 
a reunião especial de amanhã, dia 10. às 9 horas, nos termos 
do edita l de convocação, bem como para a ordinária 
deliberativa de amanhã. às 14 horas, com a seguinte ordem do 
dia: (- A ordem do dia anu nciada pelo Sr. Presidente é a 
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDE R A ESTUDOS QUE PERMITAM A AVALIAÇÃO DA REAL EXTENSÃO 
DO PROBLEMA DA VI OLÊNC IA PERPETRADA CONTRA A MULHER , EM TODO 
O ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às quinze horas e quinze minutos do dia dois de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sa l a das 
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão, Migue l Martini e 
Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada . Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Bonifácio Mourão, 
declara abertos os trabalhos e sol i c it a à Deputada Elbe 
Brandão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, 1 i da e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Registram-se as presenças do Deputado João Batista de 
Oliveira, da representante da Secretaria da Segurança 
Pública, 01 ivia de Fátima Braga Me l o, e do Prof . Emerson 
Tardieu Aguiar Pereira Júnior. Com a palavra , a Deputada 
Elbe Brandão apresenta requerimento no qua l so licit a a 
prorrogação, por mais 30 dias , do prazo de fu~cionamento da 
Comissão. Colocado em vot ação, o requerimento e aprovado por 
unanimidade. A seguir, o Presidente esc l arece que a reunião 
se destina a ouvir a Vereadora Neusa Santos e as 
representantes do Movimento Popular da Mulher, Maria Izabel 
Ramos de Siqueira; e da Coordenadoria de Direitos Humanos e 
Cidadan ia da Prefeitura de Belo Horizonte, Ben ilda Regina 
Paiva de Brito. Em seguida. passa a pa l avra à Deput ~:a Elbe 
Brandão, que expõe a razão do con~ite formulado ~ essas 
entidades para participarem da reuniao . Logo apos. concede a 
palavra à Vereadora Neusa Santos. que discorre sobre o tema 
que é objeto dos t raba lhos da Comissão , conforme notas 
taquigráficas. Passa-se à fase dos debates. com a 
participação da Deputada El be Brandão, do Deputado .João 
Batista de Oliveira e dos convidados. O Deputado M1guel 
Martini comun i ca que terá de se retirar devi do a 
comprom i ssos inadiáveis. Ato continuo, o Presidente 
esclarece que os demais conv id ados serão ouvidos na próxima 
reunião ordinária da Comissão, em virtude da inexistência de 
"quorum" e da longa duração dos trabalhos. Nada mais havendo 
a ser tratado. a Presidência agradece a presença dos 
convidados. dos Deputados e dos demais participantes. 
determina a l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comi ssões , 9 de maio de 1995. 
Bonifácio Mourão , Presidente Mar i a Olivia Miguel 

Martini -A lmir Cardoso- Elbe Brandão. 
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁR IA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 
Às dez horas do dia três de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco. comparecem na Sala das Comissões os D~putados 
Ajalmar Silva, Carlos Murta. Arnaldo Penna. Durval Angelo e 
Elbe Brandão , membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental. o Presidente, Deputado Ajalmar S ilva , 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Car los 
Murt a que proceda à leitura da ata da reunião anterior , que, 
lida e aprovada, é subscr it a pelos membros presentes . A 
Presidência acusa o recebimento do Oficio ng 64 / CM/ 95, 
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enviado pelo Presidente da Câma ra Municipal de Muriaé ao 
Presidente desta Casa, no qual e ncaminha a Representação ng 
64/ 95 , de autoria da Vereadora Zéli a Rodrigues Couri , em que 
se f a z referência ao estado lastimável em que se e ncont ram 
as estradas interestaduais e se solicitam medidas 
necessárias á so l ução do problema. Encerrada a 1ª parte dos 
trabalhos, passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia. O Presidente 
passa a palavra ao Deputado Durval Ângelo, relator do 
Projeto de Lei ng 8/ 95, que profere seu parecer, em que 
conclui pe l a aprovação da proposição com a Emenda nQ 1. o 
Deputado Arnaldo Penna, rel a tor do Projeto de Lei ng 21/95, 
faz a leitura de seu parecer . em que conc lui pela aprovação 
da matéria na forma do Subst it utivo ng 1. Colocados em 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados por unanimidade. Logo após , o Presidente determina 
a retirada de pauta do Projeto de Lei ng 33 / 95, conforme 
so li citação do relator, Deputado Jairo Ataide. Cumprida a 
finalidade da reunião , o Presidente agradece a presença dos 
Deputados. convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a l avratura da ata e encerra os 
tr aba lhos . 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995 . 
Aj a lma r Silva, Presidente- Arnaldo Penna- Elbe Bra ndão-

Bonifác io Mourão - Durval Ângelo . 
ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
APURAÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM Á PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CARDIOMINAS , BUSCAR POSSÍVEIS 
SOLUÇÕES PARA A RETOMADA DAS MESMAS , AMPLIAÇÃO DE SEUS 
OBJETIVOS COMPATÍVEL COM AS MACROPRIORIDADES DE MEDICINA 
CURATIVA 
Ás dez horas e trinta min utos do dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem- se na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Roberto. Marcelo Cecé. 
Leonídio Bouças e Hely Tarquínio, membros da Comissão 
supracitada. Estão presentes também os Deputados Carlos 
Pimenta e Jorge Eduardo de Oliveira. Havendo número 
regimental. o Presidente. Deputado Antônio Roberto. declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Hely Tarquínio 
que proceda à l eitura da ata da reunião anterior , que , li da 
e aprovada, é s ubscrita pe los membros presentes. A seguir, a 
Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs . 
José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da Saúde; Flávio 
Régis Xavier Moura e Castro. Presidente do Tribuna l de 
Cont as . e Rodrigo Octávio Coutinho Filho. Diretor-Geral do 
DEOP. O Presidente convida a tomar assento á mesa os Srs . 
José Rafael Guerra Pinto Coelho. Secretário da Saúde: Flávio 
Régis Xavier Mour a e Castro, Pr esidente do Tribunal de 
Contas, e Cristi ano Canedo. Secretário Adjunto da Saúde; o 
Sr. Carlos Ibrahim Daura. Diretor de Projetos do DEOP e a 
Sra. Silvana Felipe. Chefe de Gabinete do Di-~:or -Gera l do 
mesmo órgão. representantes do Diretor -Ge ral ~ ~ DEOP. Dando 
prosseguimento á reunião, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Hely Tarqu ínio. autor do requerimento que motivou o 
convite àquelas aut oridades. A seguir . fazem uso da pa l avra 
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os Srs. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Cristiaro Canedo, 
Carlos Ibrahim Daura e Flávio Régis Xavier Moura e Castro. 
Na fase de debates usam da pal avra os Deputados Carlos 
Pimenta, Jorge Eduardo de Oliveira, Hely Tarquín io e Marcelo 
Cecé. conforme notas taquigráficas. Prosseguindo , o Deputado 
Hely Tarquínio apresenta requerimento para que seja 
convocado a prestar esclarecimentos sobre o CARDIOMINAS e 
fornecer cópia de documentos a ele re lacionados o Sr. 
Walfrido Silvino dos Mares Guia, Secretário do Planejamento 
e Coordenação Geral. Colocado em vot ação , é o requerimento 
aprovado. O Deputado Antônio Roberto determina que seja 
anexada ao processo cópias das informações fornecidas pelo 
Sr. Cristiano Canedo sobre os equipamentos adquiridos para o 
CARDIOMINAS e que seja distribuída cópia do mesmo teor aos 
Deputados membros desta Comissão. Nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agradece a presença das autoridades e 
dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 10 de maio de 1995 . 
Antônio Roberto . Presidente Leonídio Bouças Hely 

Tarquínio. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
MORRO DO HORIZONTE , NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANC ISCO -

REQUERIMENTO No 34 / 95 
Comissão de Assuntos Municipa i s e Regiona li zação 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Morro do 

Horizonte, Mun i cípio de São Francisco, recebido mediante 
requerimento do Deputado Clêuber Carnei ro. 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 
Complement ar 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 ng 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista. registrada em cartório de títulos 
e documentos (ás fls. 24 e 25). 

A representação vem assinada oor 490 eleitores (às fls. 5 a 
23), número que supe r a a ex1genc 1a de 7% do eleitorado do 
distrito na última ele i ção 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. 26 a 
29 ). 
Certidão da 

existência 
certidão da 

Justiça Eleitoral 
de 3 .928 e l eitores 
Prefeitura Municipal 

(a fls. 31) comprova a 
na área emancipanda, e 
de São Francisco atesta a 

2 
6 

179 

existência de mais de 400 moradias no Distrito de Morro do 
Horizonte (a fls. 36). número que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda , no processo as certidões que atest am a 
existência de posto de saúde , cemitério , es cola pública de 
1Q grau completo. bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 32 a 35, 38. 43 a 47). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de l imites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 48 a 50), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área ema - ~· oanda ( às fls. 40 e 41) e a relação 
discriminada c-~ servidores municipais lot ados na referida 
área (às fls. ~0 e 42 ). 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela apresen tação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO NQ 

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 
so li citando a realização de consulta plebiscitária à 
popu l ação do Distrito de Morro do Horizonte quanto à sua 
emancipação do Município de São Francisco. passando a 
constituir o Município de Morro do Horizonte , com sede na 
localidade de Morro do Horizonte. 
Sala das Comi ssões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira. relator - João 

Batista de Oliveira- Dílzon Melo- Sebastião Costa- José 
Maria Barros - Dimas Rodrigues . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
LUISLÂNDIA , NO MUNICÍPIO DE BRAS Í LIA DE MINAS -

REQUERIMENTO NQ 44/ 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Luislândia . no 

Mun i c í pio de Brasília de Minas . recebido mediante 
requerimento do Deputado José Braga. 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 Le i 
Complementar nQ 37. de 1B/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 698 e l eitores (às fls. 6 a 
42 ), número que supera a ex i gência de 7% do ele itorado do 
distr ito na última eleição real i zada 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 (a fls. 43). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 46) comprova a 

existência de 2.641 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Brasília de Minas atest a 
a existência de 430 moradias no Distrito de Luislândia (a 
fls. 47), numero que supera o exigido por lei. 

Constam. ainda, no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saude, cemitério, escola publica de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (ás fls. 47 a 54). 
Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 66 a 68), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a f l s. 69) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (a f l s. 70) . 

Conclusão 
Em face do exposto . concluímos pela apresentação ae 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

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 
inc i so III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37 , de 18 / 1/ 95. 
seja enviado oficio ao Tribunal Regiona l Eleitoral 
sol i citando a realização de consulta plebiscitária á 
população do Distrito de Luislândia quanto á sua emancipação 
do Município de Brasília de Minas , passando a constituir o 
Município de Luislândia, com sede na localidade de 
Luislândia. 
Sala das Comissões , 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente Ivair Nogueira, relator 

Sebastião Costa- Dimas Rodrigues- Dilzon Me lo- José Maria 
Barros- João Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRI TO DE 
JE NIPAPO , NO MUNIC Í PIO DE FRANC ISCO BADARÓ -

REQUERIMENTO NQ 49/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Di strit o de Jen i papo, no 

Município de Francisco Badaró, recebido mediante 
requerimento do Deputado Péric l es Ferreira. vem a esta 
Com i ssão para receber parecer nos termos do art. 103. III, 
"b ", do Regimento Interno , e do inciso III do art. 7Q da Le i 
Complementar ng 37 , de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente , 

atendendo , portanto , ao prazo determ i nado no a r t . 10 da Lei 
Compl ementar ng 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 (ás fls. 3 e 4) . 

A representação vem assinada por 677 e l eitores (às fls. 5 a 
21) , numero que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na ultima 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. 23). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 28 ) comprova a 

existência de 3.143 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Francisco Badaró atesta 
a existência de 428 moradias no Distrito de Jenipapo (a f l s. 
29), numero que supera o exigido por le i . 

Constam, ainda, no processo as cert i dões que atestam a 
existência de posto de saude, cemitério. escola pub li ca de 
1Q grau comp leto, bem como a presença de ser v iços de 
te l efonia, correios. energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 30 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 48 ) . além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (ás fls. 38 e 39) e a relação 
discriminada dos servidores munic i pais l otados na referida 
área (às fls. 40 e 41 ) . 

Conc l usão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

Exmo. c . . Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas =- ais: 

A Com 1ssão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa .. na forma regimental e em observância ao d i sposto no 
i nciso I I I do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37 , de 18/ 1/ 95 , 
seja env iado of i cio ao Tribunal Regional Ele i tora l 
sol i citando a realização de consulta pleb i scitár i a à 
população do Di str i to de Jenipapo quanto à s ua emancipação 
do Municíp i o de Francisco Badaró. passando a consti t uir o 
Munic í pio de Jenipapo , com sede na loca li dade de Jenipapo . 

Sa l a das Com i ssões. 10 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente - José Maria Barros. re l ator -

Di lzon Me l o - Sebastião Costa - Dimas Rodr i gues I va i r 
Nogueira- João Batista Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
SANTO ANTÔN IO DO RETIRO , NO MUNIC ÍPIO DE RIO 

PARDO DE MINAS - REQUERIMENTO No 50/ 95 
Comissão de Assuntos Municipa i s e Regiona l ização 

Relatór i o 
O processo de emancipação do Distrito de Santo Antônio do 

Ret i ro , no Munic í pio de Rio Pardo de Minas , recebido 
med i ante reaueriment o do Deputado Clêuber Carne i ro. vem a 
esta Comi ssão para receber parece r nos termos do art . 103 , 
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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 analise foi a presentado 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 (as fls. 13 a 15 ). 

A representação vem assinada por 409 eleitores (às fls. 16 
a 31), número que supera a exigência de 7% do ele i torado do 
distrito na última e lei ção rea l izada no município, e a 
ent i dade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas encontra - se legalmente const i tuída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório ( às fls. 56 e 
57). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 33) comprova a 

existência de 2.710 eleitores na área emanc ipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipa l de Rio Pardo de Minas 
atesta a existênc i a de mais de 400 moradias no Distrito de 
Santo Antônio do Retiro (a fls. 35). 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 ser vi ços de 
telefonia. correios . energia elétrica e abastec imento de 
água (às fls. 38 a 46 ). 
Verificamos , também. estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pe lo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 53 a 55) , além do inventario 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (as f l s. 47 e 48 ) e a relação 
discriminada dos ser vi dores municipais lotados na referida 
área (às fls. 49 a 51 ). 

Conclusão 
Em face do exposto . conc luímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

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

A Comi ssão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Le i Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95. 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Ele ito ra l 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Santo Antônio do Retiro quanto à 
sua emancipação do Município de Rio Pardo de Minas. passando 
a constituir o Município de Santo Antônio do Retiro. com 
sede na localidade de Santo Antônio do Retiro. 

Sa l a das Comissões, 10 de maio de 1995 . 
José Henrique, Presidente - Iva ir Nogueira , relator - João 

Bat i sta de Oliveira- José Maria Barros- Sebastião Costa-
Dilzon Melo- Dimas Rodrigues . 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO 
DE SÃO JOAQUIM , NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA -

REQUERIMENTO No 60/95 
Comissão de Assuntos Municipãis e Regionalização 

Relatório 

183 0 

O processo de emancipação do Distrito de São Joaquim , no 
Município de Januaria, recebido 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 Le i Complement a r nQ 
37. de 18 / 1 / 95. 

Fundamentação 
O processo em ana l ise 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 constit ui ção da 
Comissão Emancipacionista . registrada em cartório de títulos 
e documentos (às f l s. 6 e 7 ). 

A representação vem ass inada por 465 ele ito res (às f l s. 8 a 
27 ) . número que supera a ex i gência de 7% do e l eitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
ass inaturas encontra-se legalmente constituída. tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devi damente registrados em cartório (a fls. 29). 

Certidão da Justiça Eleitoral ( a fls. 31) comprova a 
ex i stência de 5.355 eleitores na área ema ncipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipa l de Jan uaria atesta a 
ex i stência de 417 moradias no Distr i to de São Joaquim (a 
fls. 32), número que supera o exig i do por lei. 

Constam, ainda , no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saúde, cemitér io, escola pública de 
1Q grau completo. bem como a presença de serviços de 
te l efonia , correios. energ i a e létri ca e abastecimento de 
água ( às fls. 35 a 42). 
Verifi camos , também. estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de li mites e l aborado pe l o Instituto de Geociên~'as 
Apl icadas- IGA- (às fls. 52 a 55 ). a l ém do i nvent::_ ·jo 
patrimonial dos bens móve i s e imóveis municipais loca l izados 
na área emancipanda (às fls. 44 e 45) e a relação 
discrim inada dos servidores mun i cipais lot ados na referida 
área (às fls . 43 e 46 a 51 ). 

Conclusão 
Em face do exposto . conc luí mos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
REQUERIMENTO No 

Exmo. Sr. Presidente da Assemb l éiã Legislativa do Es t ado de 
Minas Gerais: 

A Comissão de Assuntos Municipais e Regiona l ização requer a 
V. Exa .. na fo rma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37. ae 18 / 1/ 95, 
se ja envi ado ofício ao Tribunal Reg iona l El eitoral 
so lici tando a realização de consulta p l ebiscitária à 
popul ação do Distrito de São Joaquim quanto à s ua 
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emancipação do Município de Januária, passando a constituir 
o Município de São Joaquim, com sede na localidade de São 
Joaquim . 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente - Sebastião Costa, relator 

Dilzon Melo - Ivair Nogueira- José Maria Barros- Dimas 
Rodrigues- João Batista de Oliveira . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
GLAUCILÂNDIA , NO MUNICÍPIO DE JURAMENTO -

REQUERIMENTO No 62/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Glaucilândia, no 

Município de Juramento, 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. 7o da Lei Complementar no 
37, de 18 / 1/95. - -

Fundamentação 
O processo em aná li se 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 315 eleitores (às fls. 6 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 pe l a 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. 17 e 
18 ). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 30) comprova a 

existência de 2.000 eleitores na área emancipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Juramento atesta a 
existência de 667 moradias no Distrito de Glauci l ândia (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, corre ios. energia elétrica e abastecimento de 
água ( ás f ls. 32 a 39). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limi tes e l aborado pelo Instituto de Geoc i ências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 45 a 47), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 40 a 43) e a relação 
d i scriminada dos ser vi dores municipais lotados na referida 
área ( a fls. 44). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 
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Exmo. ~~ . 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 Glaucilândia quanto à sua 
emancipação do Município de Juramento , passando a constituir 
o Município de Glaucilândia, com sede na localidade de 
Glaucilândia. 
Sala das Comissões. 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros , relator -

Dilzon Melo -João Batista de Oliveira - Sebastião Costa-
Ivair Nogueira - Dimas Rodrigues. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE 
MORRO DO FERRO , NO MUNICÍPIO DE OLIVEIRA -

REQUERIMENTO No 65 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Morro do Ferro, no 

Município de 01 iveira, recebido mediante requerimento do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos, 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 
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 constit uição da 
Comissão Emancipacionista. registrada em cartór io de títulos 
e documentos (às fls. 4 e 6 ) . 

A representação vem assinada por 219 eleitores (às fls. 7 a 
15). número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição rea li zada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas encontra - se l egalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devi damente registrados em cartório (a fls. 66 ). 
Certidão da Justiça Eleitora l (a fls. 18) comprova a 

existênc i a de 2.058 eleitores na área ema nci panda . e 
certidão da Prefe i tura Municipal de Oliveira atesta a 
ex istênci a de 418 moradias no Distrito de Morro do Ferro (a 
fls. 20). número que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda, no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saúde, cemitério, esco l a púb li ca de 
1Q gra u completo. bem como a presença de serviços de 
telefonia . correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 21 a 26, 32 a 41 e 67 ) . 

Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de l imites elaborado pe l o Inst i tuto de Geociências 
Aplicadas- IGA- ( às fls. 97 a 99), além do inventário 
patrimonial dos be ns móveis e imóveis municipais l oca l izados 
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na área emancipanda (às fls. 42 a 
discriminada dos servidores municipais 
área (às fls. 58 a 63). 

57) e a relação 
lotados na referida 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regional i zação requer a 
V. Exa .. na forma regimental e em observância ao disposto ~o 
inci so III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/S3. 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta p l ebiscitária á 
população do Distrito de Morro do Ferro quanto á sua 
emancipação do Município de Oliveira, passando a constitu ir 
o Município de Morro do Ferro , com sede na localidade de 
Morro do Ferro. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira. relator - João 

Batista de Oliveira- Dilzon Melo -José Maria Barros 
Sebastião Costa - Dimas Rodrigues. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
TI JUCO , NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA -

REQUERIMENTO NQ 66/95 
Comi ssão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Tijuco, no 

Município de Januária. recebido mediante requerimento da 
Deputada Elbe Brand2~. 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 const i tuição da 

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos ( ás fls . 4 e 5). 

A representação vem assinada por 680 eleitores (ás fls . 6 a 
59), numero que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabi li zou pela idoneidade das 
ass inaturas encontra-se l egalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da ele ição e o termo de posse de sua 
diretoria devi damente registrados em cartório (a fls. 61 ). 
Certidão da Justiça El e itora l (a fls. 63) comprova a 

existência de 3.038 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Januária atesta a 
existência de 435 moradias no Distrito de Tijuco ( a fls. 
65), número que supera o exigido por lei. 

Const am, 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 (ás fls . 66 a 74). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o ma pa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 79 a 81 ), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (ás fls. 75 e 76) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área ( a fls. 77 ). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pe l a apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

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 observânc i a ao disoosto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/ 1/ 95 , 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Ele i tora l 
solicitando a realização de consulta plebiscitária á 
população do Distrito de Tijuco quanto á sua emancipação do 
Município de Januária, passando a constituir o Município de 
Tijuco, com sede na l ocal i dade de Tijuco. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogue ir a. relator - José 

Maria Barros -João Batista de Oliveira- Dílzon Melo 
Sebastião Costa- Dimas Rodrigues. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
MACUCO DE MINAS , NO MUNICÍPIO DE ITUMIRIM -

REQUERIMENTO NQ 73 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Macuco de Minas. 

no Município de Itumirim. 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 Le i 
Complementar ng 37. de 18/1/95. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipac ioni sta. reg i strada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 e 8). 

A representação vem assinada por 180 eleitores (às fls. 9 a 
19) , número que supera a ex igência de 7% do ele ito rado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
ass inatu ras encontra-se l egalmente constituída. 

Certidão da Justiça Eleitora l (a fls. 21) comprova a 
existência de 2.035 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Itumirim ates ta a 
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existência de 502 moradias no Distrito de Macuco de Minas (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 fls. 24 a 36). 
Verificamos, também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA - (às fls. 42 a 44 ). além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls . 40 ) e a relação discr imi nada dos 
servi dores municipa i s lotados na referida área (às fls. 41 e 
42) . 

Conclusão 
Em face do exposto , conc luímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUER IMEN TO No 

Exmo . Sr. Presidente da Assembléiã 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 ng 37, de 18 / 1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Ele itor al 
solicitando a rea li zação de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Macuco de Minas quanto à sua 
emancipação do Município de Itumirim, passando a constituir 
o Município de Macuco de Minas. com sede na localidade de 
Macuco de Mi nas. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente Ivair Nogueira , relator 

Sebastião Costa - José Maria Barros João Batista de 
01 iveira- Dimas Rodrigues- Dilzon Me lo. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PRO JETO DE LE I 
NQ 44/ 95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Ermano Batista , o 
projeto de l e i em epígrafe propõe nova redação para os arts. 
1Q a 4Q da Lei ng 9 . 532, de 30/ 12 / 87, e dá outras 
providências. 

Nos termos do art. 185, §i 1Q e 2Q, 
matéria desarquivada ficará sujeita 
será tido como autor da proposição 
requerido o seu desarquivamento. 

do Regimento Interno, a 
a nova tramitação, e 
o Deputado que tenha 

Publicada em 15/ 3/ 95 , a proposição foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer , em conformidade 
com o art. 195, c / c o art. 103, do Regimento Interno. 

Cumpre a esta Comissão o exame prelim inar de juridicidade. 
constitucionalidade e legal idade do projeto, fundamentado 
nos seguintes termos. 

O projeto 
9.532, de 

Fundamentação 
em tela visa a a lte rar dispositivos da Lei nQ 

30/ 12/ 87. que dispõe sobre a remuneração de cargo 
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de provimento em comissão para fins de apostilamento e 
aposentadoria. 
Trata a referida lei, especialmente, de assegurar ao 

funcionário público que for afastado do exercício de cargo 
de provimento em comissão. sem que a causa do afastamento 
seja pedido , penalidade ou aposentadoria, o direito de 
continuar percebendo a remuneração do cargo, desde que o seu 
exercício compreenda período igual ou superior a dez anos. 
consecutivos ou não. A propos i ção em exame visa a 
estabelecer um novo per íodo para aquisição do direito de 
apostilamento. 

Por meio do projeto em pauta, o direito de apostilamento , 
reconhecido constitucionalmente nos termos do art. 32, § 1Q, 
da Constituição mineira , ficará assegurado ao funcionário 
público, desde que o período de exercício no cargo de 
provimento em comissão seja igu a l ou superior a cinco anos. 
consecut ivos ou não. 

Examinando-se a matéria à lu z dos preceitos constitucionais 
pertinentes . verificamos que ela não encontra óbice de 
natureza jurídico-constitucional à sua tramitação. 

Somos , portanto, 
constituciona lid ade e 
44/95. 

Conclusão 
pe l a juridicidade, pela 

pela legalidade do Projeto de Le i nQ 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator 

- Antônio Genaro - Geraldo Nascimen~o. 
PARE CER PARA O 1o TURNO DO PROJ ETO DE LEI 

No 94/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em tela. do Deputado Raul Lima Neto, 

dec lara de proteção ambiental áreas de inter esse eco lógico 
situadas na bacia hidrográfica do rio Pandeiros. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 24/3/95, a 
proposição foi distribuída a esta Comissão para análise 
preliminar quanto aos aspectos de juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade , nos termos do ar t. 195. 
c / c o ar t. 103, V, "a ", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A definição de espaços territoriais e seus componentes a 

serem especia l mente protegidos incumbe à União. aos Estados 
membros. ao Distrito Federal e aos Municípios, conforme 
dispõe o ar t. 225. 9 lQ, da Constituição da República. 
dispositivo esse reproduzido com aprimoramento e adea uação 
na Const ituição mineira, no art. 214, § 1Q, VIII. 

A Lei Federal nQ 6.902, de 27 / 4/81. que disc iplina a 
matéria. estabe l ece . no art. 8Q, que a criação de áreas de 
proteção amb ient al compete ao Executivo . 

Tal dispositivo, entretanto, foi parcialmente revogado pela 
Constituição Federal, tendo em vist a que a alteração e a 
supressão desses espaços somente poderão se dar por via ae 
lei. que. hierarquicamente, está acima do decreto 
instrumento da alçada do Chefe do Executivo que tem por 
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escopo regulamentar a lei para a sua fiel execução. 
Analisando a questão por outro ângulo, o do paralelismo das 
formas, é inaceitável conceber que apenas o decreto seja o 
instrumento hábil para criar tais espaços e a lei o 
instrumento adequado e unico para suprimi-los ou alterá-los. 
Quanto à iniciativa legislativa , não vislumbramos óbice à 

inauguração do processo por esta Casa. Apenas salient amos 
que o projeto deveria conter o memorial descritivo da área a 
ser protegida, requisito esse exigido pela legislação 
pertinente. Ponderamos, contudo, que tal irregularidade 
poderá se r sanada quando de sua regulamentação pelo 
Executivo. 

Ante o aduzido, 
constitucionalidade 
94/ 95 . 

Conc l usão 
concluímos pela 

e pela legal idade 

Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 

juridicidade. pela 
do Projeto de Lei nQ 

Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
- Antõnio Genaro - Geraldo Nascimento. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 114/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado José Boni fácio, o 
projeto de lei em apreço visa criar, sob regime de permissão 
do DER-MG, linha int ermunicipa l de transporte coletivo entre 
os Municípios de Casa Grande, Queluzito e Barbacena . 

Publicada em 28 / 3/95, a matéria foi encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar de juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade, consoante o disposto no 
art. 195, c / c o art. 103, V, "a" , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sob exame acha-se eivado dos vícios de 

inconstituciona li dade e de ilegalidade. 
Trata-se de matéria de natureza administrativa da esfera 

privativa do Governador do Estado , por estar relacionada com 
a organização e a ati vi dade do Poder Executivo, nos termos 
do art . 90. XIV, da Carta mineira. Além disso, contraria o 
princípio tradicional da independência dos Poderes , previsto 
no art . 2Q da Constituição da Republica, bem como o da 
razoabilidade. estatuído no art. 13 da Constituição do 
Estado. não devendo ser concretizada por lei em sentido 
formal, mas por meio de ato admin i strat ivo. d iscipli nada que 
é pelo Decreto nQ 32.656, de 15/ 3/ 91. que a regula em toda a 
sua amplitude. 

Conclusão 
Ante o expost o, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstituciona li dade e pela ilegali dade do Projeto de Lei 
nQ 114 / 95. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente- Geraldo Nascimento , relator 

- Simão Pedro Toledo - Antõnio Genaro. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PRO JETO DE LEI 

NQ 118 / 95 
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Comissão de Cons t ituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Wanderley Ávila, o 
projeto de lei em exame visa declarar a serra do Lopo, 
localizada no Município de Extrema , área de preservação 
ambiental. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28 / 3/ 95, a matéria 
foi distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto 
a juridicidade. constitucionalidade e l ega li dade. nos termos 
do art. 195. c / c o art. 103 . V. "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação de unidades de conser vação destina - se , nos termos 

do art. 214, é 1o, VIII . da Constituição Estadua l, a 
assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, considerado bem de uso comum do 
povo e essencia l à qua l idade de vida. 
Matéria de legislação concorrente. consoante o art. 24 , V! , 

da Constituição da Republica. a cr i ação de area de proteçao 
amb i enta l - APA- é disciplinada pela Lei nQ 6 .902 . de 1981 
regulamentada pe lo Decreto nQ 99 .274 , de 6 / 6 /~0. _ 
Examinado o projeto à luz da legislaçao pert1nente, 

observamos que faltam ao seu texto os limites geográficos da 
área a ser declarada de proteção amb i ental. bem como os 
principais objetivos da medida pr~posta. o que ~oderá ser 
sanado quando da apreciação da materia, na Com1ssao de Me1o 
Ambiente. 

com a final idade de corrigir imprecisões técnicas e 
irregularidades do projeto, estamos apresentando emendas aos 
arts . 1Q a 3Q. A Emenda nQ 1 dá nova redação ao art. 1Q. 
oficializando o nome APA. A Emenda nQ 2 supr i me a expressão 
"em todos os níveis de governo ", por configurar 
interferência noutras esferas governamentais. A Emenda nQ 3 
propõe nova redação para o art. 3Q do p~-jeto, uma ve z que 
tal artigo invade competência priva · :a do Chef~ do 
Executivo, "ex-vi" do art. 66, III, "e", :.a Const1tu1çao do 
Estado de Minas Gerais. 

Conclusão 
Ante o aduzido, conc luímos pe l a juridicidade. 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de 
118/ 95. com as Emendas nQs 1 a 3, a seguir redigidas. 

pe l a 
Lei nQ 

EMENDA No 1 
Dê-se ao ar t. 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Sob a denominação de APA 

declarada área de proteção ambienta l 
locali zada no Município de Extrema. no 
Gerais.". 

EMENDA NQ 2 

Serra do Lopo, fica 
a serra do Lopo. 

Es tado de Minas 

Suprima-se. no 
governo" . 

art. 2Q, a expressão "em todos os níveis de 

EM t: ·. wA NQ 3 
Dê-se ao a rt. 3Q a seguinte redação: _ 
"A rt. 3o -As atividades de implantação, administraçao e 

fiscalização da área oe proteção amb iental da se rra do Lopo 

L_ __________________________________ ~ 
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serão regulamentadas em decreto, que indica rá o órgão 
responsável por sua execução.". 
Sala das Comi s sões , 9 de ma io de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 

- Antônio Genaro - Geraldo Nas cimento. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 130/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
Do Deputado Bonifácio Mourão. o Projeto de Lei nQ 130/ 95 

visa a dec l arar de utilidade púb li ca a Associação dos 
Municípios da Microrregião da Bacia do Suaçuí - AMBAS -. com 
sede no Município de Guanhães. 

Publicado em 16/3/95, foi o projeto distribuído à Comissão 
de Constituição e Justiça , que concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pe l a legalidade da matéria. 

Cabe, agora , a esta Comissão examinar a proposição para o 
10 turno de deliberação conclusiva, conforme dispõe o art. 
104, I, "a" , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A AMBAS tem por finalidade incentivar e promover o 

estabelecimento de um sistema intermunicipal de transportes 
e comunicação na Microrregião da Bacia do Suaçui, bem como 
promover iniciativas para elevar as condições de bem-estar 
econômico e social de sua comunidade rura l. 

Oportuno se faz o acolhimento do projeto de lei em análise. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 130/ 95 na sua forma original. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
Ivair Nogueira. relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 148/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Re l atório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Jorge Hannas, o 
projeto de lei em apreço a lt era a redação do inciso III do 
art. 70 da Le i ng 9. 938 , de 26/7 / 89 , e dá outras 
providências. 
Publicada em 1Q/4/95, a propos i ção foi distribuída a esta 

Comi ssão para ser examinada quanto aos ~spectos de 
juridic i dade, constitucionalidade e legalidadE nos termos 
do art. 195, c / c o art. 103, v , "a", do Regimemo Interno. 

Fundamentação 
A proposição em tela pretende alterar a Lei ng 9.938, de 

26 / 7/ 89, que introduziu modificações nas Leis ngs 7. 109 , de 
13 / 10/77, e 9.381, de 10/ 12 / 86, referentes ao Estatuto do 
Pessoal do Magistério. 
O objeto da alteração é o inci so III do art. 70, que trata 

da remoção do ocupante de cargo do Quadro do Magistério. 
Segundo tal dispositivo, a remoção desses servidores 

somente pode ser feita quando a pedido do próprio 
funcionário e nos casos de permuta ou acompanhamento de 
cOnjuge servi dor público removido "ex officio". 
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Propõe-se, agora, que os referidos servi dores possam ser 

removidos para acompanhar não só o cônjuge servi dor como 
também o cOnj uge não- servidor que houver tr a ns feri do o s e u 
endereço domiciliar. 

A m~dida _tem como _principal justificativa a manutenção da 
coes~o_fam1l1ar, _ po1s procura evitar uma eventual s epa ração 
de con]uges em v1rtude de muda nça residencial. 
Tratando-se de matéria tipicamente relacionada com 0 serv1dor publico , espécie do gênero agente público . devem-se 

buscar_na_ Constituição do Estado as regras pertinentes à 
competenc1a para desencadear processo legislativo Oõ?sa 
natureza. 

Devemos , pois, observar os ditames consignados no art. 66, 
III, "b" e "c", da Carta mineira, que reserva privativamente 
ao Governador do Estado a competência para apresentar 
proposição que trata da estrutura e da organização dos 
ser~idores públicos estaduais pertencentes aos quadros dos 
orgaos e das ent idades da administração direta. autárquica e 
fundacional. 
Saliente-se que a alteração proposta recai sobre uma 

l egisl ação que versa e s pecificamente sobre servidores do 
magistério público estadual , compreendendo seu sst atuto , 
quadro de pessoal. remuneração. férias , etc . Todas essas 
providências legais estão inc l uídas na reserva de 
competência acima aludida. O Chefe do Poder Executi vo é 0 agente político mais apto a decid ir sobre a conveniência e a 
oportunidade da in i ciativa de medidas a serem tomadas em 
relação aos seus servidores. 
Logicamente . essa matér ia é necessariamente submetida á 

apreciação da Assembléia Legislati va, para que seja erigida 
em le1. E a oportunida de que os parlamentares têm , então, 
para propor emendas voltadas para o aperfeiçoamento do 
ordenamento jurídico relativo aos servidores públicos 
estaouais. 

Vê-se, pois, que não é possíve l aos membros do Poder 
Legislativo, por sua própria iniciativa inst aurar processo 
tendente a alterar uma legislação que: segu ndo a carta 
Política mineira. está no ro l daquelas ae iniciativa 
privat iva do Governador do Estado. 

Em que pese ao relevante interesse social de que se reveste 
a proposição em exame, esta padece de vício constituciona l 
não merecendo ser acolhida pe los membros desta Casa. ' 

Concluímos pela 
inconstitucionalidade e 
ng 148/ 95. 

Conclusão 
ant ijur idicidade . pela 

pela ilegalidade do Projeto de Lei 
Sa la das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Gera ldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo , relator 

- Geraldo Nascimento - AntOnio Genaro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 176 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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Do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei nQ 176/95 
(originado do Projeto de Lei nQ 2. 188/94) visa a declarar de 
utilidade públ ica a Loja Simbólica Harmonia nQ 26, com sede 
no Município de Belo Horizonte . 
Desarquivada, foi a proposição publ icada em 7/ 4/ 95, v indo a 

esta Comissão para exame preliminar quanto a sua 
juridicidade , constitucionalidade e legalidade, 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 contém os requisitos para a dec l aração de 
utilidade púb lica de ent idades . A Loja Simbólica Harmonia no 
26 atende às condições estabe l ecidas pela citada lei. tendo 
em vista a documentação apresentada, razão pe l a qual não 
encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto , conc luí mos pela juridici dade , pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
176/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Ge raldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna , rel ator 

Antônio Genaro - Geraldo Nasc i mento - Simão Pedro Toledo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LE I 

NQ 3/95 
Comi ssão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 3/ 95, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio, que obr iga o fornecedor de produtos e serv iços a 
afixar. nas dependências de se u estabelecimento, infor mações 
relativas aos órgãos públicos de defesa do consumidor , fo i 
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 l eg isl a tiva . seja dada à matéria a forma adeq uada , 
nos termos do art. 270 , 9 1Q . do Regimento Interno. 
Assim sendo , opinamos por se dar à proposição a seguinte 

redação final, que está de acordo com o aprovado. 
PROJET O DE LE I NQ 3/9 5 

Obriga o fornecedor de produtos e serv iços a afixar, nas 
dependências de seu estabe lec imento, informações relativas 
aos ó rgãos públicos de defesa do consumidor. 

A Assemblé ia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o fornecedor de produtos e ser viços no 

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

9 1Q - Considera -se fornecedor, para os efeitos desta lei, 
aquele assim definido na Lei Federa l ng 8.078 , de 11 de 
setembro de 1990. 
? 2Q -Nas loca l idades em que não houver órgão espec íf ico 

de defesa do consumidor, fica o fornecedor obrigado a 
afixar. para fins do disposto no "caput" deste artigo , o 
endereço e o telefone da Promotori a de Justiça da comarca em 
que se encont re a sede de seu estabe lec imento. 
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Art. 2Q -O descumprimento do disposto no artigo anterior 
sujeit2 o infrator às penalidades previstas no art. 56 da 
Lei F~ : era l ng 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Art . 3Q O Poder Executivo regulamentará esta lei, 
especialmente a fiscalização de seu cumprimento, no prazo de 
60 (sessenta) dias contados da data de sua publicação. 

Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 5Q- Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 4 de maio de 1995. 
José Maria Barros . Presidente - Geraldo Santanna , re l ator -

Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 10/95 
Comi ssão de Redação 

O Projeto de Lei ng 10/ 95 . de autor i a do Depu t ado Ronaldo 
Vasconcel los. que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
veicul ação de mensagens de conteúdo educati vo nas capas e 
contracapas de cadernos esco l ares adq uiridos pelas esco l as 
públicas. 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 adeq uada , 
nos termos do art . 270, § 1Q, do Regime nto Interno. 

Assim sendo , opinamos por se dar à proposição a seguint e 
redação fin a l, que está de acordo com o aprovado . 

PROJETO DE LEI NQ 10/ 95 
Di spõe sobre a obrigatoriedade da veiculação de mensagens 

de conteúdo educativo nas capas e contracapas de cadernos 
escolares adquiridos pe l as esco las públ icas. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Os cadernos esco l ares adqu i ridos pelas esco l as 

públicas com recursos de suas ca ixas esco l ares ou do Tesouro 
do Estado, para uso de seus a lunos . devem conter nas capas e 
contracapas mensagens de conte údo educativo. 

Art. 2Q -É proibida a utilização do materia l esco l ar 
mencionado no artigo anterior para veicular propaganda 
político-par tidária. 

Art . 3Q - O conteúdo educativo das mensagens vers ará. entre 
outras matérias. sobre: 

I - direitos e garantias individuais e co l et ivos: 
II - direitos sociais: 
III - direitos c ul turais; 
IV - proteção ao meio ambiente: 
v - direitos políticos ; 
VI - aspectos éticos da conduta individual: 
VII - cidadania e aspectos relevantes de seu exercício; 
VIII - o bem comum como objetivo do desempenho social do 

c idadão. 
Parágrafo único Cabe à a utoridade responsável pela 

aq ui sição do ma-~~ial esco l ar referido no art . 1Q desta l ei 
a aprec iação da -~l evância e da pertinência das mensagens 
ed ucat ivas. 

Art. 4Q Esta le i entra em vigor na data de sua 
pub li cação. 
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Art . 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de maio de 1995. 
José Maria Barros , Presidente- Geraldo Santanna, relator -

El be Brandão. 
PARE CER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 50/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 50/ 95, de autoria do Deputado Sebastião 
Helvécio, que dispõe sobre o programa de alimentação escolar 
da rede púb lica estadual, foi aprovado no 2Q turno, na forma 
do vencido no 1Q turno. 

Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa, 
adequada , nos termos do art. 

Comissão. a fim de que, 
seja dada à matéria a forma 
270, 9 1Q, do Regimento 

Interno. 
Ass i m sendo, 

redação f i na l , 
opinamos por se dar à propos i ção a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 50/95 
Dispõe sobre o programa de a l imentação escolar da rede 

pública estadua l . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -O Estado manterá programa de a li mentação escolar 

destinado aos alunos de creches e de c l asses da educação 
pré-escolar . do ensino fundamental e da educação especial 
matriculados nos estabelecimentos de ensino da rede púb l ica 
estadual. 

Art. 2Q Na execução do programa será observado o 
seguinte: 

I -a universalização do atend imento ; 
II -a gratuidade da alimentação oferec ida ; 
III - a manutenção da distribuição de alimentos durante as 

férias escolares; 
IV- a participação da comunidade na busca 

formul ação de estratégias, na avaliação de 
fiscalização da aplicação de recursos 
alimentação escolar; 

de soluções, na 
resultados e na 
destinados à 

v- o respeito à cultura alimentar do educando. 
Art . 3Q- O programa de alimentação escolar da rede púb lica 

estadual será financiado com: 
I - recursos do Fundo Estadua l de Alimentação Esco lar, a 

ser criado por l e i; 
II - transferências de 

celebrados com a União; 
recursos provenientes de convênios 

III - recursos de qualquer natureza . 
Art. 4Q -A aquisição. a preparação e a distribuição dos 

produtos a l imentares necessários à execução do programa 
serão realizadas pela unidade escolar, com os recursos a ela 
repassados para esse fim. 
Parágrafo único Compete ao colegiado 

escolares orientar, fiscalizar, acompanhar 
etapas do processo de aue trata este artigo, 
no rmas legais . 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na 

publicação. 

das unidades 
e aval i ar as 
respeitadas as 

data de sua 
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Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 4 de maio de 1995. 

197 0 
José Maria Barros, Presidente - Elbe Br a ndão, relatora -

Geraldo Santanna. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESO LUÇÃO 

NQ 61/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Reso l ução ng 61 / 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 nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que , segundo 
a técnica l egislati va , seja dada à matéria a forma adequada , 
nos termos do art. 270, 9 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 61 / 95 * 
Aprova, em conformidade com ~di sposto no art. 62, XXXIV, 

da Constituição do Estado , as a li enações das terras 
devolutas que especifica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q - F i cam aprovadas, em conformidade com o disposto 

no art. 62 , XXXIV, da Constituição do Estado , as a li enações 
das terras devol utas especificadas nos termos do anexo desta 
r esolução . observada a enumeração dos respectivos 
beneficiários . 

Art. 2Q -Esta resolução entra em v i gor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as dispos i ções em contrário. 
Sala das Comissões. 4 de maio de 1995. 
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandão, relatora-

Geraldo Santanna . 
* - O anexo mencionado foi publicado na edição do Diário do 

Legislativo de 11 / 5/ 95. 
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BELO HORIZONTE , SEXTA- FEIRA , 12 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DEL IBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 10 DE MAIO DE 1995 

Presidência dos Deput ados Agostinho Patrús, Wanderley 
Ávila, Sebastião Navarro Vi eira e Maria José Haueisen 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): Ata-
Apresentação de Proposições : Projeto de Lei Complementar nQ 
3/95 - Projetos de Lei nQs 230 e 231 / 95 - Requerimentos de 
Emancipação ngs 92 a 101 / 95 - Requerimentos ngs 375 a 385/ 95 
- Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais e dos 
Deputados José Braga (2) e Marcos Helênio - Comunicações : 
Comunicações dos Deputados Sebastião Costa, Paulo Schettino 
e Leonidio Bouças Oradores Inscritos: Di scursos dos 
Deputados Marcelo Gonçalves, João Batista de Oliveira, 
Durva l Ângelo, Wanderley Ávila , Paulo Schett ino, Irani 
Barbosa e Gilmar Machado- 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ): 1ª Fase : 
Abertura de inscrições Leitura de comunicações 
apresentadas- Discussão e votação de pareceres: Pareceres 
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade dos 
Projetos de Lei nQs 71 , 74 e 84 / 95; ap rovação 
Requerimentos: Requerimentos de Emancipação nQs 92 a 101 / 95; 
deferimento - Requerimentos dos Deputados José Braga (2) e 
Marcos Helênio; aprovação - Registro de presença - 2ª Fase : 
Discussão e votação de proposições: Discussão. em 1Q turno, 
do Projeto de Lei nQ 8/95; encerramento da discussão; 
vot ação do projeto , salvo emenda; discurso do Deputado 
Péricles Ferreira; aprovação; votação da Emenda nQ 1; 
aprovação - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 
23 / 95 ; aprovação - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABER TURA 
- Ás 14h15min. comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibr ahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Ailton Vilela- Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Antônio 
Andrade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo- Elbe Brandão- El mo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Ja iro Ataide- João Batista de Oliveira - João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José 
Mar i a Barros - Kemil Kumaira Leonidio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis- Marcos Helên io -Mar ia Olivia - Maur i Torres 
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Miguel Barbosa - Miguel Martin i - 01 into Godinho - Paulo 
Piau - Pau lo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconcellos - Sebastião He lvécio 
-Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune - Wilson Trópia. 

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

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

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

A Sra . Pres i dente ( Deputada Maria José Haueisen ) 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 encamin hadas á Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No 3/95 

( Ex-Projeto de Le i Complementar nQ 31 / 94 ) 
Cria o Código Estadua l do Me io Ambiente. 
A Assembléia Legis l ativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Código Estadua l do Meio Ambiente 
Título I 

Da Política de Proteção Ambiental 
Capítu l o I 

Das Disposições Preliminares 
Art. 1Q - O Estado . com fundamento no Capitulo I do Título 

IV , Seção VI . da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
desenvo lverá ações , em conjunto com a comun idade. vi sando á 
compatibilização do desenvolvimento socioeconômico com a 
proteção do me io ambiente e do equ i líbrio eco l ógico. com a 
finalidade de melhorar a qualidade de vida da população. 
Art. 2Q -A pol itica ambienta l do Estado compreende o 

conjunto de d i retrizes admi ni strati vas e técnicas destinadas 
a orientar a ação governamenta l ou privada no campo da 
utilização raciona l, da conservação e da preservação do meio 
ambiente. que atenderá a princípios estabelecidos nas 
legislações federa l e estadua l que regem a matéria. 
Parágrafo único Todas as atividades, econôm icas ou não , 

serão exercidas em consonância com a po lí tica ambiental do 
Estado. 
Art. 3Q- O meio ambiente é bem de uso comum do povo, e sua 

proteção é dever do Estado e de todas as pessoas e entidades 
que, para tanto , no uso da propriedade , no manejo dos meios 
de produção e no exercíc io de ati vi dades , deverão respeitar 
as li mitações administrati vas e demais determinações 
estabelecidas pelo poder púb li co, com vistas a assegurar um 
ambiente sadio e eco l ogicamente equ ili brado para as 
presentes e futuras gerações. 
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Ar t . 4Q- A política do meio ambiente visa à preservação, à 
me lhori a e à recuperação da qualidade ambiental propícia à 
vida digna, objetivando assegurar a compatibilização do 
desenvolvimento socioeconômico com a preservação do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico, com a finalidade de 
melhorar a qualidade de vida da popu l ação, atendendo aos 
seguintes objetivos: 

I - o estimu lo cultura l à adoção de hábitos, costumes, 
posturas e práticas sociais e econôm i c2s não prejudiciais ao 
meio ambiente ; 

II - a adequação das atividades socioeconômicas rurais e 
urbanas às imposições do equilíbrio ambiental e dos 
ecossistemas naturais onde se inserem; 
III - a preservação e a conservação dos 

renováveis, o seu manejo equ ilibrado 
econômica , raciona l e criteriosa dos 
renováveis; 

recursos naturais 
e a utilização 

recursos não 

IV- o comprometimento técnico da produção de alimentos, 
medicamentos, bens materiais e in sumos em geral, assim como 
as preocupações eco l ógico-ambientais e de saude: 
v - a utilização adequada do espaço territoria l e dos 

recursos hídricos destinados para fins urbanos e rurais, 
mediante uma criteriosa def i nição de uso e ocupação , bem 
como de tr atamento e disposição final de resíduos e 
efluentes de qualquer natureza; 

VI a garantia de crescentes níveis de saude das 
coletividades humanas e dos indivíduos, através da melhoria 
da qualidade ambiental: 

VII - a subst it uição gradativa, seletiva e priorizada de 
processos e outros insumos agríco l as ou industriais 
potencialmente perigosos por outros baseados em tecnologia e 
modelos de gestão e manejo mais compatíveis com a 
preservação ambiental; 
VIII o desenvolvimento de pesquisas e tecnologia 

orient adas para o uso racional dos recursos naturais: 
IX- a participação da comunidade na elaboração e na 

implementação da política ambienta l do Estado. 
Capitulo III 

Da Ação do Estado 
Art. 5Q -Ao Estado de Minas Gerais, no exercício de suas 

competências constitucionais e l ega is relac ion adas com o 
meio ambiente , incumbe mobil i zar e coordenar ações e 
recursos humanos, financeiros, materiais. técnicos e 
cientificas, bem como a participação da população na 
consecução dos objetivos estabelecidos em lei , devendo: 

I - p l anejar e desenvolver ações de promoção , proteção, 
conservação , preservação , recuperação, restauração , 
reparação, vigil ânc i a e me lhoria da qualidade ambiental; 

II - definir e controlar a ocupação e o uso dos espaços 
territoriais de acordo com suas vocações naturais: 
III - elaborar e imp lement ar o Plano Estad ual de Prot eção 

ao Meio Ambiente; 

2 

" . 
u 

... 
E 
õ 
< 

201 8 
IV- exercer o controle da poluição ambiental; 
V definir áreas prioritárias de ação governamental 

relativa ao meio ambiente, visando à preservação e à 
melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico; 

VI - identificar, criar e administrar unidades de proteção 
ambienta l e outras áreas para a proteção de mananciais, 
ecossistemas naturais, fauna e f lora, recursos genéticos e 
outros bens e interesses eco l ógicos , estabelecendo normas a 
serem observadas ness ~ - ~reas ; 

VII- estabelecer di· · -!"'izes especificas para a proteção de 
mananciais hídricos , através de p l anos de uso e ocupação de 
bacias e sub-bacias hidrográficas; 
VIII - estabelecer normas e padrões de qualidade ambiental 

para aferição e monitoramento dos níveis de poluição e 
contaminação do solo , atmosférica , hídrica e sonora, entre 
outros; 
IX- estabelecer normas relativas ao uso e ao manejo dos 

recursos ambientais: 
X - fixar normas de automon itor amento, padrões de emissão e 

condições de lançamentos de resíduos e efluentes de qua l quer 
natureza; 
XI- conceder li cenças , autor i zações e fixar limit ações 

adm ini strat ivas relativas ao meio ambiente; 
XII implantar sistema de informações sobre o meio 

amb i ente, obrigando-se o poder publico a produzi-las, quando 
inexistentes; 
XIII - promover a educação ambienta l; 
XIV incentiva~ o desenvolvimento, a produção e a 

instalação de equ i:2 mentos, bem como a criação. a absorção e 
a difusão de tecno logias compatíveis com a melhoria da 
qual idade ambiental; 

XV - implantar e operar s i stema de monitoramento ambienta l; 
XVI - garantir a part ici pação comun itária no planejamento. 

na execução e na vigilânci a de atividades que visem à 
proteção, recuperação ou melhoria da qualidade ambienta l; 

XVII - exigir Re l atóri o de Impacto Ambiental - RIMA - com 
opções de localização para a operaç2o de obras ou atividades 
publicas ou privadas que possam causar degradação ou 
transformação do meio ambiente, dando a esse estudo, até 
mesmo na fase de elaboração, ampla e indi spensável 
publicidade; 

XVIII - definir critérios ecológicos em todos os níveis do 
planejamento pol iti co , socia l e econômico: 

XIX incentivar e auxiliar tecnicamente movimentos 
comunitários e entidades de caráter cultura l. científico e 
educacional com final i dades ecológicas; 

XX - preservar a diversidade e a in tegridade do patrimônio 
genético contido em seu território. mantendo e ampl i ando 
bancos de germoplasmas, e fiscalizar as entidades dedicadas 
à pesquisa e à man ipul ação de material genético; 

XXI - fiscalizar. cadastrar e manter as florestas e as 
unidades publicas estad ua is de proteção. fomentando o 
florestamento econômico e ecológico e conservando as 
f l orestas remanescentes do Estado: 
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incentivar e promover o reflorestamento, com 
nativas, das áreas degradadas, em margens de rios 
corpos d ' água, em áreas em desertificação e nas 

sujeitas a erosão; 
estabelecer forma, prazo máximo e extensão para que 
propriedades rurais, independentemente do módulo, 

uma cobertura florestal composta de espécies 

XXIV - preservar e recuperar os recursos hídricos, as 
lagoas e os leitos maiores sazonais dos cursos d ' água, 
vedadas as praticas degradadoras de suas propriedades; 

XXV - promover o manejo ecológico dos solos, respeitando 
sua vocação, inc l uindo a conservação das florestas nativas, 
o controle biológico de pragas, a utilização racional e 
moderada dos sistemas mecânicos e o controle da erosão, bem 
como o combate as queimadas; 

XXVI - promover a restauração do solo já comprometido por 
ação ou pratica predatória, restabelecendo-se-lhe ~u 
me l horando-se-lhe a potencialidade orig i nal, atraves da açao 
de formas sistêmicas e orgânicas de exploração. objetivando 
o incremento de sua produtividade e a perenização de sua 
capacidade de riqueza; 

XXVII - promover a reciclagem, a destinação e o tratamento 
dos resíduos industriais e hospitalares, dos agrotóxicos e 
dos rejeitas da atividade agropecuária e doméstica; 

XXVIII - proteger a flora e a fauna. nesta compreendidos 
todos os animais silvestres, exóticos e domésticos , vedadas 
as praticas que co loquem em risco sua função ecológica e que 
provoquem ext i nção de espécies ou submetam animais a 
crueldade, fisca l izando a extração , a produção e a criação , 
métodos de abate , transporte, comercia li zação e consumo de 
seus espécimes e subprodutos; 

XXIX- normatizar, controlar e fiscalizar a produção, o 
armazenamento, o transporte, a comercialização , a uti l ização 
e o destino final de substâncias, produtos e emba l agens, bem 
como o uso de técnicas. métodos e instalações que comportem 
risco efetivo ou potencial para a qual idade de vida e para o 
meio amb i ente. inc l uindo o de trabalho; 

XXX promover a captação de recursos financeiros 
destinados ao desenvolvimento das ati vi dades relacionadas 
com a proteção e a conservação do me i o ambiente. orientando 
sua ap l icação em consonância com os objetivos maiores do 
p l anejamento ecológico; 

XXXI - promover e manter o inventario e o mapeamento da 
cobertura vegetal nativa, visando à adoção de medidas 
espec i ais de preservação e proteção, bem como estimular e 
promover o ref l orestamento das áreas de declividade 
excessiva, margens de corpos de água e ambientes sujeitos ao 
processo de desertificação; 

XXXII restringir e disciplinar a participação em 
concorrência públ i ca e o acesso a créd i tos oficiais e 
beneficios fiscais por parte de pessoas fís i cas o u juríd i cas 
condenadas judicial ou administ ~ ativamente por atos de 
degradação do meio amb i ente ; 
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XXXIII - promover medidas judiciais e administrativas de 
responsabi l ização dos causadores de poluição ou de 
degradação ambiental: 

XXXIV regulamentar e controlar a utilização de 
substâncias químicas em atividades agrossilvopastoris, 
industriais e de prestação de serviços; 

XXXV avaliar níveis de saúde ambiental, promovendo 
pesquisas. investigações , estudos e outras medidas 
necessárias: 

XXXVI - incentivar. colaborar e participar de planos e 
ações de interesse ambiental nos níve i s federal , estadual e 
municipa l : 

XXXVII - fixar critérios 
em zonas apropriadas; 

XXXVIII - fixar critérios, 
infra-estrutura ex i stente , 
saturação: 

para a i mp l antação de indústrias 

baseados em área disponível e 
para a afer i ção do grau de 

XXXIX - cr i ar serv iços permanentes de segurança e prevenção 
de acidentes que provoquem depredação do meio amb i ente: 

XL - fiscalizar o cumprimento dos padrões e das normas de 
proteção ambienta l ; 

XLI - executar outras medidas consideradas essenciais à 
conquista e à manutenção de melhores níveis de qualidade 
amb i enta 1. 

Cap í tu l o IV 
Dos Instrumentos da Po lí tica ce Proteção Ambienta l 

Art . 6Q São instrumentos ca po l ít i ca de proteção 
ambienta l : 

I - o estabelecimento de padrões de qualidade ambienta l : 
II - o zoneamento ambienta l ; 
III - a avaliação de impactos ambientais; 
IV- o l i cenciamento e a revisão efetiva das fontes 

po l uidoras ou potenc i almente poluidoras: 
V- os incentivos à produção e à insta l ação de equipamentos 

e a criação ou absorção de tecno logia, vo l tados para a 
melhoria da qualidade ambiental; 
VI a criação de espaços territor iais especialmente 

protegidos pe l o poder púb l ico. tais como áreas de proteção 
ambienta l , de relevante i nteresse ecológico e reservas 
biológicas; 
VII as pena l idades disciplinares ou compensatór i as 

re l ati vas ao não-cumprimento das medidas necessárias à 
preservação ou à correção da degradação ambienta l; 
VII I a prestação de i nformações relativas ao meio 

ambiente ; 
I X - o sistema estadual de proteção amb i enta l, constitu í do 

por entidades da sociedade civ i l e órgãos do poder público. 
Titu l o II 

Das Normas Gerais de Proteção Ambiental 
Cap i tulo I 

Da Proteção do Meio Ambiente 
Art. 7Q- Para os fins prev istos nesta l ei , e ntende-se por: 

me io ambiente o conj unt o de condições. l eis. 
in f l uênc i as e interações de orde ns f í sica . quím i ca e 
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biológica que permite , abriga e rege a vida em todas as suas 
formas; 

II - degradação da qualidade ambienta l a alteração adversa 
das caracte-isticas do me io ambiente ; 

III - po lui ção toda e qualquer alteração dos padrões de 
qualidade e da disponibilidade dos recursos ambientais e 
naturais resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar das 

populações ou possam vir a comprometer seus valores 
culturais; 

b ) criem condições adversas as ati v idades sociais e 
econômicas; 

c ) afetem desfavorave l mente a biota: 
d ) comprometam as condições estéticas e sanitár i as do meio 

ambiente: 
e ) alterem desfavoravelmente os patr i môn ios cultural. 

histórico, arqueológico e tur í stico; 
f ) lancem matér i as ou energia em desacordo com os pidrões 

ambientais estabelecidos; 
IV - poluidor a pessoa física c~ jurídica, de direito 

público ou privado. responsável d - eta ou indiretamente por 
atividade causadora de degradação ambiental; 

V - poluente toda e qualquer forma de matéria ou energia 
que . d i reta ou i ndiretamente , cause ou possa ca usar a 
degradação do ambiente; 

VI fonte poluidora toda e qua l quer instal ação ou 
atividade a tr avés da qual se verifique a emissão de 
poluentes ou a probabi l idade dessa emissão ; 

VI I recursos naturais os componentes da l itosfera , 
hidrosfera, atmosfera e biosfera, passíveis de serem 
explorados como insumos para diferentes setores econômicos; 

VIII - recursos ambienta i s os recursos naturais e os dema i s 
componentes dos ecossistemas necessários a manutenção de 
equilíbrio ecológico e da qual idade do meio ambiente 
associada á qualidade de vida. a proteção dos patrimônios 
cultural. histórico. arqueo lógico e t urístico; 
IX- manejo eco lógico a utilização dos recursos naturais, 

conforme os critérios de ecologia , vi sando obstar o 
surgimento. a pro li feração e o desenvo lv imento das condições 
que causem ou possam causar danos as populações ou aos 
recursos naturais , bem como buscando a otimização do uso 
desses recursos e a atuação para corrigi r os danos 
verificados no me io ambiente ; 

X - conservação a utilização dos recursos naturais em 
conformidade com o manejo eco lógico: 

XI - preservação a manu tenção de um ecossistema em sua 
integridade, eliminando-se qualquer interferência humana. 
salvo aquelas destinadas a possibi lit ar a própr i a 
preservação ; 

XII - impacto ambien t a l qualquer a l teração nas propriedades 
fí sicas , químicas e biológicas do meio amb iente. causada por 
qualquer forma de matér i a ou energia res ult ante das 
atividades humanas que, d i reta ou indiretamente , afetem: 
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a ) a saúde. a segurança e o bem-estar da população; 
b) as ati v :3des sociais e econômicas; 
c) a biota : 
d) as condições estéticas e sanit árias do me io ambiente; 
e) a qualidade dos recursos ambientais. 
Art. 8Q -O Estado de Minas Gerais promoverá a educação 

ambiental através dos meios formal e não forma l . com a 
difusão de tecnologias de manejo do meio amb i ente , a 
divulgação de dados e informações amb ient ais , objetivando a 
formação de uma consciência pública sobre a necessidade de 
preservação da qualidade ambienta l e do equ il íbrio 
eco lógico. capacitando a população para participar 
ativamente na defesa do meio ambiente. 

Art. 9o -O Estado de Minas Gerais, através da secretaria 
de Estado competente , adotará todas as med i das lega is e 
admin istrativas necessárias á proteção do me io ambiente e a 
prevenção da degradação amb iental de qualquer origem e 
natureza. 

Art. 10 -Os planos. públicos ou privados , de uso de 
recursos naturais do Es t ado de Minas Gerais devem respeitar 
as necessidades do equil íbrio ecológico, as diretrizes e as 
normas de proteção ambiental. 
Parágrafo único No caso de 

nat ura i s, tais como cascalheiras , 
ca l cário, o órgão amb i enta l do 
depós i to prévio de caução , com o 
recuperação das áreas exploradas, 
ser expedida . 

uti l ização de recursos 
areais e pedreiras de 

Estado poderá exigir o 
objeti vo de garant i r a 

conforme regu l amentação a 

Capitulo II 
Do Contro l e da Poluição 

Art. 11 -É vedado o l ançamen to no meio amb i ente de 
qua l quer forma de matéria. energ i a , substância ou mi stura de 
substânc i as, em qualquer estado físico. prejudiciais ao ar 
atmosférico. ao solo , ao subso l o , ás águas. á biota, ou que 
possam torná- lo: 

I - impróprio ou nocivo a saúde; 
II - inconveniente. inoportuno ou incômodo ao bem-estar 

púb li co; 
III - danoso aos materiais. prejudicial ao uso. ao gozo e a 

segurança da propr i edade, bem corro ao fun cionamento normal 
das at ivi dades da colet ivi dade. 

Parágrafo ún i co - O ponto de lançamen to em cursos h í dricos 
de qualquer efluente originário de ati vi dade uti li zadora de 
recur sos amb i entais será ob ri gat ori ament e si tuado a j us 21t e 
da captação de água do mesmo cor po d ' água utili zado ~elo 
agente de lançamento. 

Art . 12 - Ficam sob o contro le do órgão amb i enta l do Estado 
as at ivi dades industriais , comerciais , de prestaçao de 
serv iços e outras que produzam ou possam produzir a l teração 
adversa ás características do meio ambient e . 

Parágrafo úni co - Serão objeto de reg ul amentação especial 
as ati vidades de uso, manipu l ação , transporte, guarda e 
d i spos i ção final de materiais rad ioat ivo e i rradiado. 
observada a legislação federa l . 
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Art. 13 -A construção, a instalação, a ampliação e o 
funcionamento de estabelecimentos e as atividades 
utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 
potencialmente poluidores, bem como os empreendimentos 
capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental do 
Estado, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. 

$ 1o Os pedidos de licenciamento, sua renovação e 
respectiva concessão, serão publicados no diário oficial do 
Estado, bem como em periódico de grande circulação, cabendo 
as despesas ao requerente do licenciamento. 

6 2o- A decisão quanto ao pedido de licenciamento ou a sua 
renovação ocorrerá a partir do 30Q (trigésimo) dia da 
publicação no diário oficial do Estado, mencionada no 
parágrafo anterior. 
Art. 14- Os estabelecimentos e todos os responsáveis pelas 

atividades previstas no artigo anterior são obrigados a 
implantar sistema de tratamento de efluentes, automonitorar 
sua qualidade, e a promover todas as demais medidas 
necessárias para prevenir ou corrigir os inconvenientes e 
danos decorrentes da poluição. 
Art. 15 -No exercício do controle a que se refere o art. 

13, o órgão ambiental do Estado, sem prejuízo de outras 
medidas, expedirá as seguintes licenças ambientais: 

I Licença Prévia LP na fase preliminar de 
planejamento do empreendimento, contendo requisitos básicos 
a serem preenchidos nas etapas de localização, instalação e 
operação; 

II - Licença de Instalação- LI -. autorizando o início da 
implantação, de acordo com especificações constantes no 
projeto aprovado: 
III - Licença de Operação - LO -, autorizando, após as 

verificações necessárias, o início da atividade l icenciada e 
o funcionamento de seus equipamentos de controle da 
poluição, de acordo com o previsto nas licenças prévia e de 
instalação. 
9 1Q -A licença prévia não será concedida quando a 

atividade for desconforme com o plano municipal de uso e 
ocupação do solo ou quando, em virtude de suas repercussões 
ambientais, seja incompatível com os usos e características 
ambientais do local proposto e adjacências. 

? 2Q - A LI deverá ser requerida no prazo de até 2 (dois) 
anos a contar da data de expedição da licença prévia, sob 
pena de caducidade desta. 

§ 3Q - A LO deverá ser renovada anualmente. observada a 
l egis l ação vigente á época da renovação. 
? 4Q No interesse da política ambiental , o órgãc 

ambiental, durante a v1gencia de qualquer das li cenças de 
que trata este artigo. poderá determinar a realização de 
auditor ·a técnica no empreendimento. 

Art. 16 -Os valores para expedição da licença prévia, da 
LI e da LO serão cobrados separadamente. 
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Art . 17 - As atividades referidas no art. 13, existent es na 
data da publicação de st a lei e ainda não licenci adas, 
deverão ser registradas no órgão amb iental do Estado, par a 
fins de obtenção da LO. 
Parágrafo único - O cumprimento do disposto neste arti go 

dependerá de convocação a ser feita por publicação no órgão 
oficial, fixando prazo e e s tabelecendo os devidos 
procedimentos para efeito do referido registro. 

Seção I 
Re l atório de Impacto Ambiental 

Art. 18 -Dependerá da elaboração de estudo de impacto 
ambiental e do respectivo RIMA, a serem submetidos à 
aprovação do órgão estadual competente. o 1 icenciamento das 
atividades modificadoras do meio ambiente , definidas na 
legislação federal. 
Parágrafo único - Além dessas atividades, ainda dependem de 

estudo de impacto ambiental e de Relatório de Impacto 
Ambiental: 

I - a aplicação de agrotóxicos, por vi a aérea. em área 
superior a 100ha (cem hectares) ; 

II - qua l quer atividade que utilize carvão mineral em 
quantidade superior a 10t (dez toneladas) por dia : 

III projetos urbanísticos, acima de 20ha (vinte 
hectares); 

IV - edificações urbanas 
ambiente; 

que alterem as condições do meio 

V- a localização, a implantação , a operação, a ampliação e 
a alteração de atividades industriais. 
Art. 19 -Dependerá da elaboração de estudo de impacto 

ambiental e do respectivo RIMA. a serem submetidos à 
aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividade que, por 
lei. seja de competência federal, sem prejuízo da 
autorização do Estado. 
Art. 20 -Caberá ao órgão ambiental do Estado determinar a 

realização de estudo prévio de impacto ambiental para a 
insta l ação e a operação de atividades que possam ca ~s ar 
degradação do meio ambiente, sendo obrigatória a informé ~ ão 
adequada e a posterior realização de audiência públ i ca. 
convocada tempestivamente, através de edita l, pelos órgãos 
públicos e privados de comunicação. 
Art. 21 Os órgãos ambientais competentes deverão 

compatibilizar os processos de l icenciamento com as etaoas 
de planejamento e implantação das atividades modificadoras 
do meio ambiente , respeitados os critérios e as diretr i zes 
estabe l ecidos por esta lei e tendo por base a natureza. o 
porte e as pecu l iaridades de cada atividade . 
Art. 22 -Para fazer face à reparação dos danos ambientais 

causados pe l a destruição de f l orestas e por alterações em 
ecoss istemas. o 1 icenciamento de obras de grande porte. 
assim considerado pelo órgão l icenciador com fundamento no 
RIMA. terá sempre como um de seus pré-requisitos a 
implantação de uma estação ecológica pela entidade ou 
empresa responsável pelo empreendimento , preferencialmente 
junto à área. 
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Art. 23 O valor da área a ser utilizada e das 
benfeitorias a serem feitas para o fim previsto no artigo 
anterior sera proporcional ao dano ambiental a ser 
ressarcido e não poderá ser inferior a 0, 5% (meio por cento) 
dos custos totais previstos para a implantação dos 
empreendimentos. 
Art. 24 -A extensão, os limites, as construções a serem 

feitas e outras características da estação ecológica a ser 
implantada , serão fixados no licenc i amento do empreendimento 
pela entidade 1 icenciadora. . 
Art. 25- O RIMA relativo ao empreendimento apresentara uma 

proposta ou projeto e indicará possíveis a l ternativas para o 
atendimento ao disposto nesta lei. 
Art. 26 A entidade ou empresa responsável pelo 

empreendimento deverá se encarregar da manutenção da estação 
ecológica, diretamente ou através de convênio com entidade 
do poder público capacitada para isso. 
Art. 27 A entidade estadual do meio ambiente, 

l icenciadora, fiscalizará a implantação e o funcionamento 
das estações ecológicas previstas nesta lei . 

Capitulo III 
Das Unidades de Proteção Ambiental e Zonas de Proteção 

Ambiental 
Seção I 

Das Unid ades de Proteção Ambiental 
Art. 28 -Para os fins prev i stos nesta lei, consideram-se 

Unidades de Proteção Ambiental as áreas, criadas por ato do 
poder púb l ico, para fins de proteção dos ecossistemas 
regionais e melhoria da qualidade de vida da população local 
ou regional. 

Art . 29- São unidades de proteção amb iental: 
I estações eco lógicas são áreas representativas de 

ecossistemas destinadas á realização de pesquisas bas1cas e 
ap li cadas á ecologia, á proteção do meio ambiente natural e 
ao desenvolvimento da educação conservacionista; 

II - reservas ecológicas são áreas de florestas e demais 
formas de vegetação natural destinadas á preservação do meio 
ambiente; 
III - reservas biológicas são áreas não perturbadas por 

atividades humanas, em que se acham preservadas 
características ou espécies da fauna ou da flora , onde são 
pro i bidas a uti l ização, a perseguição, a caça , a apanha ou_a 
introdução de espécimes, bem como modificações do_ me1o 
ambiente a qualquer título , ressalvadas as at 1v1dades 
cientificas devidamente autorizadas; 

I V - áreas de proteção ambiental são áreas extensas ou não 
de domínio privado, de interesse para a proteção ambiental a 
fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e 
conservar ou melhorar as condições ecológicas locais ou 
regionais; 

V - áreas de relevante interesse ecológico são áreas que 
possuem características naturais especiais ou que abriguem 
exemplares raros ou típicos da biota regional, exigindo 
cuidados especiais de proteção por parte do poder público; 
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VI - áreas de inte resse especial são áreas situadas em 

perímetros urbanos, destinadas á proteção de mananciais e 
dos patrimônios cultural, histórico, paisagístico ou 
arqueológico; 

VII - monumentos naturais são áreas ou locais que, pela 
feição notável com que foram dotados pela natureza. merecem 
a proteção especial do poder público; 
VIII - florest as estaduais são áreas destinadas á produção 

de madeiras , á proteção de mananciais e de todos os recursos 
naturais que se en~ontrem dentro de seus limites, e cuja 
utilização e administração se j am em benefício da população; 

IX - parques estaduais s2o áreas dotadas de atributos 
naturais, conciliando a prc:eção integral da flora. da fauna 
e das belezas naturais com a utilização para objetivos 
educacionais. recreativos e científicos, vedada qualquer 
forma de exploração dos recursos naturais; 

X - hortos florestais são áreas destinadas a o estudo e á 
multiplicação das espécies e das c~mais formas de vegetação. 

Seção II 
Zonas de Proteção Ambiental 

Art. 30 - São consideradas zonas de proteção ambiental: 
I - rodovia cênica. estrada que corta região com atributos 

ambientais relevantes: 
II - bem tombado, área de li mitada para proteger monumento 

arquitetônico, pa i sagístico ou arqueológico; 
III - sítio de interesse recreativo . cultural e científico 

área com atributos ambientais relevantes. capaz de propicia~ 
ati vidades de recreação. desenvolvimento de pesq ui sas 
científicas e apri mor ament o cu l tura l; 

IV - áreas de formações vegetais defensivas da erosão de 
e ncostas e de amb ientes de grande circulação bio lógi ca; 

V mananciais de água, nascentes de rios e fontes 
hidrominerais. 

Seção III 
Zoneamento Ambienta l 

Art . 31 -A fim de assegurar os objetivos para os quais 
foram instituídas. as unidades de proteção ambienta l e as 
zonas de proteção amb iental devem ser demarcadas. 
Art. 32- São as seguintes as zonas ambientais: 
I - zonas in tangíveis são aque l as onde o estado primitivo 

da natureza permanece intacto, com ocorrência de vida 
silvestre , representando o mais alto grau de preservação, 
não se tolerando nelas quaisquer alterações humanas. Essas 
zonas são dedicadas à proteção integral dos ecossistemas. 
dos recursos genet1cos e ao monitoramento amb i enta l. O 
objetivo básico do manejo nessas zonas é a preservação e a 
garantia da evolução natural do ambiente. 

II zonas primitivas são aquelas de preservação 
permanente. onde tenha ocorrido mínima intervenção humana e 
que possuam espécies da flora e da fauna ou onde ocorram 
fenômenos naturais de va l or científico . O objetivo geral do 
manejo é a oreservação do ambiente natural e a viabilização 
de at ivi oaaes de pesquisa, de educação ambient a l e de lazer. 
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III - zonas de recuperação são aquelas consideravelmente 
alteradas pelo homem. O objetivo geral do manejo é deter a 
degradação ambiental e restaurar o meio ambiente da área. 

IV - zonas de uso especial são aque l as que contenham os 
equipamentos necessários á manutenção da unidade de proteção 
ambiental e aque las comprometidas com rodovias, ferrovias, 
oleodutos, linhas de transmissão, torres de retransmissão, 
reservatórios de água, usinas hidrelétricas e onde haja 
outros equipamentos implantados. O objetivo geral do manejo 
é assegurar o funcionamento dos equipamentos implantados e a 
recuper ação do meio ambiente. 
v- zonas de uso intensivo são aque l as constituídas por 

áreas naturais alteradas pelo homem. O objetivo do manejo é 
a manutenção de um ambiente natural com o mínimo de impacto 
de atividades humanas. 

VI zonas histórico-culturais são aquelas onde são 
encontradas manifestações históricas e culturais ou 
arqueológicas, as quais serão preservadas , estudadas. 
restauradas e interpret adas para o povo, servindo ao 
turismo, à pesquisa, à educação e ao uso cientifico. 

Capitulo I V 
Da Implantação das Unidades de Proteção Ambienta l e Zonas 

de Proteção Ambiental 
Art. 33- Decreto do Governador do Estado: 
I - criará: 
a ) os parques estaduais e 
b) as estações ecológicas ou reservas biológicas; 
II - declarará : 
a) as rodovias cênicas , 
b) as áreas de formação vegetal 

permanente, independentemente do 
defensiva ou de preservação 
estabelecido no art. 50; e 

c) os sítios de interesse 
cientifico; 
III- indicará: 

recreativo, cultura l 

a) os bens tombados, com as respectivas áreas adjacentes; 
b) os mananciais e 
c) as fontes hidrominerais. 

Capitulo v 
Das Proibições e Exigências 

e 

Art. 34 É proibido o corte raso das florestas, a 
exploração de pedreiras e o exerc1c1o de outras atividades 
que degradem os recursos ambientais e a paisagem, nas faixas 
de terr a dos locais adjacentes a: 

I - parques estaduais; 
II - estações ecológicas ou reservas biológicas e reservas 

ecológicas; 
III - rodovias cênicas. 
Art. 35 -Na faixa de terra dos locais adjacentes ao bem 

tombado , a instalação e a operação de empreendimentos 
comerciais e de serviços dependem de prévia autorização do 
órgão responsáve l pelo tombamento. 

Art . 36 -São considerados locais adjacentes. para efeito 
de proteção: 
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I - a faixa de terra de 500m (quinhentos metros) de largura 
em torno: 

a) dos parques estaduais; 
b) das estações eco lógicas ou reservas bio lógicas e 

reservas ecológicas; 
II - o limite de até 50m (cinqüenta metros) de largura, a 

partir da faixa de domínio das rodovias cênicas . e 
III - a faixa razoável que objetiva a preservar o entorno 

dos bens arqueológicos, paisagísticos e arquitetônicos 
tombados. 
Art. 37- Nas áreas de formação vegetal defensiva à erosão , 

fica proibido o corte de árvores e das demais formas de 
vegetação natural, obedecidos os seguintes critérios: 

I - ao longo dos cursos de água, em faixa marginal, cuja 
largura mínima será: 
a ) de 10m (dez metros) para rios de largur a inferior a 20m 

(vinte metros ) ; 
b) igual à metade da largura do rio, quando esta for 

superior a 20m (vinte metros ) : 
I I - ao redor das l agoas , lagos e reservatórios de águas 

naturais, numa faixa de 100m (cem metros); 
III - ao redor das nascentes, numa faixa de 50m (ci nqüenta 

metros): 
IV - nas áreas acima das nascentes, no topo de morros , 

montes. montanhas e serras ; 
V - nas encostas ou parte destas. com declividade superior 

a 30(trint a ) graus. equi valente a 100%( cem por cento) na 
linha de maior declive; 
Art. 38 -Nas lagunas. ficam proibidos a exploração dos 

recursos minerais e o aterramento : 
Art. 39 -Nos mananciais e nas nascentes de que trata o 

art. 38. é proibido: 
I o l ançamento de qualquer efluente, resíduos ou 

biocidas: 
II - o corte de árvores e de demais formas de vegetação 

natural; 
III - a instalação e a operação de atividades industriais, 

comerciais e de prestação de serviços. 
Art. 40- Nas áreas das fontes hidrominerais, fica proibida 

a exploração de recursos e de outras atividades que degradem 
os recursos ambientais e a paisagem. 

Art. 41 -Nos parques de i nteresses recreativo. cultural e 
cientifico , fica proibida a insta lação e a operação de 
a tivi dades industriais. comerciais e de prestação de 
ser viços que degradem os recursos amb ientais e a paisagem. 
Art. 42 -Nos parques estaduais são proibidos: 
I - a extração dos recursos do solo: 
II -a uti li zação dos recursos hídricos: 
III -o corte das árvores e de qualquer tipo de vegetação; 
IV - a extração de qualquer produto de origem vegetal; 
v - a caça e a pesca de qua l quer natureza: 
VI - a construção e a edificação de qualquer natureza; 
VII - a impl antação e a operação de atividades i ndustr i a l, 

comercial, agropecuária e de outras de qualquer natureza, 
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exceto as recreativas, turísticas e administrativas 
previstas nos objetivos do parque . 
Art. 43- Nas estações ecológicas e nas reservas bio l ógicas 

são proibidos: 
I - a extração dos recursos do solo; 
II -a utilização dos recursos hídricos; 
III - o corte das árvores e de qualquer tipo de vegetação; 
IV - a extração de qualquer produto de origem vegetal; 
v - a caça e a pesca de qualquer natureza e 
VI - a implantação e a operação de atividades industrial, 

comercial, agropecuária e de outras de qualquer natureza. 
Art. 44- É proibido promover queimadas: 
I - nas unidades de proteção ambiental; 
II - nas zonas de proteção ambiental; 
III nas terras de propriedade do Estado ou dos 

municípios; 
IV - nas restevas de lavouras . 
Art. 45 Nas queimadas em propriedades privadas, os 

proprietários devem adotar medidas preventi vas que evit em a 
propagação de incêndios. 

Art . 46 -Os órgãos ambientais definirão as atividades que 
possam afetar a biota da unidade de proteção ambienta l. 
Art. 47 -Nas áreas circundantes das unidades de proteção 

ambiental, num raio de 10km (dez quilômetros ), qua l quer 
atividade que possa afetar a biota deverá obrigator i amente 
ser licenciada pelo órgão ambiental competente. 
Art. 48 -Nas áreas de relevante interesse eco lóg i co ficam 

proibi das quaisquer atividades que possam pôr em risco: 
I - a conservação dos ecossistemas; 
II -a proteção á espécie de b iot a localmente rara; 
III -a harmonia da paisagem. 
Art. 49 -Não são permitidas nas unidades de proteção as 

atividades de terraplenagem, mineração. dragagem e escavação 
que venham a causar danos ou degradação ao meio ambiente ou 
que representem perigo para pessoas ou para a biota. 

Parágrafo único- As at ividades referidas neste artigo, num 
raio mínimo de 1.000m (mil metros ) do entorno de cavernas, 
corredeiras. cachoeiras. monumentos naturais, testemunhos 
geológicos e outras situações semelhantes, dependerão de 
prévia aprovação de estudos de impacto ambienta l e de 
li cenciamento especial pela entidade ambiental das unidades 
de proteção. 
Art. 50 Nenhum projeto de urbanização poderá ser 

implantado na zona ou na unidade de proteção amb ient al sem 
prévia autorização da entidade ambienta l. que exigirá: 

I - adequação com o zoneamento ecológ ico-econômico ; 
II - implantação de sistema de coleta e tratamento de 

esgotos; 
III- sistema de vi as públicas, sempre que possível, e 

curvas de nivel e rampas suaves com ga leri as de águas 
pluviais; 

IV - lotes de tamanho mínimo s uficiente para o plantio de 
árvores em pelo menos 20% (vinte por cento) da área do 
terreno: 
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V - programação de plantio de áreas verdes com uso de 
espécies nativas; 

VI - traçado de ruas e lotes comercializáveis 
á topografia com inclinação inferior a 10% (dez 

Art. 51 -Os loteamentos rurais deverão ser 
aprovados pela entidade ambiental. 

com respeito 
por cento). 

previamente 

Parágrafo único - A entidade ambiental poderá exigir que a 
área destinada , em cada lote, a reserva lega l para a defesa 
da floresta nati va e de áreas natura i s fique concentrada num 
só lugar, sob a forma de condomínio formado pelos 
proprietários dos lotes. 
Art. 52 -Na aná li se de projetos de uso, ocupação e 

parce l amento do solo, o órgão ambiental do Estado. no âmbito 
de sua competência. deverá manifestar-se. dentre outros , 
necessariamente sobre os seguintes aspectos: 

I - usos propostos. densidade da ocupação. desenho do 
assentamento e acessib ili dade: 

II - reserva de áreas verdes e proteção de interesses 
arqu i tetônicos , urbanísticos , paisagísticos, históricos, 
culturais, espeleológ i cos e eco l ógicos: 

III - utilização de áreas com declividade igual ou superior 
a 30% (trinta por cento) , bem como de terrenos alagadiços ou 
sujeitos a inundações; 

IV - saneamento de áreas aterradas com materia l nocivo á 
saúde; 

V - ocupação de áreas onde o nível de po lui ção local impeça 
condições sanitárias mínimas; 

VI - proteção do solo. da fauna, da cobertura vegeta l e das 
águas superfic iais, subterrâneas . fluentes, emergentes e 
reservadas; 
VII - s i stema de abastecimento de água; 
VIII - coleta. tratamento e disposição fina l de esgotos e 

resíduos sólidos: 
IX-viabilidade geotécnica. 
Art. 53 -Os projetos de parcelamento do so lo deverão ser 

aprovados pelo órgão ambiental do Estado para efeito de 
instalação e li gação de ser vi ços de utilidade pública , bem 
como para registro em cartório de registro de imóveis . 

Capitulo VI 
Dos Mutirões Ambientais 

Art. 54- As ent idades civis com finalidades amb ient a listas 
terão direito a participar ou efetuar f i scalização nas 
unidades de proteção ambiental e nas zonas de proteção 
ambiental. 

Art. 55 A participação na fiscalização será feita 
mediante a constituição de mutirões ambienta is, integ rados , 
no mínimo por 3 (três ) pessoas filiadas a entidade, 
ambientalista. 

Art. 56 -Sempre que poss ível, o mutirão amb iental contará 
com a part i cipação de servidor público com experiência em 
fiscalização . 

Art. 57 -Os participantes do mutirão amb iental. quando 
encontrarem infrações da legislação, lavrarão autos de 
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constatação circunstanciados e devidamente assinados pelos 
presentes sobre as ocorrências verificadas. 

§ 1Q o auto de constatação será enviado ao órgão 
competente para aplicação da legislação , devendo, quando 
couber, ser encaminhado ao Ministério Públ ico. 

ó 2o - Se a autoridade competente não se manifestar sobre 
os autos de constatação, caberá denúncia ao Conselho 
Superior de Proteção Ambiental. 

Título III 
Das Normas Especiais de Proteção Ambiental 

Capítulo I 
Da Proteção das Águas 

Art. 58 -O Estado instituirá, por lei. sistema integrado 
de gerenciamento dos recursos hídricos. congregando órgãos 
estaduais, municipais e a sociedade civil, e assegurará os 
meios financeiros e institucionais para: 

I a utilização racional das áçJas superficiais e 
subterrâneas e sua prioridade para abastecimento das 
populações: 

II - o aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos e o 
rateio dos custos das respecti vas obras; 
III a proteção das águas contra ações que possam 

comprometer o seu uso atual e futuro; . . 
IV- a defesa contra eventos críticos que ofereçam r1scos a 

saúde, á segurança pública e prejuízos econômicos ou 
sociais; v - a celebração de convênios com os municípios para a 
gestão, por estes. das águas de interesse exclusivamente 
local; 
VI -a gestão descentralizada, participativa e integr ada em 

relação aos demais recursos naturais e ás peculiaridades da 
respectiva bacia hidrográfica: 
VII - o desenvolvimento do transporte hidroviário e o seu 

aproveitamento econômico; 
VIII - a classificação das águas conforme o seu potencial 

de uso. Art. 59 -As águas subterrâneas e os aqüíferos devidamente 
avaliados constituirão reservas estratégicas para o 
desenvolvimento socioeconômico, indispensáveis para o 
suprimento de água ás populações e o uso agropastoril. e 
deverão ter programa permanente de conservação e proteção 
contra poluição e superexplotação. 
Art. 60 O poder público , mediante mecanismos próprios. 

contribuirá para o desenvolvimento dos mun i cípios em cujos 
territórios se localizarem reservatórios hídricos de porte 
avantajado para uso comunitário. 

Art. 61 -Para proteger e conservar as reservas aqüíferas, 
o Estado incentivará a adoção, pelos municípios. de medidas 
visando: 

I - á instituição de unidades de proteção das águas 
utilizáveis para abastecimento das populações e á 
implant ação , á conservação e á recuperação da cobertura 
florest a l de mananciais e das matas ciliares; 

2 
o 

< . < 
< 
õ 
~ 

215 

II - ao zoneamento de áreas freqüentemente inundáveis que 
apresentem dificuldades de infiltração no solo e que sejam 
incompatíve is com a urbanização; 
III -á implantação de s i stemas de alerta e de defesa civil 

para garantir a segurança e a saúde públicas, quando de 
eventos hidrológicos indesejáveis; 

IV - ao condicionamento. á aprovação prévia por organismos 
estaduais de controle ambiental e á gestão de recursos 
indispensáveis alocados. 

Seção I 
Controle da Poluição da Água 

Art. 62 -_Não há impedimento no aprovei tamento de águas de 
melhor_qual 1dade em usos menos exigentes. desde que t ais 
usos nao preJudiquem a qualidade estabelecida para essas 
aguas. 

Art. 63 -Não será permitido o lançamento de poluentes nos 
mananciais subsuperficiais. 

Art. 64 -Nas águas de classe especia l não serão tolerados 
lançamentos de águas residuárias. domésticas e industriais. 
l 1xo e outros resíduos sólidos , substâncias potencialmente 
tox1cas, agrotoxicos, fertilizantes químicos e outros 
poluentes, mesmo tratados. e caso as águas sejam utilizadas 
para abastecimento doméstico, deverão ser submet idas a uma 
inspeção sa nitária preliminar. 
Art. 65 -Nas águas enquadradas em classes menos nobres 

serão tolerados lançamentos de despejos. desde que não 
venham a fazer com oue os limites estabelecidos para as 
respectivas c l asses sejam ultrapassados. 

Capit ulo II 
Da Proteção do Ar 

Seção I 
Padrões 

Art . 66- Para os fins desta lei, entende-se: 
I - por 1 imite máximo de e miss ão a quantidade de poluentes 

permissível de ser lançada por fontes poluidoras para a 
atmosfera; 

II - por excesso de combustão externa em fontes fixas toda 
a queima de substâncias combustíveis realizada nos seguintes 
equip~mentos: caldeiras, geradores de vapor, centrais para 
geraçao de energia elétrica, fornos, fornalhas, estufas e 
secadores para a geração e uso de energ ia térmica. 
incineradores e gaseificadores. 
Art. 67 -São padrões de qual idade do ar as concentrações 

de P?luentes atmosféricos que, ultrapassadas , poderão afetar 
a saude, a segurança e o bem-estar da população . bem como 
ocasionar danos á flora e á fauna, aos mananciais e ao meio 
ambiente em geral. 

Art. 68- Para os efeitos desta lei, ficam estabelecidos os 
seguintes conceitos: 

I padrões primários de qualidade do ar são as 
concentrações de poluentes que, ultrapassadas, poderão 
afetar a saúde da população; 

II padrões secundários de qua l idade do ar são 
concentrações de poluentes abaixo das quais se prevê o 



216 

da população, assim 
materiais e ao meio 

mínimo efeito adverso sobre o bem-estar 
como o m1n1mo dano à fauna. à flora, aos 
ambiente em geral. 

Parágrafo único -Os padrões de qualidade do ar serão 
objetivo a ser atingido mediante a estratégia de controle 
fixada pelos padrões de emissão e deverão orientar a 
elaboração de planos regionais de controle de poluição do 
ar . 

Seção II 
Classificação 

Art. 69 -Ficam estabelecidos os n íveis de qualidade do ar 
para e l aboração do plano de emergênc i a para ep i sódios 
críticos de poluição do ar, visando a providências dos 
Governos do Estado e dos municípios. de entidades privadas e 
da comunidade, com o objeti vo de prevenir grave e iminente 
risco à saúde da população. 

õ 1o - Considera-se episódio critico de poluição do ar a 
presença de altas concentrações de poluentes na atmosfera em 
curto período de tempo , resultante da ocorrência de 
condições meteoro lógicas desfavoráveis à dispersão dos 
mesmos. 

õ 2o - Ficam estabelecidos os níveis de atenção , alerta e 
emergência , para execução do plano. 

õ 3o - Na definição de qualquer dos níveis enumerados, 
poderão ser consideradas concentrações de dióxido de 
enxofre, partículas totais em suspensão , produto entre 
partículas totais em suspensão e dióxido de enxofre, 
monóxido de carbono, ozônio, partículas inaláveis , fumaça, 
dióxido de nitrogênio, bem como a previsão meteorológica e 
os fatos e fatores intervenientes. previstos e esperados. 

õ 4o - As providências a serem tomadas. a partir da 
ocorrência dos níveis de atenção e de a l erta. t êm por 
objetivo evitar que se atinja o nível de emergência. 

Art. 70- Durante a permanência dos níveis acima referidos, 
as fontes de poluição do ar ficarão. na área at ing ida. 
sujeitas às restrições previamente estabe lecidas pelo órgão 
de controle ambiental . 

Art. 71 Cabe ao Estado a competência para indicar as 
autoridades responsáveis pela dec l aração dos d iversos 
níve is , devendo as declarações efetuarem-se por qualquer dos 
meios usuais de comunicação de massa. 

Capitulo III 
Da Proteção da Fauna Silvestre 

Art. 72 -Os animais de qua lquer espécie, em qualquer fase 
de seu desenvo lv imento e que vivem naturalmente fora do 
cativeiro, constituindo a fauna s ilvestre , bem como seus 
ninhos, abrigos e criadouros naturais são propriedades do 
Estado , ficando proibidas a sua uti l ização. perseguição, 
mutilação , destruição , caça predatória ou apanha. 

õ 10 - Será permitida a instalação de criadouros mediante 
autorização dO órgão estadual compE : e~te. 

õ 2o -Para a instalação e a manL:enção de criadouros será 
permitida a apa nh a de animais silvestres . dentro de controle 
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rigoroso e segundo os critérios estabelecidos pelo órgão 
estadual competente. 
Art. 73 -O perecimento de an imais da fauna silvestre pelo 

uso direto ou indireto de agrotóxicos ou de outra substância 
química será considerado ato degradador da vida silvestre, 
obrigando-se seu responsável a promover todas as medidas 
necessárias à eliminação dos efeitos nocivos que causou. às 
suas expensas, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 
Art. 74 -É proibido o comércio, sob quaisquer formas, de 

espec1mes da fauna silvestre e de produtos e objetos 
oriundos de sua caça , perseguição . mutilação , destruição e 
apanha. 

p 1Q - Excetuam-se os espécimes e produtos provenientes de 
criadouros devidamente legalizados. 

§ 2Q -O comércio de animais s ilvestres e seus produtos só 
poderá ser autorizado mediante r i goroso controle e 
autorização do órgão estadua l competente. que poderá cassar 
a autorização quando não for devidamente comprovada a 
procedência dos animais. 
Art. 75 -Fica instituído o cadastro das pessoas físicas e 

jurídicas que negociem, na forma oesta l ei , com animais 
silvestres e seus produtos. 

Art. 76 -Poderá ser concedida a cientistas. inclusive 
estrangeiros , pertencentes a i nst i tuições cientificas 
oficiais ou oficializados. ou por essas indicados, 
autorização especia l para a coleta de material zoo lógico 
destinado a fins científicos em quaisquer épocas, desde que 
obedecidas as regras da legislação pertinente . 

Art. 77- A posse de animais da flora silvestre regiona l ou 
nacional domesticados deve ter sua origem devidamente 
comprovada, não podendo o possuidor ter mais de 2 (dois ) 
exemplares. 

§ 1Q - Os possuidores de mais de 2 (dois) exemplares 
deverão ser considerados fiéis depositarias do restante. não 
podendo repô-los após sua morte, sendo proibida a 
comercialização. 
~ 2Q O fiel depositário terá um prazo para o 

condicionamento da situação de cativeiro dos an imais sob sua 
custódia, findo o qual , se não forem cumpridas as condições 
exigidas, os animais serão apreendidos. 

? 3Q -Os animais considerados em extinção deverão ser 
apreendidos pela autoridade competente e encaminhados a 
entidades que possam mantê-los adequadamente , vi sando a sua 
reinteg~ação ao habitat origina l. 

§ 4Q - Os animais mantidos em cativeiro cuja procedência 
não puoer ser comprovada serão apreendidos , sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

Capitulo IV 
Da Proteção da Flora e da Fauna Aquáticas 

Art. 78 -A flora e a fauna aquáticas, para os efeitos 
desta lei. são compostas de vegetais e animais que têm na 
água o seu normal ou mais freqüente meio de vida, sejam eles 
de ocorrência natur a l. cultivados ou provenientes de 
criadouro. 
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Parágrafo único Serão tuteladas a flora e a fauna 
situadas em águas públicas. 
Art. 79 -A utilização da fauna e da flora aquáticas pode 

ser efetuada por meio da pesca ou da coleta com fins 
comerciais , desportivos e científicos, desde que respeitando 
as restrições legais. 

Art. 80 -As atividades de pesca serão objeto de licença 
ambiental, outorgada pelo órgão competente. 

9 1Q- São dispensados de licença os pescadores que_pesquem 
com a utilização de linha de mão , vara, caniço e mol1nete. 

õ 2Q Aos cientistas de instituições que tenham a 
atribuição de coletar material biológico para fins 
científicos serão concedidas licenças especiais . 
Art. 81 -As embarcações motorizadas, assim como as não 

autorizadas que pratiquem a pesca, deverão estar registradas 
pelo órgão estadual competente e suje it ar-se às condições 
por este estabelecidas. 
Art. 82 -Cumpridas as prescrições da lei , fica proibido 

pescar: 
I - em corpos de água. nos períodos em que ocorrem 

fenômenos migratórios para reprodução e nos per íodos da 
desova. de reprodução ou de defeso ; 

II - espécies que devam ser preser vadas ou indivíduos com 
tamanhos inferiores aos permitidos ; 
III - quantidades superiores às permitidas; 
IV- mediante a utilização de: 
a) explosivos ou substâncias que em contato com a água 

produzam efeito seme lhante; 
b) substâncias tóx icas: 
c) aparelhos , petrechos, técnicas , processos e métodos não 

permitidos : 
v em épocas e nos locais int erditados pelo órgão 

ambiental competente ; 
VI -sem licença do órgão a~bienta l competente: 
VII - pelo sistema de arrast o e de l ance nas águas 

inferiores; 
VIII - com petrechos cujo comprimento ultr apasse 1/ 3 (um 

te rço) do ambiente aquático ; 
IX - a jusante e a montante nas prox imi dades de barragens , 

cachoeiras e escadas de peixe, nas condições e termos das 
normas regu l amentares. 

ô l o - Fi cam exc luídos da proibição prevista no inciso VI 
deste art igo os pescadores que uti li zem para exercício da 
pesca linha de mão. var a. caniço e molinete. 

ô 2Q -São vedados o transporte . a comercia li zação , o 
beneficiamento e a industr iali zação de espécimes 
provenientes da pesca proibida. 
Art. 83 - O Poder Executi vo fixará. por mei o de atos 

normativos do órgão ambienta l competente, os períodos de 
proibição da pesca, os aparelhos e implementas de toda 
natureza, atendendo às peculiaridades regionais e para 
proteçã~ da fauna e da flora aquá ticas, incluindo a relação 
das espec1es e de seus tamanhos mínimos, bem como as demais 
medidas necessár ias ao ordenamento pesqueiro. 
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Parágrafo un1co A pesca pode ser transitória ou 
permanentemente proibida em águas de domínio público ou 
naquelas de domínio privado quando houver releva nte 
interesse ambiental . 
Art. 84 A fiscalização das atividades pesqueiras 

abrangerá as fases de captura, extr ação, coleta, tr a nsport e , 
conservação, transformação, benef i ci a mento. industria li zação 
e comercialização das espécies anima i s e vegetais que tenham 
na água o seu natural ou mais freqüente meio de v ida . 

Art . 85 - O proprietário ou concessionário de represas ou 
cursos de água, além de outras disposições legais, é 
obrigado a tomar medidas de proteção à f a una. No caso de 
construções de barragens , tais medidas deverão ser adotadas 
nos períodos de instalação, fechamento de comportas ou 
operação de rotina. 

9 1Q - Serão determinadas, pe lo órgão ambiental competente , 
medid as de proteção à fauna e à flora aquáticas em quaisquer 
obras que importem na alteração do reg i me dos cursos de 
água , mesmo auando ordenados pelo poder público. 

9 2Q - Nas águas onde houver peixamento ou fechamento de 
comportas será proibida a pesca , por período a ser 
determinado pelo órgão competente , conforme o regulamento . 

Art. 86 Atividades de pesca ou coleta de vegeta is 
aquá ti cos em áreas que não se j am de dom ínio estadua l, 
poderão se r controladas e fiscaliz adas pelo Estado. mediante 
convênio espec ífi co que preveja os recursos técnicos, 
administrativos. instituciona i s e financeiros para este fim, 
de acordo com o regulamento. 

Art. 87 As at ivi dades de controle e fisca l ização 
ambientais sob a responsabilidade do Estado no tocante à 
proteção da fauna e da flora aquát icas, bem como sua 
exploração rac ional , se suje it arão às normas fixadas pelas 
autoridades amb ientais estadua i s , observadas aq uelas 
estabe l ec i das pe la Uni ão para as águas sob seu dom ínio. 

Capítulo v 
Da Proteção aos Recursos Minerais 

Art. 88 -A pesquisa e a exploração de recursos miner a i s 
serão objeto de li cença ambient a l . nos termos desta lei , sem 
prejuízo da ap licação da l egis l ação federa l pertinente. 
ficando seu responsável obrigado a recuperar o meio ambiente 
degradado. de acordo com a so lução técnica determinada pelo 
órgão compete nte do meio ambiente . 

9 1Q - A pesqu i sa de recursos minerais, a ser autorizada 
pelo órgão federal competente, dependerá de li cença prévia 
do órgão estadual do meio ambiente , que ap li cará os 
critérios previstos no planejamento e no zoneamento 
amb i enta is, com v istas à prevenção a respeito das condições 
necessár i as ao processo de pesquisa e eventual explor ação 
minerária. 

9 2Q - O aproveitamento de bens minerais , sob 
regime jurídico de exp lor ação, ressalvado o d i spas 
93 , dependerá de prévio l icenciamento do órgão 
a mbi ente . devendo s er pr eced ido de estudo de 

qua l quer 
o no art . 

do meio 
impac to 
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ambiental e respectivo relatório e do plano de recuperação 
da área a ser degradada, nos termos desta lei. 

9 3Q O disposto no parágrafo anterior será 
aplicado no caso de pesquisa de recursos minerais, 
nesta fase houver, sob qualquer forma, a exploração 
recursos. 

também 
quando 
desses 

~ 4o - Os trabalhos de pesqu1sa ou lavra que causare~ danos 
ao meiO ambiente, COntráriOS às prescrlÇOeS tecn1cas 
estabelecidas por ocasiões da outorga da respectiva licença 
ambienta l, ou em desacordo com as normas legais ou medidas 
diretivas de interesse ambiental, serão objeto de parec~r 
técnico do órgão amb i ental do Estado , que o encam1nhara, 
mediante representação, ao órgão fed~ral ou ~un1c1pa l 
competente, para efeitos de suspensao temporar1a __ ou 
definitiva das ati vidades de pesquisa ou lavra, sem preJUlZO 
das sanções previstas nesta lei. . .. 

Art. 89 -A extração e o beneficiamento de m1ner1os em 
l agos, r i os e qua i squer outros coreos d~ água só poderão ser 
realizados de acordo com a so l uçao tecn1ca aprovada pelo 
órgão competente do meio ambiente. 

Art. 90 - O titular de autorização de pesquisa, de 
permissão de lavra garimpeira, de concessão de lavra , de 
licenciamento, de manifesto de mina ou de qualquer outro 
título minerário responde pelos danos causados ao me1o 
ambiente, sem prejuízo das cominações legais pertinentes: 

õ 1Q - o órgão competente do meio amb iente ex1g1ra o 
monitoramento das atividades de pesquisa e lavra de recursos 
minerais, sob a responsabilidade dos titulares destas 
atividades, nos termos da programação aprovada. sobre a qual 
exercerá auditoria periódica. 

õ 2o - Na hipótese de serem constatadas irregularidades no 
processo de pesquisa ou exp lo ração minerária , cont~ar2ando 
as exigências fixadas para essas atividades pe lo ~rgao do 
meio ambiente, este estabelecerá o prazo e as cond1çoes pa~a 
a correção das irregularidades, sem prejuízo da recuperaçao 
das áreas degradadas e demais cominações legais. _ 

Art. 91 A realização ae trabalhos de extraçao de 
substâncias minerais, sem a competente permissão, concessão 
ou licença , sujeitará o responsável à ação penal cab1ve~. 
sem prejuízo das cominações administrat ivas e da obr1gaçao 
de recuperar o meio ambiente aegradado. . 

Parágrafo único- O órgão do meio ambiente adotara todas_as 
medidas para a comunicação do fato de que trata esse art1go 
aos órgãos federais ou mun icipais competentes . bem como ao 
Ministério Público para as providências necessárias. . _ 

Art. 92 - A lavra garimpe i ra, a ser permitida pelo orgao 
federal competente, dependerá de prévio l i cenciamento 
ambiental concedido pelo órgão estadua l. 

6 1o - Os trabalhos de mineração garimpeira serão objeto de 
disciplina específica, que compreenda no~mas técnicas e 
regulamen t ares e que objetive a adoçao de med1das 
mitigadoras ou impeditivas dos impactos ambientais deles 
decorrentes. 
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9 2Q - O órgão competente do meio ambiente expedirá o 

certificado de registro para os garimpeiros que exerçam suas 
atividades no Estado e constituirá o cadastro estadual de 
garimpeiros, para efeito de controle e fiscalização dessas 
atividades. 

Art. 93 - A realização de trabalhos, pesquisa e lavra de 
recursos minerais em espaços territoriais especialmente 
protegidos dependerá do regime jurídico a que estão 
submetidos . podendo o Estado estabelecer normas espec í ficas 
para permiti - las. tolerá-las ou impedi-las. conforme o caso, 
tendo em vist a a preservação do equilíbrio ecológico 
pretendido. 
Parágrafo único - Nas unidades de proteção constituídas em 

terras sob domínio do Estado. tendo em vi s ta sua 
signifi cat iva importância eco lóg ica, não serão permitidas 
ati vidades de pesquisa ou exp loração minerária. ressalvados 
os casos de minerais estratégicos, após autor i zação dada 
pelo Conselho Superior de Proteção Ambienta l . 

Capitulo VI 
Dos Assentamentos Industria l e Urbano 

Art. 94 -O Estado, mediante lei. de acordo com seus 
objetivos de desenvolvimento econômico . locacionais . sociais 
e estratégicos. atendendo ao melhor aproveitamento das 
condições naturais e urbanas e de organização especia l. 
regional e local , estabe l ecerá diretrizes às quais sujeitar-
se-ão a locali zação e a integração das atividades 
industria is. 
? 1Q Os municípios, respeitadas as condições 

estabe l ecidas pe la lei estadua l. pode rão criar e 
regulamentar zonas industriais de acordo com as diretrizes 
de desenvo lvi mento urbano, definidas no respectivo p lano 
diretor. 

? 2Q - O Estado. ouvidos os municípios e as comunidades 
envo lvidas, definirá padrões de uso e ocupação do solo em 
áreas nas quais será vedada a localização de indústrias. com 
o fim de preservar mananciais de águas superf iciais e 
subterrâneas e de proteger áreas de interesse ambienta l , por 
suas características ecológicas. paisagísticas e cu l tura i s. 

Art . 95- Os assentamentos urbanos , mediante desmembramento 
ou parcelamento do solo e imp lantação de empreendimentos de 
caráter socia l . cumprirão os princípios e nor mas da Lei 
Federal nQ 6.766 , de 1979, observadas ainda as seguintes 
disposições: 

I - proteger. mediante í ndices urbanísticos ap ropriados, as 
áreas de mananciais destinadas ao abasteciment o urbano. bem 
como suas áreas de contribuição imediata: 

II - impedir o lançamento de esgotos urbanos nos curse~ de 
água, sem o prévio tratamento adequado que compatibi li ze 
seus efluentes com a classificação do curso de água 
receptor; 
III prover a deposição final dos detritos sól i dos 

urbanos. industriais. domésticos e hospitalares , por meio de 
métodos apropriados e de forma adequada ao não 
comprometimento da saúde púb l ica e dos mananciais de 
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abastecimento urbano, superficiais ou subter r âneos, 
respeitando a natureza da ocupação e das atividades 
desenvolvidas no local de deposição; 
IV- vedar a urbanização de áreas cujas características 

geológicas desaconselhem a edificação , assim como em áreas 
com declividade igual ou superior a 30% (trinta por cento), 
em áreas sujeitas a inundação, em áreas aterradas com 
material nocivo à saúde pública, em áreas de preservação 
permanente e em áreas onde a poluição impeça condições 
san i tárias suportáveis. 

$ 10 - Os assentamentos urbanos serão objeto de prévia 
licença ambiental , expedida anteriormente à licença 
municipal pertinente. 

9 2Q - Os assentamentos urbanos, mediante o desmembramento, 
parcelamento do solo, ou implantação de empreendimentos de 
caráter socia l que estiverem em desacordo com as disposições 
desta lei sujeitarão seus empreendedores às sanções 
adm i nistrativas e penais cabíveis, além da reparação do dano 
ambiental que tiverem engendrado. 

Titulo IV 
Das Atividades de Apoio Técnico e Cientifico 

Capítulo I 
Dos Instrumentos de Apoio 

Art. 96 -O Estado desenvolverá, direta e indiretamente, 
pesquisas cientificas e processo tecnológico, destinados a 
prevenir ou reduzir a degradação ambiental, e incentivará a 
fabricação de equipamentos antipoluentes e outras 
in iciativas que possam conduzir à racionalização do uso dos 
recursos naturais. 
Parágrafo único O Estado implantará instrumentos 

institucionais, econômico-fi nanceiros, creditícios, de apoio 
técnico-científico e materia l , dentre outros, como forma de 
estimulo a terce i ros, pessoas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou privado, sem fins lucrativos, tendo em 
vi sta as finalidades previstas no ''caput" deste artigo. 

Art. 97 Os órgãos e entidades integrantes das 
administrações direta e indireta do Estado deverão colaborar 
com o órgão ambiental do Estado quando da solicitação de 
recursos humanos , técnicos, materiais e logísticos. 
Art. 98 -O Estado desenvo lverá planos e programas de 

capacitação de recursos humanos em diversos níveis, visando 
a aumentar a eficiência e a eficácia das atividades próprias 
dos órgãos ambientais do Estado. 

Parágrafo único - Para efeito do disposto neste artigo , o 
Estado de Minas Gerais dará ênfase á capacitação. ao 
aperfeiçoamento e á reciclagem de recursos humanos para a 
atuação nas áreas de ecologia e meio ambiente. 

Capitulo II 
Da Prioridade em Pesquisas 

Art. 99 Em face do disposto no capitulo anterior, 
constituem prioridades a pesquisa, o desenvolv imen to e a 
disseminação sistemática de produtos, processos, modelos, 
técnicas e sistemas ecológicos de interesse nas áreas de: 
I- defesa civil e do consumidor ; 

2 
6 

. 
E 
2 
c 

223 

II projeto , implantação, transferência, fix ação e 
melhoria de assentamentos populacionais de i nteresse soci a l · 
I~I - s a neamento básico e domiciliar e de recuper a ção ~ 

saude, espec1almente dos estr a tos sociais carentes; 
IV - cultivo agrícola. especialmente em á r eas que drenem em 

direção a corpos de água destinados ao abastecimento de 
populações urbana s; 
V- economia de energia elétrica e de combustíveis em 

geral; 
VI - monitoramento e controle de po l uição: 
VII - desassoreamento de corpos de água, prevenção e 

controle de erosão e recuperação de sítios erodidos; 
VIII - biotecnologia , trat amento e recic l agem de efluentes 

e resíduos de qualquer natureza; 
IX - manejo de ecossistemas naturais. 

Capitulo III 
Da Divulgação de Informações 

Art. 100 -O órgão ambi e ntal do Estado deverá co letar, 
processar , analisar e , obrigatoriamente, divulgar dados e 
informações referentes ao meio ambiente. 

9 1Q -O sigilo industrial , quando invocado , deverá ser 
adequadamente comprovado por quem o suscitar. 
~ 2Q - Na comunicação de fato potencialmente danoso o 

órgão ambiental do Estado transmitirá imediatam~nte 
informação ao público , responsabiliza ndo-se obrigatoriamente 
o agente público pela omissão, pelo retardamento , pela 
fals1dade e pela imprecisão no cumprimento deste dever. 
Art. 101 -Os órgãos. instituições e entioades púb l icas ou 

privadas . bem como as pessoas físicas e jurídicas ficam 
obrigados a remeter sistematicamente ao órgão ambiental do 
Estado , nos termos em que forem so l icitados, os dados e as 
informações necessárias às ações de vigilância ambiental. 
~ 1Q - E a todos assegurada, independentemente de pagamento 

de taxas, a obtenção de informações existentes no órgão 
ambienta l do Estado. para defesa de direitos e 
esclarecimentos de situação de interesses pessoa l e 
co l etivo. 

9 2Q - Independentemente de solicitação, todo e qualquer 
fato re l evante do ponto de vista ecológico e ambiental deve 
ser necessariamente comunicado ao órgão ambiental do Estado. 

Titu lo v 
Sistema Estadual de Protecão Ambiental 

Capitu lo I 
Do Sistema de Proteção Ambiental 

Art. 102 O Sistema Estadual de Proteção Ambienta l . oue 
tem como atribuições a elaboração, a imp l ementação, a 
execução e o controle da pol íti ca ambiental do Estado. será 
constituído por órgãos ou entidades integrantes das 
administrações direta e indireta, por fundações instituídas 
pelo poder púb li co cujas atividades estejam associadas às de 
proteção da qualidade ambiental ou àouelas de 
discipl inamento do uso de recursos ambienia i s e por 
entidades responsáveis pela execução de programas. projetos. 
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controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a 
degradação ambiental . 

Capítulo II 
Do Conselho Superior 

Art. 103 -Caberá ao Governo do Es tado criar, num prazo de 
90 (noventa) dias, o Conselho Superior de Proteção Ambiental 
do Estado, órgão recursal, deliberativo e de formulação de 
política estadual e de diretrizes governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais. 

Art. 104 -O Conselho Superior de Proteção Ambiental será 
vincul ado á Casa Civil do Governo do Estado e sua 
composição, organização, competência e funcionamento serão 
estabelecidos em regulamento do Poder Executivo, obedecidos 
os critérios mínimos determinados por esta lei. 

Parágrafo único - São membros do Conselho Superior de 
Proteção Ambiental: 

I - indicados pelo Governador do Estado: 
a) o Secretário de Estado da Casa Civi l do Governo do 

Estado; 
b ) o Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Meio 

Ambiente; 
c ) o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação 

Gera 1 ; 
d) o Secretár io de Estado de Transportes e Obras Públicas; 
e) o Secretário de Estado de Indústria e Comércio; 
f) o Secretário de Estado de Recursos Minerais, Hí dricos e 

Energéticos; 
g) o Secretário de Estado da Saúde; 
II - Indicados por suas respectivas entidades: 
a ) 1 (um) representante da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência - SBPC - seção Minas Gerais; 
b) 2 ( dois ) representantes das entidades ambien talist as não 

governamentais. constituídas há mais de 1 (um) ano; 
c) 1 (um) representante da Fundação Estadual do Meio 

Ambiente- FEAM -; 
d) 1 (um) representante dos docentes da Universi dade 

Federal de Minas Gerais; 
e) 1 (um) representante da Coordenadoria de Defesa Civi 1 do 

Estado; 
f) 1 (um) representante da Procuradoria-Geral do Estado; 
g ) 1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Bras i 1 . 

seção Minas Gerais; 
h) 1 ( um ) representante do 
i) 1 ( um) representante do 
j) 1 (um) represent ante do 
k) 1 (um) representante do 

Arquitetura e Agronomia; 

Conselho 
Conselho 
Conselho 
Conselho 

Regional 
Regional 
Regional 
Regional 

de Química; 
de Biologi a ; 
de Farmácia; 
de Engenharia, 

1 J 1 (um) representante do Conselho Regional de ~9dicina; 
m) 1 ( um) representante da Federação das Asso:::'ações dos 

Municípios do Estado; 
n) 1 ( um) representante da Federação das Indústrias do 

Estado de Minas Gerais- FIEMG -; 
o) 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores na 

Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG 
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Art. 105 - Incluir-se-ão entre as competências do Conselho 
Superior de Proteção Ambiental : 

I -aprovar a política ambienta l do Estado e acompanhar sua 
execução, promovendo sua reorientação quando entender 
necessária ; 

II - definir áreas prioritárias de ação governamental 
relati vas ao meio ambiente, visando à preservação e à 
melhoria da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico no 
Estado; 
III - opinar sobre o plano plurianual e as demais l eis 

orçamentárias destinadas à proteção ambie nt a l. ind icando as 
modificações necessárias à consecução da política formulada; 

IV - definir a ocupação e o uso dos espaços territoriais de 
acordo com suas limit ações e condicionantes ecológicas e 
ambientais; 

V - decidir. como última instância administrativa em grau 
de recurso , sobre multas e outras pena l idades impostas pelos 
órgãos amb ientais do Estado . 

Parágrafo único - As decisões do Conselho Superior de 
Proteção Ambiental do Estado serão tomadas mediante voto 
aberto e declarado em sessão pública . 

Titulo VI 
Das Infrações. Penalidades e do Procedimento Administrativo 

Capitu lo I 
Das Infrações e Penalidades 

Art. 106 - Considera-se infração ambiental toda ação ou 
omissão voluntária ou i nvoluntária que importem em 
i nobservância dos preceitos desta lei e de seu regu l amento. 
de decretos e de normas técnicas e outras que se destinem à 
promoção. á proteção e à recuperação da qualidade amb iental . 
Art. 107 -A autoridade ambiental que tiver c1encia ou 

noticia de ocorrênci a de i nfração ambiental é obrigada a 
promover a sua apuração imediata , mediante processo 
administrativo próprio, sob pena de tornar-se co-
responsável. 
Art. 108 Sem prejuízo das sanções civis e penais 

cabíveis. as infrações a este código serão punidas , isolada 
e cumulativamente. com as seguintes penalidades: 

I - advertência: 
I I - multa; 
III -apreensão de produto: 
IV - suspensão de ve nda ou fabricação de produto: 
V - embargo ou demolição de obra; 
VI interdição. parcia l ou total. temporária ou 

definitiva , de estabe l ecimento ou de at ivi dade: 
VII cassação do alvará de licenciamento de 

estabe l ecimento ou atividade; 
VIII - perda ou restrição de incentivos e benefícios 

fiscais concedidos pe lo Governo do Estado; 
IX - perda ou suspensão da participação em linhas de 

financiamento em estabelecimentos oficiais de créd i to do 
Esta do. 
Art. 109- A penal idade de advertênc i a será apl icada quando 

se tratar de primeira inf ação de natureza l eve . devendo 
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nessa oportunidade, quando for o caso, fixar-se prazo para 
que sejam sanadas as irregularidades apontadas, sob pena de 
punição mais grave. 
Parágrafo único - Quando se tratar de infração de natureza 

l eve , consideradas as circunstâncias atenuantes do caso, 
poderá, a critério da autoridade competente, ser novamente 
aplicada a penalidade de advertência, mesmo que outras já 
tenham sido impostas ao infrator. 
Art. 110 -O inf rator , pessoa física ou jurí dica, de 

direito público ou privado, é responsável, independentemente 
da culpa, pelo dano que causar ou puder causar ao meio 
amb i ente e a terceiros afetados por sua atividade. 

§ 1Q -Considera-se infrator, nos termos do "caput" deste 
artigo, o cartório que proceder á lavratura de qualquer 
escr i tura ou promover registro de imóvel de terras devolutas 
ou arrecadadas pelo Estado que integrem unidades de proteção 
ambienta l ou zonas de proteção ambiental. 

é 2o - Considera-se causa a ação ou a omissão sem as quais 
a · infração não teria ocorrido. 

§ 3Q - O resu l tado da infração é imputável a quem lhe deu 
causa de forma direta ou indireta e a quem para ele 
concorreu. 

? 4Q Exclui-se da imputação da infração a causa 
decorrente de força maior ou proveniente de eventos naturais 
ou circunstâncias imprevisíveis que causar, efetiva ou 
potencialmente. dano ao meio ambiente ou a terceiros. 
Art. 11 1 -As pessoas físicas ou jurídicas que operem 

atividade cons iderada , pelo órgão ambiental do Estado , de 
alta per iculos i dade para o meio ambiente serão obrigadas a 
efetuar o seguro compatível com o risco efetivo ou 
potencial. 
Art. 112- As infraçôes classificam-se em: 
I - leves : as eventuais e que não venham a causar risco ou 

dano á saúde. á biota e aos materiais, nem provoquem 
alteraçôes sens íveis ao meio ambiente; 

II - graves: as que venham a prejudicar a saúde, a 
segurança ou o bem-estar ou causar dano à biota ou a outros 
recursos do meio ambiente; 
III - gravíssimas: as que venham causar perigo iminente à 

saúde ou danos irreparáveis ou de difíc il reparação ao meio 
amb iente. 

Art. 113 -A pena de multa consiste no pagamento do valor 
correspondente: 

I - nas infraçôes l eves , de 50 (cinqüenta) a 250 (c~zentos 
e cinqüenta) UPFMGs fiscais; 

II - nas infraçôes graves. de 251 (duzen tos e cinqüenta e 
um ) a 500 (quinhentos ) UPFMGs fiscais: 

III - nas infr açôes gravíssimas, de 501 (quinhentos e um) a 
5.000 (cinco mil) UPFMGs fiscais. 
~ 1Q - Atendido o disposto neste artigo . na fix ação do 

valor da mu lt a, a autoridade levará em conta a capacidade 
econômica do inf rator. 

§ 2Q - Os l imites das mu lt as estabelecidas neste artigo 
serão expressos por qua lquer outro índice que venha a 
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substituir a Unidade de Padrão Fiscal do Estado de Minas 
Gerais - UPFMG -. 
Art. 114 -Será aplicada a penalidade de multa após a 

constatação de irregularidade ou, se for o caso , quando não 
tenha sido sanada a irregularidade após o decurso do prazo 
concedido para sua correção. 

Art 115 A multa poderá ser reduzida em até 50% 
(cinqüenta por cento) do seu valor se o infrator se 
comprometer, mediante termo de compromisso. a tomar as 
medidas efetivas necessar 1as para evitar a continuidade dos 
fatos ~ue lhe deram origem , cassê- jo-se a redução, com 0 
consequente pagamento integra l da ~2sma, se essas medidas ou 
seu cronograma não forem cumpridos. 
Art. 116 - Para a imposição de penas e de graduação de pena 

de multa. a autoridade amb iental observará: 
I - as circunstâncias atenuantes e agravantes: 
II - a gravidade do fato , tendo em vi sta as suas 

conseqüências para a saúde ambiental e o meio ambiente; 
III os antecedentes do infrator quanto ás normas 

ambientais . 
Art. 117- São circunstâncias atenuantes: 
I -menor grau de compreensão e escolaridade do i nfrator; 
II ~ _espontânea e imediata reparação do dano, ou limitação 

S1gn1f1cat1va da degradação amb i enta l causada ; 
III - comunicação prévia pelo infrator de perigo iminente 

de degradação ambiental às autoridades competentes; 
I V ~ _c?laboração s i gnificat iva com os agentes encarregados 

da v1g1lanc1a e do controle amb ient ais ; 
V - ser infrator primário. 
Art. 118- São circunstâncias agravantes: 
I - ser o infr ator reincidente ou cometer a inf ração de 

forma continuada; 
II - ._t er o ag~nte cometido a infração para obter vantagem, 

pecun1ar1a ou nao. para s i ou para outrem; 
III - o infrator induzir outrem para a execução materia l da 

in fração ; 
IV- ter a infração conseqüênc ias gravosas à saúde pública 

ou ao meio ambiente ; 
V- se. tendo conhecimento do ato l esi vo à sa úde pública ou 

ao meio amb i ente , o infrator deixar de tomar as providências 
de sua alçada para evi tá- lo; 

VI ~ se o infrator não providenciar de forma espontânea, 
1med 1at a e eficaz. a reparação do dano ambienta l causado· 
VII -ocorrência de efe itos sobre a propriedade a lheia; · 
VIII - a infração atingir áreas sob proteção l ega l: 
IX - . o emprego de métodos cruéis no abate ou na captura de 

an1ma1s. 
Parágrafo único -A desativação de estação de tratamento. 

int enc~onal e sem justa causa. permite a caracterização da 
1nfraçao como gravíssima e torna o infrator passível de 
enquadramento na penal idade máxima. 
Art. 119 -Havendo concurso de circunstâncias atenua ntes e 

agravantes , a pena será aplicada em cons ider ação à 
circunstância preponderante. entendendo-se como ta l aq uel a 



228 

que caracterize o conteúdo da vontade do autor ou as 
conseqüências da conduta assumida. 
Art. 120 -Caracteriza-se a reincidência específica quando 

o agente comete nova infração do mesmo tipo, e a 
reincidência genérica, quando o agente comete 2 (duas) ou 
mais infrações de natureza diversa. 
Parágrafo único - A primeira irregularidade. desde que 

corrigida no prazo fixado, não constituíra elemento para 
configurar reincidência. . 
Art. 121 -No caso de infração continuada , caracter1zada 

pe l a repetição ininterrupta da ação ou da om1ssão 
inicialmente punida, a penalidade de multa poderá ser 
aplicada diariamente, nos mesmos limites e valores 
estabelecidos no art. 113 desta le1. ate cessar a infração . 

õ 1Q - Sanada a irregularidade, o infrator comunicará o 
f~to, por escrito, á autoridade competente, _e, uma vez 
constatada sua veracidade, retroagira o termo f1nal do curso 
diário da multa á data da comunicação feita. 

õ 2Q -No caso de ap li cação de multa diária. poderá, a 
critério do órgão ambienta l do Estado, ser conced ido novo 
prazo para correção das irregularidades apontadas, desde que 
requerido fundamentadamente pelo infrator , sustando-se 
durante o decorrer de prazos , se concedido novo prazo. a 
incidência da multa. 
Art. 122- Quando, apesar da lavratura do auto de infração, 

subsistir. ainda. para o infrator, obrigação a cumprir, o 
servidor autuante fixará pena de multa diária pelo seu 
descumprimento. nos mesmos limites e valores estabe l ecidos 
no art. 113 desta lei. 
Parágrafo único -A penalidade a que se refere o "caput" 

deste artigo será devida até o exato cumprimento da 
obrigação subsistente, sem prejuízo da aplicação de 
penalidade mais grave. 
Art. 123 - A penal idade de interdição parcia l ou total, 

temporária ou definitiva, será imposta nos casos de perigo 
iminente à saúde pública ou a critério da autoridade 
competente, quer a partir da segunda reincidência, quer nos 
casos de persistir a infração cont inuada, apos o decurso de 
qualquer dos períodos de multa diária imposta. 

Parágrafo único -A imposição de penalidade de interdição, 
se definitiva. acarreta a cassação de licença de operação e, 
se temporária, suspensão pelo período que durar a 
interdição. _ . . 
Art. 124- A pena li dade de embargo e demoliçao sera 1mposta 

no caso de obras e construções rea li zadas sem as necessar1as 
li cenças ou em desacordo com a li cença concedida. 9uando sua 
permanência ou manutenção contrariar as disposiçoes desta 
l ei, de seu regulamento e das normas de l a decorrentes~ 
Art. 125 No caso de resistência. a execuçao das 

penalidades previstas nos incisos VI e VII do art. 108_ desta 
l ei será efetuada com requisição de força pol1c1al , f1cando 
a fonte poluidora sob custódia policia l até sua li beração 
pelo órgão ambienta l do Estado. 
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único responsável pelas 

penalidades referidas no 
ao poder público nenhum 

Art. 126 -O infrator será o 
conseqüências da aplicação das 
artigo anterior, não cabendo 
pagamento ou inden i zação. 
Parágr~fo único - Todos os custos e despesas decorrentes da 

apl1caçao dessas penalidades correrão por conta do infrator. 
Capítulo II 

Do Procedimento Administrativo 
Art. 127 -As infrações da legislação ambiental serão 

apuradas em processo administrat ivo próprio, inic iando com a 
lavratura do auto de infração , obse rvados o rito e os prazos 
estabelecidos nesta lei. 

Parágrafo único - As eventuais fa lhas ou omissões não 
constituirão motivo de nulidade. cabendo à autoridade 
administrativa mandar supri- las. 
_Art. 128- Antes da lavratura do auto de infração. poderá o 
1nfrator_ ser intimado para prestar informações ou 
esc l arec1mentos a autoridade púb li ca. 

Art. 129 -O auto de infr ação será l avr ado pela autor i dade 
amb ient a l que a houver constatado, em 3 (três ) vi as. 
destln~ndo-se a primeira via ao in frator, e as dema i s à 
formaçao do processo administrativo. devendo o instrumento conter: 

I - nome do infrator . seu domicíl io e residência. bem como 
os demais e l ementos necessários à sua qualificação e à sua i dentificação: 
II - local , data e hora da constatação da infração: 
III descrição da 1nfração e menção do dispositivo l egal 

ou regulamentar transgredido ; 
IV penalidade a que está sujeito o infrator e 0 respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição; 
V - prazo para correção da irregularidade constatada· 
VI c1ência, pelo aut uado. de que responderá pelo fato em 

processo administrativo; 
VII - assinatura do autuado ou. na sua ausê nci a ou recusa. 

de duas testemunhas e do autuante: 
VIII - prazo para o recolhimento da mul ta. com redução de 

20% (vinte por cento), caso o inf rator abdique do direito de defesa: 
IX - prazo para interposição de rec urso. com expressa 

referência à necessidade de reco lhi mento da multa imposta, 
para conhecimento do infrator . 
Art. 130 -As omissões ou incorreções na lavratura do auto 

de infr ação não acarretarão sua nulidade quando do processo 
consta~em os e l ementos necessários à determinação da 
1nfraçao e do in frator. · 
Art. 131 - O infrator será notificado para ciência da infração: 
I - pessoalmente ; 
II - por corre io ou vi a postal; 
III- por edita l . se estiver em lugar incerto ou não sabioo. 
9 1Q - Se 

recusar a o infrator for notificado pessoalmente e se 
exarar ciência. o agente da autoridade pública 



fará registrar 
infração por 
recebimento. 

essa circ~nstância e encaminhará 
via pos:al registrada, com 
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o auto de 
aviso de 

? 2Q - O edital referido no inciso III deste artigo será 
publicado somente 1 (uma) vez , na Imprensa Oficial, 
considerando-se efetivada a notificação 5 (cinco) dias após 
a publicação. 

Art. 132 -No caso de imposição da penalidade de multa. se 
o infrator abdicar do direito de defesa , poderá recolhê-la 
com redução de 20% (vinte por cento) . no prazo de 10 (dez) 
dias contados da ciência do auto de infração. 

Art. 133 -O infrator poderá oferecer defesa de auto de 
infração no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência da 
infração. 
9 1Q - Antes do julgamento da defesa a que se refere este 

artigo , deverá a autoridade julgadora ouvir o servidor 
autuante, que terá o prazo de 10 (dez) dias para se 
pronunciar a respeito. 

9 2Q - Apresentada ou não a defesa, o au to de infração será 
julgado pelo dirigente do órgão amb iental do Estado. 
Art. 134 -Das decisões condenatórias poderá o infrator 

recorrer ao Conselho Superior de Proteção Ambiental dentro 
de 15 (quinze ) dias. 
Art. 135 Os recursos interpostos das decisões não 

definitivas não impedirão a imediata exigibilidade do 
cumprimento da obrigação subsistente nos termos do art. 114 
desta lei. 
Art. 136 Não serão conhecidos os recursos que não 

estiverem acompanhados de cópia autenticada da guia de 
recolhimento da multa . 
Parágrafo único -No caso de aplicação de multa diária, o 

recolhimento a que se refere este artigo deverá ser efetuado 
pela importância pecuniária correspondente ao número de dias 
do período compreendido entre a data do auto da infração e a 
da interposi ção do recurso. 

Art. 137 As restituições de multas resultantes da 
aplicação da presente lei serão efetuadas, sempre , pelo 
valor recolhido, com a devida atualização monetária. 

Parágrafo único - As restituições mencionadas neste artigo 
deverão ser requeridas ao órgão estadual de controle 
ambiental através de petição que deverá ser instruída com: 

I - nome do a utuado e seu endereço; 
II - número do processo administrativo a que se refere a 

restituição pleiteada; 
III - cópia da guia de recolhimento; 
IV - comprovante do acolhimento do recurso apresentado . 
Art . 138 Caberá pedido de reconsideração do não-

acolhimento da comunicação previ sta no 9 2Q do art. 131, 
desde que formulado dentro de 10 (dez ) dias contados da 
ciência da decisão do órgão ambiental competente. 
comprovada, de maneira i nequívoca, a cessação da 
i rregu l aridade. 
Art. 139 Os 

declarações que 
servidores 

f i zerem nos 
fica;n 
autos 

responsáveis 
de i nfração , 

pel as 
sendo 
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passíveis de punição. por falta grave, em caso de falsidade 
ou omissão dolosa. 

Art . 140 -Ultimada a instrução do processo, uma vez 
esgotados os prazos para recurso. sem apresentação de 
defesa, ou apreciado o recurso, a autoridade ambiental 
proferirá a decisão final, dando o processo por encerrado, 
notificando o infrator. 
Art. 141 -Quando ap l icada a pena de multa diária, esgotado 

o recurso administrativo, o infrator será notificado para 
efetuar o pagamento do valor ainda devido , no prazo de 15 
(quinze) dias contados da data do receb i mento da 
notificação, recolhendo o respect ivo valor á conta do Fundo 
Único do Meio Ambiente do Estado. 

9 1Q -A notificação para pagamento da multa será feita 
mediante registro posta l ou por meio de edita l publicado na 
Imprensa Oficial. se não localizado o infrator. 

§ 2Q - O não-recolhimento da multa dentro do prazo fixado 
neste artigo implicará sua inscrição para cobrança judicia l. 
na forma da legislação pert i nente . 
Art. 142 As infr ações das disposições legais e 

regulamentares de ordem ambienta l prescrevem em 20(vinte ) 
anos . 

? 1Q- A prescr i ção interrompe-se pela notificação ou outro 
ato da autoridade competente que objet ive a sua apuração e 
conseqüente imposição de pena. 

§ 2Q - Não corre o prazo prescricional enquanto houver 
processo administrativo pendente de decisão. 
Art. 143 No caso de apl i cação das penalidades de 

apreensão e de suspensão de venda de ~roduto , do a uto de 
infração deverá constar , ainda , a natureza , a quantidade, o 
nome ou a marca, a procedência , o loca l onde o produto 
ficará depos it ado e o seu fiel depositário. 

Título VII 
Disposições Complementares e Finais 

Art. 144 -Na contagem dos prazos estabelec i dos nesta lei, 
excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento , 
prorrogando-se esses prazos. automat i camente. para o 
primeiro dia úti l, se recaírem em d i a sem expediente nos 
órgãos do serviço público estadual. 

Art. 145 -Os agentes públicos a serviço da vigilância 
ambiental são competentes para: 

I - co l her amostras necessárias para análises técnicas e de 
controle; 
II - proceder às inspeções e visitas de rotina. bem como 

apurar irregularidades e infr ações: 
III verificar a observância das normas e padrões 

ambientais vi gentes: 
IV- lavrar autos de infração e ap li: as 

cabíveis; 
v - praticar todos os atos necessários ao bom 

vigil ânc i a ambienta 1 no Estado; 
VI intimar por escrito as pessoas 

po lu idoras , ou potencialmente poluidoras , 

penal idades 

desempenho da 

ou ent idades 
a prestarem 
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informações ou esclarecimentos em local e data previamente 
fixados. 

9 1Q- No exercício da ação fiscalizadora, os agentes terão 
livre acesso a todas as edificações ou locais sujeitos ao 
regime desta lei, não se podendo negar a eles informações, 
vistas a projetos, instalações. dependências ou produtos sob 
inspeção. 

§ 2Q - Nos casos de 
agentes solicitarão a 
da medida ordenada, 
penalidades cabíveis. 

embaraço á ação fiscalizadora, os 
intervenção po l icial para a execução 
sem prejuízo da aplicação das 

Art. 146- Os agentes públicos a serviço do órgão ambiental 
do Estado deverão ter qualificação específica. exigindo-se. 
para sua admissão, aprovação em concurso público de provas e 
títulos. 

Art . 147- Os servidores do órgão de f i sca l ização ambiental 
e dos laboratórios de controle que sejam sócios. acionistas 
majoritários, empregados a qualquer título ou interessados, 
de qualquer forma, em empresas sujeitas ao regime desta lei, 
não poderão atuar, nem manifestar-se. nos processos em que 
essas estejam envolvidas. sob pena de punição por falta 
grave e sem prejuízo das sanções penais e civis a que 
estiverem sujeitos. 

Art. 148 -Fica o Poder Executivo autorizado a determinar 
medidas de emergência a fim de enfrentar episódios críticos 
de poluição ambiental, em caso de grave e iminente risco 
para a v ida humana e para bens materiais de alta relevância 
econômica , bem como nas hipóteses de calamidade pública ou 
de degradação do meio ambiente. 
Parágrafo único - Para a execução das medidas de emergência 

de que trata este artigo, poderão, durante o período 
critico. ser reduzidas ou impedidas as atividades nas áreas 
atingidas. 

Art. 149 A Procuradoria-Geral do Estado manterá 
Subprocuradoria especializada em tutela ambiental, defesa de 
interesses difusos e dos patrimônios histórico , cultural, 
paisagístico , arquitetônico e urbaníst i co, como forma de 
apoio técnico-jurídico à implementação dos objetivos desta 
lei e das demais normas ambientais vigentes. 
Art. 150 - O Estado poderá , através de Secretaria de Estado 

responsável pela gestão ambiental e controle de poluição, 
conceder ou repassar auxí l io financeiro a instituições 
públicas ou privadas sem fins lucrativos , para a execução de 
serv iços de relevante interesse ambienta l . 

Ar t . 151 - O Governo do Estado promoverá a criação de 
linhas especiais de crédito no seu s i stema financeiro. para 
financiar o desenvolvimento da pesquisa, a execução de 
obras, a aquisição e a instalação de equipamentos que 
concorram para o controle da degradação ambienta l ou a 
melhoria da qual idade do meio ambiente. 

Parágrafo único Somente poderão ser concedidos 
financiamentos com recursos ori undos do Tesouro do Estado , 
sob forma de fundos especia i s ou de capita l , ou de qualquer 
outra forma. com taxas e condições favorecidas pe l as 

z 
6 

~ 

E 
§ 
c 

233 

instituições financeiras sob o controle acionar1o do Governo 
do Estado, às empresas que apresentarem as licenças a que se 
refere esta lei, emitidas pelo órgão de controle ambiental. 
Art. 152 -As atividades industriais, comerciais e de 

prestação de serviços deverão ser dotadas de meios e 
sistemas de segurança contra acidentes que possam pôr em 
risco a saúde pública ou o meio ambiente. 
Parágrafo único - Os serviços de segurança e prevenção de 

acidentes danosos à saúde púb l ica e ao meio ambiente serão 
desenvolvidos pelas próprias empresas e supervisionados pelo 
órgão ambiental do Estado. 

Art. 153 -As rodovias estaduais serão , obrigatoriamente , 
arborizadas com espécies típicas regionais, em suas faixas 
de domínio , cabendo a execução deste dispositivo à 
secretaria competente. 

Art . 154 -O poder púb l ico estadual promoverá, a cada 05 
(cinco) anos. o inventário e zoneamento florestal do Estado: 
divulgando anualmente o censo referente ao consumo e a 
produção de matéria-prima floresta l . . 
Art. 155 -Fica instituída no Estado a Semana da Arvore. a 

ser comemorada entre os dias 24 a 30 de setembro. 
Parágrafo único - Para a Semana da Árvore serão programadas 

reuniões . conferências e palestras nas escolas e 
estabelecimentos públicos ou subvencionados , bem como 
solenidades e festividades com o objetivo de caracterizar 
floresta como recurso natura l , de elevado valor social e 
econômico . que deve ser protegido e uti l izado de forma 
raciona l . 
Art. 156 -Nos mapas e cartas oficiais do Estado. serão, 

obrigatoriamente , assinalados os parques, as reservas 
indígenas e as florestas públicas. 
Art. 157 -A regulamentação do plano de manejo sustentado 

de que trata esta lei será estabe l ecida pelo Poder 
Executi vo. num prazo de 90 (noventa ) dias a contar da 
publicação desta le i . 
Art. 158 Fica proibido o estabelecimento de usinas 

hidroelétricas cuja bac i a de acumu l ação atinja áreas com 
cobertura f l oresta l superior a 10%( dez por cento ) do tota l . 

Art. 159 -Na liberação do financiamento do banco oficial 
estadua l destinado a investimento ou custeio agrícola. parte 
dos recursos será obrigatoriamente direc i onada para 
i mplantação do Programa de Conservação dos Solos , 
contemp l ando o ref lorestamento até atingir o mínimo de 20% 
(v inte por cento) do imóvel. segundo a apti~ão do_so l o. 
Art. 160- Os casos omitidos nesta lei serao dec 1d1dos pelo 

Conselho Superior de Proteção Ambiental. 
Art. 161 Esta lei entra em v igor na data de sua 

pub l icação e será regulamentada no prazo de 90 ( noventa ) 
dias. 

Art. 162- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Re un iões , 21 de fevereiro de 1995. 
Marcos He l ênio 
Justif i cação: 

orga n izações que 
Estruturado a partir da exper i ência de 

se ded i ca m ao me io amb i ente e aprov e i tando 
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o acervo de informações da legislação federal e de outros 
Estados, além de projetos de lei já apresentados na nossa 
Assembléia Legislativa, inclusive estudos e documentos sobre 
o assunto, o código sugere uma política de proteção 
ambiental. Mais que princípios e normas, visa a formação de 
uma consc1encia ecológica, estabelecendo procedimentos de 
prevenção, controle e atenuação das agressões a natureza . O 
código fixa instrumentos institucionais, econômico-
financeiros, creditícios e de apoio técnico-científico, 
capazes de permitir ao Estado o desenvolvimento de pesquisas 
e tecnologias, estimulando terceiros a participar, sem fins 
lucrativos, de iniciativas voltadas para a prevenção e 
redução da degradação ambiental. Cria o sistema estadual de 
proteção ambiental , definindo órgãos e competências. 
Oferece. ainda, um conjunto de medidas administrativas, de 
acompanhamento e controle de objetivos. atividades, ações e 
procedimentos indicados. A aprovação do Código Estadual do 
Me io Ambiente, como se propõe , corresponde à opção por leis 
modernas e atualizadas no campo do magno problema, 
compatibilizando, segundo declara o art . 1Q, desenvolvimento 
socioeconômico com proteção ao meio ambiente e equilíbrio 
ecológico para a melhoria da qualidade de vida. Ou ainda. 
citando um dos princípios da chamada Carta da Terra, 
divulgada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente no Rio de Janeiro, em junho de 1992:" Os seres 
humanos estão no centro das preocupações com o 
desenvolvimento sustentável. Têm direito a uma vida saudável 
e produtiva. em harmonia com a natureza". 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

Ambiente e de Fiscalização Financeira para parecer , nos 
termos do art. 200. c / c os arts. 103, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 230/95 
Altera a Lei nQ 7.855 , de 17 de novembro de 1980, e da 

outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Os dispositivos a seguir indicados, da Lei nQ 

7.855, de 17 de novembro de 1980, modificada pela Lei nQ 
9.379, de 21 de outubro de 1982, que alterou a Lei Orgânica 
do Instituto de Previdência do Legislativo do Estado de 
Minas Gerais - IPLEMG -, passam a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 3o São contribuintes facultativos do IPLEMG, 
independentemente de idade e de condição de saúde: 

I - os Deputados à Assembléia Legislativa, enquanto durar 
seu mandato, que requererem sua inscrição até 30 ( trinta) 
dias após sua posse; 

II - os Deputados Estaduais contribuintes com pelo menos 4 
(quatro) anos de mandato à Assembléia Legislativa que, não 
se reelegendo ou não concorrendo ao pleito, requererem sua 
inscrição dentro de 90 (noventa ) dias do termo do mandato. 
Art. 6Q O Deputado contribuinte que se afastar 

temporariamente para o exercício de outra função ou em 
licença sem remuneração, ocorrendo desconto em folha. 

. 
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recolhera integralmente as parcelas previstas nos incisos I 
e II do art. 7Q desta Lei. 
Art. 7Q- A receita do IPLEMG é constituída de : 
I contribuição facultativa mensal dos Deputados à 

Assemb l éia Legislativa, no valor de 10% (dez por cento) do 
estipêndio , mediante desconto em folha de pagamento; 

II contribuição compulsória mensa l da Assembléia 
Legislativa, no valor de 20% (vinte por cento) do estipêndio 
dos Deputados contribuintes, devendo ser incluída no 
orçamento do Poder Legislativo a verba correspondente; 

III - contribuição de 30% (trinta por cento ) do estipêndio 
recolhida pelo contribuinte não detentor de mandato à 
Assemb l éia Legislativa; 

IV - contribuição de 10% (dez por cento) sobre o valor dos 
benefícios concedidos pelo IPLEMG. ". 
Art. 2Q -Fica supr imido o art. 4Q da Lei nQ 7.855, de 17 

de novembro de 1980, renumerando-se os demais. 
Art. 3Q -Para a atual legislatura. serão considerados 

Deputados contr ibuint es aque l es que deixarem de solicitar o 
cancelamento de sua inscrição junto ao IPLEMG. 

Art. 4Q -Ficam revogados os incisos IV, v e VI do art. 7Q 
da Lei nQ 7.855, de 17 de novembro de 1980. e demais 
disposições em contrário. 
Art. 5Q Esta l e i entra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Sala das Reuniões, 3 de maio de 1995. 
Durval Ângelo 
Justificação: A Constituição Federal de 1988. em seu art. 

5Q . inciso XX. resguarda ao individuo o direito de associar-
se e manter-se associado. 

A l e i que cria o IPLEMG fere esse dispositivo 
constitucional ao tornar obrigatória a contribuição do 
Deputado Estadual ao Instit uto . 

O que se pretende com este projeto é restituir o direito de 
o Deoutado Es t adua l optar por ser ou não contribuinte e 
beneficiário do IPLEMG. A lei não deveria impingir ao 
Deputado a obrigatoriedade de contribuição . A própria 
existência dos benefícios oferecidos pelo IPLEMG é 
questionável. tanto que já ex i ste emenda constitucional 
proposta pelo Poder Executi vo da União extinguindo as 
aposentadorias especiais. 

Propomos também. no presente projeto, a revogação de 
dispositivo permitindo que o saldo das verbas de subvenção 
não reclamado por seus benef i ciários até o término do 
exercício financeiro se torne fonte de receita do IPLEMG. 
Entendemos que as ve rbas de subvenção não utilizadas devam 
ter a mesma destinação, ou seja. atender a projetos de 
interesse social. Exting uimos a i nda a possibi l idade de 
repasse das diárias que são descontadas ao Deputado que 
faltar às reuniões. uma vez que não há razão alguma para 
esse dinheiro ser revertido ao IPLEMG. 

Pela justiça que esta proposição oretende a l cançar , 
esperamos contar com o apo io dos nob res pares à sua 
aprovação. 
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-Publicado, vai o projeto à Comissão de Justiça, à Mesa da 
Assembléia e à Comissão de Fiscalização Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c/c os arts. 103 e 201, do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 231/95 
Dispõe sobre a criação das áreas-de proteção amb ient al das 

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

A Assemb-~ i a Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Sob a denominação de APAS das Lagoas Marginais do 

Rio São Francisco e de Seus Afluentes, são declaradas áreas 
de proteção ambiental as l agoas marginais do rio São 
Francisco e de seus afluentes, ao longo de seus cursos no 
território do Estado de Minas Gerais. 

9 1Q - Os beneficios desta lei abrangem uma faixa de 50m 
(cinqüenta metros) adjacente ao leito histórico de inundação 
das l agoas marginais. 

p 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 aos fluxos e refluxos 
das águas superficiais e subter râneas ligadas ao regime 
hidrológico do rio São Francisco e de seus afluentes. 

Art . 2Q- São objetivos desta lei: 
I - proteger ecossistemas ribeirinhos importantes para a 

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

desenvo l vimento da fauna ictiológica; 
III - assegurar condições para a proteção da avifauna. da 

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

IV impedir ações de drenagem, de aterros , de 
desmatamentos, de obstruções de canais e outras que 
descaracterizem os ecossistemas das l agoa s marginais; 

V - oferecer condições para o desenvolvimento do turismo 
ecológico, da pesca amadoristica , do l aze r e da recreação; 

VI - resguardar um patrimônio natural com características 
de elevado va l or paisagístico e estimular a melhoria da 
qualidade ambiental das áreas circunvizinhas. 

Art. 3Q- Ficam proibidas , nas áreas de que trata o art . 1Q 
desta 1 e i: 

I - a drenagem ou a obstrução dos seus respectivos contatos 
com o rio. para o fluxo e refluxo de suas águas; 

II - a realização de quaisquer obras que atentem contra os 
objetivos referidos no ar t . 2Q desta lei; 

III a instalação de unidades industriais , de 
terrap l anagem , de aterros e dema i s obras de construção 
c i v i 1; 
IV- a pesca profissional ou amadorística com a util·. =a.ção 

de instrumentos de emalhar, tais como redes, tarrafas ou 
assemelhados. 

Parágrafo único A proibição de que trata este artigo não 
se aplica a obras. ati vidades . planos e projetos de 
uti l idade púb l ica ou de relevante interesse social definidos 
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no âmbito do uso múltiplo e sustentável dos recursos 
hídricos do rio São Francisco e de seus af l uentes, 
obse<vadas as disposições constitucionais e legais relativas 
à ma:eria. 

Art. 4Q -o Poder Executivo, por intermédio do órgão 
estadual competente. providenciará a identificação e o 
mapeamento das lagoas margina1s, no prazo de 1 (um) ano a 
contar da data de publicação desta lei. 

Art. 5o -Compete ao órgão responsável pela execução da 
po l ítica ambiental do Es t ado definir as condiç?es de mane1o 
e de fi scal ização das APAs das Lagoas Marg1na1s do R1o Sao 
Francisco e de Seus Afluentes. 

Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 9 de maio oe 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: As lagoas marginais representam importantes 

ecossistemas , que funcionam como regularizadores do c1clo 
hidrológico. Nas cheias. recebem o f l uxo das aguas dos r1os 
e amortecem os picos de vazão. Nos meses de est 1agem, 
contribuem com o ref luxo de suas águas e ma ntêm a vazão dos 
rios. _ 
Para a fauna , representam ambientes propícios à reproduçao 

e ao desenvolvimento dos pe1xes. servindo , a1nda. como 
hábitat de aves, mamíferos, répte1s e anfíb1os. Contribuem. 
portanto , para manter a biodiversidade c2s bac1as 
hidrográf i cas. 

Não obstante sua importância eco lógica , essas lagoas têm 
sido sistematicamente agredidas. Muitas são drenadas ou 
aterradas. e outras têm seus canais de contato com o rio 
obstruídos. o projeto de l ei objetiva. por meio da instituição de áreas 
de proteção ambiental. imped i r a destruição ou a degradação 
das lagoas marginais do rio São Francisco e de seus 
afluentes, contribuindo para a proteção da fauna e para a 
manutenção do regime hidrológico do rio~ Este proJeto de 
l e i, entretanto. respeitadas as dispos i çoes const1tuc1ona1s 
e legais relativas à matéria. não inviab~liza obras. 
atividades, planos e projetos de utilidade publ1ca ou de 
relevante interesse social definidos no âmb1to do uso 
múltiplo e sustentáve l dos recursos hídricos do rio São 
Francisco. 

Conforme o disposto no art. 225 da Constituição da 
Repub 1 ; c a, impõe-se ao poder púb 1 i co o dever de defender e 
preservar o meio ambiente , com o propósito de mantê - lo 
equ i librado. proporcionando melhor qualidade de vida à 
geração presente e às futuras. 

A matéria em apreço insere-se entre aquelas sobre as quais 
compete á União, aos Estados e ao Distr i to Federal legislar 
concorrentemente. 

A i nic i ativa deste projeto de l e i é , pois, da competência 
do Poder Legislativo e está coerente com o seu interes~e em 
agir com presteza no sentido de se viabilizar a proteçao do 

L---------------------------------~ 
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meio ambiente e dos recursos naturais do Estado , para 
benefício da população . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

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

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1 - Requerimento nQ 92/ 95, do Deputado Djalma Diniz, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Itajutiba , no Município de Inhapim. 
- Documentação completa entregue em 4/5/ 95 . 
2 - Requerimento ng 93 / 95, do Deputado Péricles Ferreira. 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de José 
Gonçalves de Minas, no Município de Berilo. 

- Documentação completa entregue em 9 / 5/ 95. 
3 - Requerimento nQ 94/ 95, do Deputado Bonifácio Mourão, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Cantagalo, no Município de Peçanha. 

- Documentação completa entregue em 9 / 5/ 95. 
4- Requerimento nQ 95/ 95, do Deputado Clêuber Carneiro, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Monte Ve rde , no Município de Camanducaia. 

- Documentação entregue em 8/ 5/ 95: 
a ) ata de constituição da comissão emancipacionista; 
b) representação; 
c ) declaração de entidade legalmente constitu ída; 
d ) cópia autenticada do CGC da entidade ; 
e ) cópia de ata de eleição da diretoria da entidade ; 
f) certidão da Justiça Eleitoral ; 
g) declaração de núcleo urbano e moradias: 
h) dec l aração de edifícios para o Governo Municipa l e 

órgãos de segurança: 
i) declaração de posto de saúde ; 
j) declaração de escola pública de 1Q grau completo: 
l) declaração de cemitério ; 
m) declaração de telefone; 
n) declaração de correios; 
o) dec l aração de energia elétrica; 
p) declaração de abastecimento de água; 
q) inventário patrimonial ; 
r ) protocolo junto ao IGA de so licit ação de mapeamento do 

distrito. 
-Documentação entregue em 9/ 5/ 95: 
a) relação de servidores. 
5- Requerimento ng 96/ 95, do Deputado Kem il Kumaira, 

encaminhando documentação de emancipação dos Distritos de 
Mucuri e Rio Pretinho, no Município de Teófilo Otôni . 

- Documentação entregue em 22 / 3/ 95: 
a ) certidão da Justiça Eleitoral; 
b ) declaração de núcleo urbano e moradias: 
c) declaração de posto de saúde; 
d) declaração de esco l a pública de 1Q grau completo; 
e ) declaração de telefone; 
f) declaração de correios; 
g ) declaração de energ ia elétrica: 

r----------------------------------------------------------2-39 ~ 

~ 

-~ 
-~ 

E 
õ 
" 

h) declaração de abastecimento de água; 
i) ata de constituição da comissão emancipacionista, 

registrada em cartório; 
j) representação ; 
1) declaração de entidade l egalmente constituída; 
m) mapa / descrição de limites do IGA; 
n) inventário patrimonial; 
o) re lação de servidores. 
- Documentação entregue em 9 / 5/ 95: 
a ) declaração de edifícios para funcionamento do Governo 

Municipal e órgãos de segurança: 
b ) declaração de cemitério ; 
c) copia autenticada do CGC da entidade; 
d ) copia de ata de eleição da d i retoria da entidade , 

registrada em cartório. 
6- Requerimento nQ 97 / 95. do Deputado Kemi l Kumaira, 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Topázio, no Município de Teôfi lo Otôni. 

- Documentação entregue em 5/ 5/ 95: 
a ) ata de constituição da comissão emancipacion i sta , 

registrada em cartório; 
b) representação; 
c) declaração de ent i dade legalmente constituída; 
d) copia autenticada do CGC da entidade; 
e) cop ia de ata de eleição da diretoria da entidade. 

registrada em cartório; 
f) certidão da Justiça Eleitora l; 
g) declaraç2: de núcleo urbano e moradias; 
h) declaraçt : de posto de sa úde: 
i) declaração de escola pública de 1Q grau comp l eto ; 
j) declaração de cemitério; 
1) declaração de te l efone ; 
m) declaração de correios: 
n) declaração de energia e létri ca: 
o) declaração de abastecimento de água; 
p) inventário patrimonial: 
q) relação dos servidores ; 
r) mapa / descrição de limites do IGA; 
- Documentação entregue em 9 / 5/ 95: 
a ) decl aração de ed ifícios para funcionamento do Governo 

Municipal e órgãos de segurança. 
7 - Requerimento nQ 98 / 95, do Deputado Sebastião Navarro 

Vieir a , encam inhando documentação de emanc i pação do Distrito 
de Pal me i ra l , no Municíp io de Bote lhos . 

- Documentação completa entregue em 9/ 5/ 95 
8 - Requerimento ng 99 / 95, do Deputado Djalma Diniz. 

0 \Caminhando documentação de emancipação do Distr i to de 
- abajara , no Município de Inhapim. 

- Documentação completa entregue em 9/ 5/ 95. 
9 - Requerimento nQ 100/ 95 , do Deputado Péricles Ferreira, 

encaminhando document ação de emancipação do Distrito de 
Ninheira , no Município de São João do Paraíso. 

- Documentação comp l eta entregue em 9/ 5/ 95 . 
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10 - Requerimento ng 101/95, do Deputado Jorge Hannas, 
encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Reduto , no Município de Manhuaçu. 

- Documentação entregue em 27 / 4/ 95: 
a) ata de constituição da comissão emancipacionista, 

registrada em cartório; 
b) representação; 
c) cópia da ata de eleição da diretoria da entidade, 

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

Municipal e órgãos de segurança; 
g) declaração de escola pública de 1Q grau completo; 
h) declaração de telefone; 
i) declaração de correios: 
j) declaração de energia elétrica: 
1) declaração de abastecimento de água: 
m) relação de servidores; 
n) mapa / descr ição de limites do IGA; 
- Documentação entregue em 4/ 5/ 95: 
a) declaração de entidade legalmente constituída: 
b ) cópia autent icada do CGC; 
c) declaração de posto de saúde. 
- Documentação entregue em 9/ 5/ 95: 
a ) inventár io patrimonial . 

REQUERIMENTOS 
NQ 375/ 95 , do Deputado Wanderley Ávila . solicitando se 

cons i gne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Cavaleiros de Cristo, do Município de São José da 
Safira, por seus seis anos de existência. 

NQ 376/ 95, do Deputado Wanderley Ávila , solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Comendador Gomes da Silva. do Município de Frutal, 
por seus 15 anos de existência. 

NQ 377 / 95 , do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade Mineira , do Município de Frutal, por 
seus 42 anos de existência. 

NQ 378 / 95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela de Botelhos, do Município de Botelhos , por 
seus 24 anos de existência. 

NQ 379 / 95, do Deputado Wanderley Ávila, so l icitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Belo Horizonte , desta Capital, pelo transcurso de 
seu 98Q aniversário. 

NQ 380/ 95,. do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Magos do Oriente, desta Capital, por seus sete anos 
de existência. 

NQ 381 / 95, do Deputado Carlos Murta, solicitando seja 
formulado apelo à Secretaria da Educação , com v i stas a dotar 
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as escolas estaduais de gravações do Hino Nacional e do Hino 
à Bandeira . ( - Distribuídos à Comissão de Educação .) 

NQ 382/95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 
for~ _~ ado apelo ao Diretor-Gera l do DER-MG , com vistas à 
adoç~J de solução para o transporte coletivo da comunidade 
de Lagoa do Pau, no Município de Jaguaraçu. 

NQ 383/95. do Deputado Clêuber Carneiro, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado, com vistas ao 
re1n1c1o das obras de asfaltamento na BR-135 , trecho 
Januária-Itacarambi. ( - Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública . ) 

NQ 384 / 95, da Comissão de Defesa do Consumidor. so licitando 
se consigne nos anais da Casa voto de congratulações com as 
Lojas Arapuã , pela orientação ao consumidor em suas 
mensagens pub l icitári as. (- Á Comissão de Defesa do 
Consumidor.) 

NQ 385 / 95, do Deputado Carlos Pimenta , so licitando seja 
enviado ofício ao Secretário da Segurança Pública 
congratulando-o por sua atuação no desfecho do seq üestro da 
estudante Paula David Zamboni. 

O requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, 
solicitando encaminhamento de oficio ao TRE pedindo seja 
feita consulta plebisc i tária à população do Distrito de 
Córrego do Ouro, foi publicado na edição de 5/ 5/ 95. 

Do Deputado José Braga (2). solicitando o desarquivamento 
dos Projetos de Lei ngs 963 / 92 e 2.112 / 94. 

Do Deputado Marcos Helênio. solicitando audiênc ia da 
Com i ssão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o 
Projeto de Lei ng 207 / 95. _ 

COMUNICAÇOES 
- São t ~- Jém encaminhadas à Mesa comunicações dos · eputados 

Sebas ti2 : ~osta, Paulo Schettino e Leonidio Bouças. 
Oradores Inscr i tos 

O Sr . Pres i dente - Com a palavra. o Deputado Marcelo 
Gonçalves . 

O Deput ado Mar ce lo Gonç a l ves Sr. Presidente. caros 
colegas , venho à tribuna fazer um alerta sobre o que vem 
acontecendo nos hospitais do interior. Que essas pa l avras 
cheguem aos ouvidos do nosso Secretário da Saúde. Esse 
alerta diz respeito ao número de AIHs, ou seja. de 
internações de pacientes. A Organização Mundia l de Saúde 
prevê um número de internações de apenas 10% sobre o número 
total da popul ação do d i strito . esquecendo que esses números 
são feitos para países do Pr imeiro Mundo. Nos nospitais do 
Brasi l , onde não há infra-estrutura nenhuma, não podemos nos 
basear nesses dados . Fala-se muito em descentral i zação da 
saúde do interior , porque a maioria dos doentes vêm para a 
Santa Casa de Misericórdia. Isso por quê? Porque no interior 
cortaram as internações. 

Vou dar o exemplo da minha cidade: Pedro Leopoldo atende 
vários municípios como Matozinhos , Ca pim Branco , Lagoa 
Santa. Vespasiano. Nosso número de AIHs era de 500 por mês. 
hoje está reduzido a 250 e deve reduz i r mais ainda. O que 
acontece? Todo dia 15 saem ambul âncias trazendo nossos 
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doentes para Belo Horizonte, porque não podemos internar. E 
quem sofre com isso é a população pobre . que não tem 
dinheiro para pagar o hospital. Acabaram as vagas, acabaram 
as internações. Os ricos pagam, os conveniados continuam na 
cidade e os pobres ficam rodando de hospital em hospital, 
procurando uma vaga para se internar. Então , devemos fazer 
um manifesto ao Ministro da Saúde, Adib Jatene, excelente 
pessoa, para que olhe as AIHs com mais carinho, porque quem 
sofre realmente é o pobre. Às vezes, doentes com casos que 
poderiam ser resolvidos no interior vêm para Belo Horizonte 
porque não conseguem vaga. Era o que eu tinha a dizer. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista 
de 01 iveira. 

O Deputado João Batista de Ol i ve ir a - Sr . Presidente, Srs. 
Deputados: (- Lê:) 

"Tão misteriosamente como s ur giram. os atentados a bomba 
que sacudiram a Capital mineira nos meses de março e abril 
acabaram. Houve um verdadeiro clima de insegurança e pân i co 
em Belo Horizonte: os artefatos explodiram nas instituições 
e nos locais mais inesperados, nos dias e horários mais 
improváveis; os telefonemas anônimos corriam a solta , 
anunciando explosões que não aconteceriam. Instituições 
democráticas e sempre abertas ao púb l ico, como a Assembléia 
Legislativa, ameaçadas , tiveram que reforçar a segurança. E, 
mais grave que isso, foram obrigadas a lançar mão de 
expedientes pouco usuais como o de i dent ificar os cidadãos 
que as procuram regularmente para tratar de assuntos de 
interesse público. 
Pressionada pela opinião pública e pelas lideranças 

democráticas do Estado, a Secretaria da Segurança Pút'ica 
inst aurou um inquérito policial. As investigações, pelo 
menos aparentemente, caminhavam - isso é o que se concluía 
do fato de que um e outro cidadão, ainda que 
arb it rariamente, foram arrancados de sua vida rotineira e 
convidados a prestar depoimento. E, sinal dos tempos, o 
próprio Secretario da Segurança Púb li ca, Sr. Santos Moreira, 
atribuiu , num primeiro momento, as exp losões a "grupos de 
po lici a i s i nsat i sfei tos". 

Por um breve momento (t alvez dev ido ao fato de Minas ter um 
Governo novo, ainda não comprometido com os esquemas 
tradicionais de poder do Estado ) . acreditou-se que os 
verdadeiros culpados e os interesses obscuros que 
representam seriam impiedosamente apontados à opinião 
pública. Ledo engano! 

Como que para sa lvar a própria pele, como que para impedir 
que um feixe de luz entrasse por uma fenda recém-aberta e 
iluminasse suas próprias entranhas, aquela Secretaria 
apontou um bode expiatório na figura de um até então pouco 
conhecido engenheiro da CEMIG e membro da CUT-MG, o Sr. 
Austen Harmendani Mudato. Nesse momento , acabaram-se as 
frágeis esperanças de que, desta vez, seria diferente, e, 
mais do que nunca, teve-se a certeza de que a 
responsabilidade pelos atentados não ser ia apurada . E de que 
ninguém, exceto o inocente Sr. Austen. seria punido. 
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Qua l quer cidadão que resolva inquirir , hoje, o da 
Secretario da Segurança Pública sobre o andamento das 
investigações certamente ouvira dele que elas continuam em 
curso e "breve. muito breve", apontarão à sociedade e à 
justiça os verdadeiros culpados. Mas, como acreditar nessa 
sentença, quando as investigações já não freqüentam mais os 
noticiários dos jornais? Como acreditar, se é do 
conhecimento de todos que continua sem resultado o inqué r ito 
instaurado pela mesma Secretaria para desvendar os atentados 
terroristas ocorridos nos primeiros meses do último Governo 
de Hélio Garcia? 

Protegidos pelo anonimato das ruas. os cidadãos (como 
aconteceu naquela ocasião ) não tardarão a situar os 
atentados como episódios de uma lut a pelo poder entre grupos 
da Policia Civil . Certamente voltarão a levantar a hipótese 
de que há nessa disputa outros interesses a l ém dos 
provenientes de uma discussão ideológica sobre como a função 
policial deve se r exercida em Minas. _ benefício da 
população. E. diante do sempre ab i ss2 silêncio das 
autoridades . os cidadãos fatalmente conc lu irão que as 
explosões cessaram tão misteriosamente como começaram porque 
teria sido negociada uma trégua, um cessar-fogo; porque 
teria sido realizada uma compos ição de interesses entre 
supostos polic i a is descontentes e a cúpu l a daquela 
Secretaria. 

Ninguém poderá questionar esse legítimo murmúrio que vira 
das ruas e animara as rodas de bate-papo nos bares e nos 
l ares. Não haverá como discordar de rac iocínios lógicos, de 
hipóteses tão bem construídas como essas. Quando o poder 
público falta na elucidação de assuntos de sua competência. 
a sabedoria das ruas incumbe-se de fazê-lo. Suas conclusões 
passam a funcionar. então . como uma condenação implacável 
para um silêncio e uma omissão francamente inexpl icaveis. 

Tão lamentável quanto os atentados e a impunidade 
provavelmente negociada daqueles que os cometeram é a 
mancha, é a sombra de suspe ição que foi projetada sobre a 
imagem públ ica do engenheiro e s indica li sta Austen Mudato. 
Nenhum desmentido, nenhuma ação por calúnia e difamação que 
e le venha, just ifi cadamente , a ganhar contra o Estado 
apagara os efeitos da cruel exposição pública a que foi 
submetido. Quem conseguira apagar nos filhos de Austen. nos 
seus vi zinhos, am i gos e co legas de trabalho a desconfiança 
criada pela suspeita que contra ele fo i falsa e 
pr emeditad ame nre levantada? Quanto tempo será necessário 
para que o engenhe iro possa apagar de sua memória os dias 
terríve is que viveu? Já que a acusação pelos atos que ele 
certamente não cometeu foi feita por altas autoridades do 
Estado, quem lhe pedirá publicamente desculpas em nome do 
povo do Estado de Minas Gerais?" 
Sr. Presidente, essa é a integra de um artigo assinado por 

mim e publicado no jornal "Hoje em Dia", de segunda-fe ira . 
Ainda que o assunto já tenha saído dos noticiários, quero 
trazer a mesma indignação com a qual ocupávamos esta tribuna 
quanoo as bombas explodiam no Município de Belo Horizonre. 
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Mais uma vez, o obscurantismo prevaleceu. Ao trazer aqui a 
nossa solidariedade à única pessoa punida por tudo isso, que 
foi o Eng. Austen Mudato, trago, também, a solidariedade do 
PSB e reforço a nossa indignação contra atitudes 
ir responsáveis de pessoas que ocupam cargos tão altos no 
Estado e acabam por expor um cidadão a esse tipo de 
execração pública. Era só isso , Sr. Presidente . 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente, Srs . Deputados, 

queremos, primeiramente, registrar publicamente um elogio ao 
artigo publicado na última segunda-feira, de autoria do 
nosso companheiro do PSB, Deputado João Batista de Oli veira , 
pois percebemos que a sociedade fica indignada no momento em 
que ocorre a tragédia, mas depois, a tendência é que os 
f atos , de conseqüências graves. caiam no esquecimento. A 
questão das bombas se inscreve como um desses fatos que 
vemos caírem no esquecimento, quando, na verdade , sabe-se 
que eram grupos terroristas que promoviam tais 
acontecimentos. E houve uma opção do Secretário de fazer um 
acordo interno , no nível da própria Policia, para que a 
apuração não fosse feita. Isso é muito grave. 

O terrorismo, em nível mundial, provoca mortes. tr agédias e 
explosões, trazendo muita desesperança à humanidade. Nesse 
sentido, solidarizamo-nos com o Deputado, exigindo uma ação 
firme do Secretário , que tem-se mostrado cada vez mais 
distante . Por duas vezes. neste Plenário uma no Dia 
Internacional da Mulher e outra quando convocado pelo 
Deputado Gilmar Machado-, ele garantiu a apuração aos 
fatos, afirmando que colocaria o seu cargo em jogo , se não 
se solucionasse o caso das explosões de bombas. Nesse 
sentido. vemos que até as palavras do Secretário perdem a 
credibilidade. 

Mas. o que nos traz hoje à tribuna é o desejo de prestar 
solidariedade e, ao mesmo tempo, fazer um reconhecimento ao 
companheiro e colega Deputado Raul Messias, ex-Deputado do 
PT e do PSB nesta Casa, que foi nomeado Diretor da SUDECOOP. 
Acreditamos que Raul Messias é a esperança de que possamos 
ter, na Secretaria de Agricultura, a voz do traba l hador 
rura l e do pequeno proprietário organizados em suas 
associações e cooperativas. 

Raul Messias carrega uma experiência longa na questão do 
cooperativismo, por jà ter trabalhado nesse setor. Queremos, 
de público , prestar-lhe nossa so lidariedade, para que ele 
realize um bom trabalho. Tenho a certeza de que contará com 
seus colegas Deputados. Colocaremos nosso mandato a seu 
serviço, para que a Secretaria de Agricultura não tenha 
apenas a visão da empresa agrícola, dos grandes 
proprietários. mas também a dos pequenos proprietários, que 
são aqueles que geram emprego e produzem 65% dos alimentos 
de Minas Gerais e do Brasil. Nossa solidariedade e esperança 
no trabalho que será desenvolvido por Raul Messias na 
SUDECOOP. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley 
Ávila. 
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o Deputado Wanderley Ávila -Estimada Deputada Maria José 
Haueisen, no exercício da Presidência, demais membros da 
Mesa, Sras. e Srs. Deputados, querido público que se 
encontra nas ga ler ias: no ano passado , por diversas vezes, 
assomamos a esta tribuna para dar conhecimento aos Srs. 
Deputados e à população mineira do desmando e do descaso a 
que está relegada nossa cidade de Pira ~~ -a. Hoje, faremos da 
nossa voz a caixa de ressonância de um ~ ação que deu entrada 
na Promotoria de Justiça da Comarca de Pirapora, pelos 
poucos Vereadores due fazem oposição à adm inistração que lá 
se encontra. ( -Lê: ) 

*"Os Vereadores Leõnidas 
Fe l ipe Mendonça, Bened i to 
Simeon Rios Olortegui. com 
de Pirapora, MG. vêm, com 
nobre presença de V. Exa. 
para. na conformidade do 
verbis': 

Gregório de Almeida, LeOncio 
Moreira . Bartolomeu Manhães e 
assento na Câmara de Vereadores 

todo o respeito e acatamento à 
subscrevendo a presente petição. 
artigo 5Q, inciso XXXIV , ' in 

' São a todos assegurados. independentemente do pagamento de 
taxas: o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa 
de direitos ou contra ilega l idade ou abuso de poder ' . para 
expor e requerer o segu i nte: 

Na qualidade de representantes do povo e com a missão 
precípua de fiscalizar os atos do Executivo Municipa l . os 
signatários têm encontrado enorme dificuldade para exercer o 
manus de que estão investidos. Com efeito. por inúmeras 
vezes os Vereadores subscritos já enviaram pedidos de 
informações ao Chefe do Executi vo Municipa l . Sr. Wal lyd 
Ramos Abadalla, e não receberam qualquer resposta. Enquanto 
isso. o município. conforme é de públ i co e notório 
conhecimento , haja vista o que a imprensa publica 
semanalmente e mesmo o comentário do povo nas ruas da cidade 
( ' vox popul i vox Dei '), encontra-se em estado pré-
falimentar. de quase total e abso l uta insolvência. com 
salários em atraso, com o pagamento de fornecedores suspenso 
por falta de crédito público. com o acúmu lo de dividas da 
Prefeitura perante os bancos citadinos. com os repasses de 
verbas púb li cas suspensos por falta de prestação de contas , 
etc .. etc. Oito meses de pagamento atrasado: quatro meses do 
pessoal contratado e quatro meses do pessoal efetivo. 

Enquanto essa verdadeira onda de absurdos atinge e enlameia 
o bom nome de Pirapora e a administração está acéfala , sem 
mostrar a que veio. o Sr. Prefeito e seus apaniguados 
pompeiam a olhos v istos , ostentando um nível de vida só 
encontrado em países do Pr imeiro Mundo. numa ciranda de 
troca de carros novos , de aquisições de casas , fazendas e 
gado . enquanto os func i onár ios municipais passam fome e a 
cidade corre pelo ralo da incompetênc i a. 

Assim é que, Sra. Promotora , outra a l ternativa não resta 
aos que esta pet ição assinam senão valer -se da força e do 
prestígio do venerando Orgão do Ministério Público . a quem 
cabe, por destinação constituciona l, o mister de defender a 
ordem socia l e o estado de direito. para requerer 
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providências no que tange ao Sr. Prefeito Municipal 
esclarecer os seguintes pontos . 

Comprovar a aplicação da verba, no valor de R$ 
3.300.000,00 (t rês milhões e trezentos mil reais), que foi 
repassada através do convênio assinado entre a Prefeitura e 
o extinto Ministério da Integ ração Regiona l , para obras de 
prevenção contra enchentes, principalmente no que tange à 
forma como foram feitos os repasses de pagamento à 
empreiteira, conforme publicado no "Diário Oficial". 

Comprovar a aplicação da verba para a construção do 
terminal rodoviário , conforme convênio existente. já que, no 
local, não existe qualquer obra. a não ser a de Deus. que 
desde as origens al i fez nascer capim e mato. 
Justificar a doação de CR$1.400.000.000,00 (Um bilhão e 

quatrocentos mil cruzeiros) em favor da Associação de 
Moradores do Bairro Bom Jesus, sem estar devidamente 
autorizado por lei. 

Comprovar a ap licação do material adquirido para a reforma 
do hospit a l municipal , com dinheiro repassado pe l a Fundação 
Nacional de Saude, dando como exemplo a compra de 3.000 
sacos de cimento. 90 mil telhas, 12.000 metros de ripas. 
etc. 
Justificar o endividamento do município , sendo que a 

arrecadação é suficiente para custe io e obras. mas. mesmo 
ass i m, foi feita antecipação de receita na ordem de R$ 
4.500.000.00 (quatro milhões e quinhentos mil reais). com o 
pagamento de mais de R$300.000,00 ( trezentos mil reais) de 
juros por mês. não sobrando dinheiro nem para o pagamento do 
funcionalismo. 
Justificar a aplicação de 25% da antecipação da receita no 

ensino publico. conforme exigência constitucional, já que o 
que se arrecada mal dá para pagar a adm inistração das 
div i das perante os bancos credores. que. por sua vez. 
bloqueiam todo o dinheiro que vem para o município. 
Justificar por que não repassa o dinheiro descontado dos 

servidores e a parte do município para o IPSEMG, com uma 
divida que chega a R$600.000.00 , provocando a suspensão do 
atendimento médico e odontológico dos servidores. 

Por fim, Sra. Promotora, o Sr. Prefeito, descumprindo e 
afrontando a Lei Orgânica do Município, art. 18, além das 
Constituições Federal e Estadual , deixou de remeter à Câmara 
a prestação de contas relativas ao exercício de 1994, o que 
const i tui crime de responsabilidade , razões que l evam os 
subscreventes a acreditar que V. Exa. atuará no sentido de 
promover a verdade ira e reta justiça, que não vem sendo 
respeitada em Pir a pora pelo Sr. Prefeito Municipal. 

Pedem Deferimento." 
Após essa solicitação à Promotoria Púb li ca. não precisaria 

dizer nem esclarecer mais nada aos Deputados, a todos 
aque l es que nos escutam neste momento, mas pasmem os 
senhores , pasmem todos aque l es que nos ouvem: depois dessa 
denuncia, feita pe los Vereadores de Pirapora à Promotoria 
Pública, Pirapora dá-se ao luxo de pagar R$310.000,00 por 
mês. de juros, em vi rtude de uma antecipação de receita, 
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cuja aplicação é desconhecida por todos os habitantes 
daquela cidade . Agora, pasmem novamente os senhores: depois 
de tudo isso, o ilus tre Prefeito Municipal envia a Câmara 
Municipal de Pirapora este ofício. ( -Lê: ) 

*"Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Pirapora , Sr. 
Presidente . Srs. Vereadores : 

Estamos encaminhando a esta egreg1a Câmara projeto de lei 
objetivando a repactuação da dívida firmada entre a 
Prefeitura e o BEMGE , através dos contratos nQs 027 e 074. 
Sabedores da situação caótica vivida por nosso munic1p1o. 

considerada a queda da arrecadaç2o não só a níve l local, 
porém a nível naciona l, esperamos a aprovação deste projeto 
em caráter de urgência , a fim de que seJa encontrada a 
solução adequada destes problemas. 

Sem mais para o momento . agradeço-lhe penhoradamente. 
Pirapora, 8 de maio de 1995. 
Walyd Ramos Abdalla. Prefeito Municipal." 
Este é o projeto de lei que vai anexo. ( -Lê:) 
* "O povo do Munic í pio de Pirapora, por seus representantes 

na Câmara Municipal. aprova a seguinte lei: . . 
Art. 1o -É o Executivo autor izado a repactuar a d1v1da 

contraída com o Banco do Estado de Minas Gerais-BEMGE-, 
conforme os contratos nQs 027 e 074, até o valor de 
R$3.500.000,00 (t rês milhões e qu i nhentos mil reais ). neste 
exercício e no ano de 1996. 
Art. 2Q -Fica o Executivo autorizado a abrir crédito 

adicional suplementar ao orçamento de 1995 para com as 
despesas necessár i as à repactuação . 
Art. 3o -Para o orçamento de 1996 prescrever-se-á rubrica 

específica assecuratória dos recursos indispensáveis à 
repact uação. " e· 
Srs. Deputados. meus queridos co l egas. pergunto se 

possível que o povo de Pirapora e os senhores durmam com um 
barulho desses , depois de ouvir es:e relato 

* -Publicados de acordo com os textos originais. 
o Sr. Pre sidente Com a palavra , o Deputado Paulo 

Schettino. o Dep utado Pau l o Schettino Sr. Presidente, Sras . 
Deputadas. Srs. Deputados , pessoas das ga l erias. volto a 
esta tribuna para manifestar a m1nha alegr1a - e acred1!0 
que os meus companheiros que ainda não sabem , tambem f1carao 
a l egres ao tomar conhecimento do que vou contar . como todo_o 
povo de Minas Gerais- porque. mais uma vez. a Pol1c1a C1v1l 
de Minas Gerais comprovou sua granae capac1daae 
profissiona l, ao desvendar o seqüestro da_ menina Paula 
zamboni. Essa menina foi seqüestrada na c1dade de Alem 
Paraíba. conforme fartamente notic i ado pe l a imprensa. Hoje, 
por volta das 10 horas, uma equipe de policiais civis . 
comandada pe lo Delegado Antônio João dos Reis, invadiu, numa 
favela do Rio de Janeiro. o cativeiro da men1na. ll bertando~ 
a, sã e sa lva. A quadrilha de seqüestradores fo1 
desbaratada. Infel i zmente. os seqüestradores eram cinco 
policiais militares do Rio. Três já foram presos. 
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Estou muito feliz em poder trazer essa noticia a público. 
Ontem mesmo, falei muito desta tribuna sobre os baixos 
salários dos policiais, da incompreensão dos governos para 
com a segurança pública. Disse mesmo que, se o Governo não 
investir na segurança pública, lamentavelmente, em breve, o 
nosso Estado se transformará num novo Rio de Janeiro. Nenhum 
de nós quer isso. Segurança públicé ~ão é bônus, segura nça 
pública é ônus . O Governo tem de :~locar isso na cabeça. 
Espero que o Governo raciocine bem score o exemplo de hoje e 
dê um tratamento condigno à Policia Civil e à segurança 
pública de Min as Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
O Deputado Irani Barbosa* Sr. Presidente e Srs. 

Deputados. ocupo esta tribuna somen te para pedir que se 
agilize a apreciação de alguns requerimentos de minha 
autoria que estão tramitando nesta Casa. O Requerimento ng 
201 / 95, por exemplo. foi apresentado à Mesa da Assembléia no 
dia 26 de março e. até hoje, encontra-se sem parecer. O 
mesmo acontece com o Requerimento ng 268 / 95 e com o 
Requerimento ng 349/95 . Gostaria que a Assembléia de Minas 
pudesse ser um órgão mais ágil e rápido, para que possamos 
esclarecer a população sobre tudo aqu ilo que vem ocorrendo . 
Não quero que a mesma demora ocorra com o requerimento 
dirigido à COPASA-MG, o qual estamos apresentando hoje . 
Neste requerimento , solicitamos à COPASA - MG que envie a 
esta Casa o balanço de 1994 bem como a relação de pagamentos 
a fornecedores e empreiteiras nos meses de agosto a 
dezembro. Se os requerimentos ficarem parados na Casa por 
dois ou três meses , podem perder a eficácia. Não acredito 
que seja essa a intenção da Assembléia, da Mesa e, muito 
menos. dos Srs. Deputados. Portanto. Sr. Presidente, fica 
aqui o nosso apelo para que façamos com que as ações da Mesa 
se tornem mais ágeis e rápidas e para que possamos, daqui, 
minorar o sofrimento da população de Minas. Se não 
conseguirmos isso, que pelo menos possamos informar melhor e 
com mais rapidez e eficiência o que acontece. Muito 
obrigado. 

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

Machado. 
O Deputado Gilmar Machado* Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados , presentes às galerias, imprensa, 
dois assuntos me trazem a esta tribuna, na tarde de hoje. Em 
primeiro lugar, gostaria de fazer a leitura da carta aberta 
à população de Belo Horizonte. redigida pela Intersindical 
Eletricitària dos Funcionários da CEMIG. Em nome da Bancada 
do Partido dos Trabalhadores, gostaria de manifestar a nossa 
solidariedade ao movimento dos eletricitários do Estado de 
Minas Gerais. 

"Uma recente pesquisa feita pela CEMIG revela que os 
consumidores estão satisfeitos com o serviço de energia 
elétrica. Atrás desta aceitação está o empenho de 17.500 
e l etricità-ios que estão com sa lário defasado e com 
sobrecarga de trabalho. Apesar das dificu l dades, os 
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trabalhadores se esforçaram para que a empresa tivesse um 
lucro de 589 milhões de reais no a no passado. Só que a 
categoria não viu nem a cor desse dinheiro. A CEMIG se nega 
a discutir com os sindicatos a distribuição de parte desses 
lucros. como prevê a lei. 
Os eletricitários também querem que a diferença entre o 

menor e o maior salár io pago pela empresa seja de no máximo 
dez vezes. Hoje o pi s o na CEMIG é de 262 reais, a 
reivindicação é que este valor passe para 400 reais. A 
empresa também não quer discutir o assunto. 

Como se não bastasse isso. ela não reconhece o direito ao 
adicional integr a l de 30% para quem trabalha sob risco 
elétrico, como também manda a lei e in s i ste numa filosofia 
desumana de pagar o adicional somente sobre as horas de 
exposição ao risco. Isso é uma oarbárie' Ninguém precisa 
trabalhar o dia inteiro para sofrer um acidente elétrico 
grave, basta um segundo. Essa política traiçoeira é de 
re sponsab ilidade da diretoria da CEMIG, comandada por Carlos 
Eloy. e da superintendência de RH, gerenciada pelo carrasco 
Carlos Mário de Magalhães. 

Mas a luta dos trabalhadores eletricitários não é só por 
reivindicações da categoria. Também estamos preocupados com 
as propostas do Governo para a reforma cons tituciona l. 
Direitos sociais conquistados a duras penas, como a 
aposentadoria, estão sob a mira dos inimigos do povo. O 
patrimônio público também está ameaçado. Querem privatizar 
as telecomunicações, o petróleo e o setor elétrico para 
beneficiar os grandes empresários . 
Diante de todas estas ameaças, os eletricitários não 

tive ram outro caminho senão a greve. Não pretendemos 
prejudicar a popul ação, que já paga tarifas altas pelo 
serviço. Mas se por acaso você ficar no escurc a culpa não 
será dos trabalhadores. mas da direção da e-~resa e do 
Governo do Estado. Cont amos com seu apoio e compreensão." 

Esse é o texto da carta aberta que os eletricitários 
distribuíram hoje à população de Belo Horizonte e que deixo, 
aqui, para o conhecimento dos Deputados . Mais uma vez, 
gostaria de manifestar a solidariedade do Partido dos 
Trabalhadores a esse movimento. 
O segundo assunto que me traz a esta tribuna diz respeito 

às informações tão necessárias ao andamento do processo 
legislativo. Nós. parlamentares. para que possamos discutir 
e debater. inclusive com conhecimento de causa. precisamos 
nos fundamentar com informações. 

Na legis l atura passada. o ex-Deputado An~ônio Carlos 
Pereira apresentou um projeto que possibilitava a l igação 
dos computadores da Assembléia Legislativa ao SIAF. ao 
Sistema de Informação do Governo do Estado. E bom ressaltar 
Jue isso já ocorre na esfera federal. Todos os Deputados 
~ederais têm acesso. por intermédio de senha, aos 
computadores 1 i gados ao Tesouro Federal, para que possam 
tomar conhecimento das informações relativas à arrecadação e 
às despesas do Governo Federal. O projeto do ex-Deputado 
Antônio Carlos Pereira foi aprovado pela Assembléia 
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foi vetado pelo Governo do Estado. O Líder 
Casa, Deputado Romeu Queiroz disse que o 

que e nviaria a esta Casa um projeto 
Deputados terem acesso às informações 

conversa tivemos com o Líder da Maioria, 
Ferreira, que nos garantiu que o 

o projeto, mas que enviaria outro a esta 

Para surpresa nossa , esta semana foi apresentado pelo 
Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei nQ 227 / 95, que 
estabelece a forma como vai se dar o acesso dos 
parlamentares ao SIAF. Para debatê-lo nesta Casa, não 
sabemos se o projeto foi orientado pelo Governador do Estado 
ou se é uma iniciativa do Deputado Migue l Martini. 
Lamentamos que o Governo não venha apresentar esse projeto, 
cobrado por nós sistematicamente. 

O texto da proposição diz que só terá acesso às informações 
o Presidente da Assembléia e o Presidente da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Os demais membros da 
Comissão, se quiserem , terão que entrar com requerimento 
para que possam obter as informações. 

Entendemos que esse projeto prejudica a participação dos 
Deputados. l odos os membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária deveriam ter acesso , assim como 
todos os demais parlamentares. Gostaríamos e queremos fazer 
o debate. Quando o Governo ou seus lideres chamam para 
conversar e fazer acordo, nós, da Bancada do Partido dos 
Trabalhadores . cumprimos o que assumimos . Assumimos aq ui lo 
que falamos e o que nos comprometemos com o Governo. 
Lamentamos não estar recebendo o mesmo tratamento por parte 
dele. 

Fazemos um apelo aos Deputados Romeu Queiroz e Péricles 
Ferreira, para que possamos discutir o projeto do 
Governador . Como ele foi apresentado, foge ao comb inado. 
Precisamos ter acesso às informações. 

O Deputado Paulo Piau, do PFL, falou, hoje, sobre o jogo 
sujo que alguns Estados vêm fazendo com relação à 
tributação. Minas Gerais precisa ter uma pol íti ca 
tributária, porque estamos perdendo incentivos , como na 
nossa região do Triângulo Mineiro. Para que possamos ter 
essa noção e contribuir com esse debate, precisamos das 
informações . E exatamente o que queremos. Esse é o pape l dos 
Deputados: fiscalizar o Execut ivo, ter parceria com ele. E. 
quando vêm essas questões referentes às informações, somos 
tratados como segunda categoria. 

Se os Deputados não podem ter acesso, imaginem o restante 
da popu l ação' Como vamos, então , discutir, nas cidades do 
interior, o orçamento do Estado, se não temos acesso às 
informações? Como vamos nos colocar para elas, se não temos 
acesso às infor mações de crescimento e arrecadação do 
Estado? Como vamos discutir seriamente o orçamento, se não 
nos perm it em ter acesso a tais informações? 

Fazemos um apelo ao Líder do Governo, para que possamos 
discutir, seriamente, o projeto e honrar os compromissos 
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assum idos. Caso contrário, fica difícil a convivência com 
esse Poder. 

* - Sem revisão do orador. 
2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 

1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) - 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 - vot ação de pareceres e a vot ação 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 

comun i cações apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Paulo Schettino - falecimento do Sr. Rubens Reis. nesta 
Capital; Sebastião Costa - f alecimento da Sra. Maria Castro 
Henrique. em Alto Jequitibá; Leonidio Bouças - falec1mento 
dos Srs. Antônio Car l os Pinho, Silvânia Lemos da S1lva , 
Sônia Cristina Souza , João Modesto Silveira, Inedir 
Fernandes e Vicente de Morais Pessoa, em Uberlândia (Ciente. 
~ :icie-se. ) . 

Discussão e Votação de Parece res 
- Ato continuo, são submetidos a discussão e votação e 

aprovados. cada um por sua vez. na forma regimental , os 
pareceres da Comissão de Justiça pela inconst itucionalidade 
dos Projetos de Lei nQs 71 / 95, do Deputado Jorge Hannas. que 
cria l inha de transporte rodoviário coleti vo entre Tocant1ns 
e Ubá; 74/ 95, do Deputado Jorge Hannas. que cria linha de 
transporte coletivo rodoviário entre Cataguases e Barbacena; 
e 84 / 95, do Deputado Jorge Hannas. que cria linha de 
transporte rodov i ário coletivo intermunicipal com sede em 
Cataguases (A rquive-se. ). 

Requerimentos 
- Neste instante. a Presidência defere, nos termos do art. 

1o e seu parágrafo único da Deliberação da Mesa nQ 1. 191. os 
Requerimentos de Emancipação nQs 92 / 95, do Deput ado_Djalma 
Diniz, referente ao Distrito de Itajutiba, do Mun1c1p1o de 
Inhapim: 93 / 95, do Deputado Péricles Ferreira. referente ao 
Distrito de José Gonçal ves de Minas. do Município de Ber ilo; 
94 / 95, do Deputado Bonifácio Mourão. referente ao Distrito 
de Cantagalo, do Município de Peçanha ; 95 / 95. do Deputado 
Clêuber Carneiro, referente ao Distrito de Monte Verde, do 
Município de Camanducaia ; 96/ 95, do Deputado Kemil Kumaira, 
referente aos Distritos de Mucuri e Rio Pretinho. do 
Município de Teófilo Otôni: 97 / 95. _ do Deputado_ Kemil 
Kumaira. referente ao Distrito de Topaz1o, do Mun1c1p1o de 
Teófi lo Otôni: 98 / 95, do Deputado Sebastião Navarro Vieira. 
referente ao Distrito de Palmeiral, do Município de 
Botelhos: 99 / 95 . do Deputado Djalma Dini= referente ao 
Distrito de Tabajara. do Município de Ir - ~~im: 100/ 95. do 
Deputado Péricles Ferreira, referente ao Distrito de 
Ninheira. do Município de São João do Paraíso; e 101 / 95, do 

~----------------------------------~ 
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Deputado Jorge Hannas , referente ao Distrito de Reduto, do 
Município de Manhuaçu (À Comissão de Assuntos Municipais . ). 

- A seguir , são submetidos a votação e regimentalmente 
aprovados, cada um por sua vez , requerimentos dos Deputados 
José Braga (2) - desarquivamento dos Projetos de Lei ngs 
2 . 112/94 e 963 / 92: e Marcos Helênio- audiência da Comissão 
de Defesa do Consumidor a respeito do Projeto de Lei nQ 
206/ 95 , do Deputado Ibrahim Jacob (Cumpra - se. ) . 

Registro de Presença 
O Sr . Presidente - Esta Presidência registra 

Pl enário do Deputado Bené Guedes, Secretário 
Minerais , Hídricos e Energéticos, e convida-o 
de nossa Mesa. 

2a Fase 

a presença em 
de Recursos 

a fazer parte 

O Sr . Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 
fase, a Presidência passa á 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão, em 1Q turno, do Projeto de Lei ng 8/ 95, da 
Deputada Maria José Haueisen , que regulamenta a aplicação de 
exames de l egislação de trânsito e regras gerais de 
circulação . A Comissão de Justiça conc lui pela 
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração 
Publica opina por sua aprovação com a Emenda ng 1. Em 
discussão, o projeto . Não há oradores inscritos. Encer r a-se 
a discussão. Em vot ação , o projeto, sa lvo emenda. 

Com a palavra, o Deputado Péricles Ferreira, para 
encaminhar a vot ação . 

O Deputado Pér i cles Ferre i ra * Sr. Presidente , Srs. 
Deputados. Sras. Deputadas. o motivo de chegarmos a esta 
tribuna é apenas esclarecer ao nobre Deputado Gilmar Machado 
que o ex-projeto de l e i cujo veto fo i aposto por S. Exa . , o 
ex-Governador Hél io Garcia, foi derrubado , aqu i . nesta Casa. 

Na verdade. não houve nenhuma quebra de acordo. Apenas, 
naquela oportunidade , comunicamos, princ ipa lmente à Bancada 
do PT e ao próprio Deputado Antônio Carlos Pereira que S. 
Exa. , o Governador do Estado , mandaria para esta Casa um 
outro projeto bem ma is comp leto . 

Quero apenas lembrar ao nobre Deputado Gilmar Machado e 
infor má- lo de que S . Exa. , o Governador do Estado, deseja 
que essa matéria seja realmente apreciada e discutida por 
esta Casa, e, dentro de seu Governo, não gostaria que 
nenhuma informação fosse negada a nenhum cidadão mineiro , 
muito menos a Deputados que têm assento nesta Casa. 

Não conheço o teor do projeto do nobre Deputado Miguel 
Martini. pois. até este momento , foram-me dadas por ele 
algumas in formações a respeito, mas não tive o privilégio de 
conhecer em profundidade o projeto. Posso a fi rmar, com 
certeza, que S. Exa., o Governador do Estado , não tem 
conhecimento desse projeto. O Deputado Miguel Martini fez o 
projeto. que é uma prerrogativa. é um d ireito de qualquer 
Deputado. 
Acho que poderemos discutir e l evá- lo ao Sr. Governador e , 

talvez, até aproveitá-lo. Não conheço seu teor , como já 
disse. mas poderemos, nc futuro , dia logar e manter um 
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entendimento com o Deputado Miguel Martini e, quem sabe, até 
encontrar uma so lução e fazer um substitutivo que atenda ao 
preito da Bancada do PT. 

Não há - quero reafirmar mais uma vez - nenhuma intenção do 
Governo em esconder qualquer informação, principalmente, dos 
Srs. Deputados . 

Quero. também, registrar aqui um fato que me emocionou 
muito no ~~ pela manhã, quando acompanhava o noticiário , 
através : ~ mí dia: o encerramento do seqüestro da jovem de 
Além Para íba. um caso amplamente divulgado pela imprensa. 
Queria aproveitar a oportunidade para parabenizar a g loriosa 
Po li cia Civil de Minas Gerais. que teve um bel í ssimo 
desempenho. Fo i uma cena emoc ionante para quem teve o 
pr ivil ég io de vê-la , hoje, pe l a t elevi são . Parabéns, então. 
à Polícia Civil, aos seus integrantes, que. mais uma vez , 
mostram que Minas Gerais tem uma po lici a consciente. 
competente e capaz de soluc ionar prob l emas tão graves. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. 
o Sr . Presidente ( Deputado Sebastião Navarro Vieira ) - Não 

ná outros oradores inscritos. Em votação, o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
( -Pausa. ) Aprovado. Em vot ação , a Emenda ng 1. Os Deputados 
que a aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Aprovada. Está, portanto. aprovado, em 1Q turno. o Projeto 
de Lei no 8/ 95 com a Emenda ng 1. A Comissão de 
Administraçâo Publica. 

Discussão. e m 1Q turno , do Projeto de Le i nQ 23 / 95, do 
Deputado Ivo José. que dispõe sobre a criaçãc ~as áreas de 
proteção ambienta l das lagoas marginais do rio Piracicaba e 
de seus af luentes e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conc lui pela constituc ion a li dade do projeto. A 
Comissão de Meio Ambiente opina por sua aprovação. Em 
discussão . o proj eto. Não há oradores inscritos. Encerra-se 
a discussão. Em votação, o projeto. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa. ) Aprovado. A 
Comissão de Meio Ambiente . 

ENCERRAMENTO 
o Sr . Pres i dente- Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Gr ande Expediente, a 
Pres i dência encerra a reunião , convocando os Deputados para 
a ordinária de l iberativa de amanhã . dia 11, às 14 noras. com 
a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada pelo 
Sr. Presidente é a publicada na ed i ção anter ior.). Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOG IA 
Às dez noras e quinze minutos do dia se i s de abr il de mil 
novecentos e noventa e cinco , comparecem na Sa l a das 
Comissões os Deputados Alberto Pinto Coelho , Anderson 
Adauto, Anivaldo Antônio , Ailton Vilela e Rau l Lima Neto, 
membros da supracitada Comi ssão. Havendo número regimental. 
o Presidente , Deputado Alberto Pi nto Coelho , dec l ara aberta 
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a reun1ao e solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda~ 
leitura da ata da reuniio anterior, que, lida e aprovada, e 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo~ informa que 
a reuniio se destina a eleger o V1ce-Pres1dente dest a 
Comissio, em virtude da saída do Vice eleito, Deputado 
Toninha Zeitune , e a programar os trabalhos. Logo ~pós. 
determina que sejam distribuídas as cedulas de votaçao e 
designa pa ra atuar como_ escrutinador o Deputado An1va l do 
Antônio. Recolhidas as cedulas e apurados os votos, e ele1to 
Vice-Presidente o Deputado Anderson Adaut~. com 5 votos, o 
qual é empossado, em seguida, _p~la Pres1denc~a. Na fase de 
discussão e votação de propos1çao da Com1ssao~ o Deputado 
Anderson Adauto apresenta requerimento sol~c1tando seJa 
programada a visita dos _membros_0esta Com1ssao, JUntamente 
com técnicos da Secret a r1a de C1enc1a. Tecnolog1a e Me1o 
Ambiente , às cidades de Toulouse e Montpel1er, na Fr~~ça~ e 
aos Kíbutz em Israel , para conhecimento das exp~r1en~1 as 
tecnológicas daqueles locais. Submetido a votaçao, e o 
requerimento aprovado. O Deputado Alberto Pinto Coelho passa 
a Presidência ao Deputado Anderson Adauto. para apresent a r 
requerimento de sua autoria: _no qual __ convida o Sr. Mauro 
Lobo Martins Júnior. Secretar1o de C1enc1a: Tecnolog1a e 
Meio Ambiente. para discorrer sobre as pol1t1cas, ob]et1vos. 
programações e metas da alçada da sua Pasta. Colocado em 
votação é o requerimento aprovado. Logo após , o Deput ado 
Alberto ' Pinto Coelho reassume a d ireçio dos trabalhos, 
agradece a presença dos parlamen!ares, convoca os membros da 
Comissão para a prox1ma reun1ao ord1nar1a. determina a 
l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. 
Alberto Pinto Coelho, Presidente- Ailton Vil e la- Anivaldo 

Antônio. CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA ATA DA 2a REUNIÃO 

JUSTIÇA , DE SAÚDE E 
E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e vinte minutos do dia dezenove de abril de 
mil novecentos e noventa e cinco , reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Leoníd io Bouças , 
Marcos Helên io (substituindo este ao Deputado Geraldo 
Nascimento, por indicaçio da liderança do _P~ ) e Marcelo 
Gonçalves, membros da Comissão de Constitu1çao e Justiça; 
Carlos Pimenta. Marco Régis e Jorge Eduardo de 011ve1r a . 
membros da Comissão de Saúde e Açio Social; Geraldo Santanna 
(substitu i ndo o Deputado Geraldo Rezende: por indicação da 
Li derança do PMDB), Leonídio Bouças (subst1tu1ndo o Deputado 
Cl êuber Carneiro. por indicação da Liderança do PFL) , Marcos 
Helênio e Marcelo Gonçalves (substituindo este ao Deputado 
Alencar da Silveira Júnior, por indicaçio da Liderança do 
PDT), membros da Comissio de Fiscalizaçio Finance1ra e 
Or çamentária. Havendo número regimental. o Pres1dente. 
Deputado Geraldo Santanna. declara abertos os trabalhos. 
informa que a reuniio se destina a aprec 1ar os Pareceres 
para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 54 / 95._ do Deputado 
Carlos Pimenta, que dispõe sobre a implement açao de med1das 
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necessárias à prevençio e ao trat amento do câncer de ma ma e 
do câncer ginecológico. e solicita ao Deputado Leoni d io 
Bouças que proceda à leitura da a ta da reun1ao anterior 
que. lida e aprov ada, é subscrita pelos membros presentes. A 
seguir. a Presidência informa que na última reun1ao o 
Deput ado Marco Régis requereu vista da proposição. Tendo em 
v ista a ausência do Deputado Jorge Hannas . relator pela 
Comissio de Saúde e Açio Social. o Presidente red i stribui a 
matéria ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira e dá 
prosseguimento à discussão. Nessa fase. o Deputado Carlos 
Pimenta apresenta várias emendas , oportunidade em que o 
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira so li cita prazo regimenta l 
para emissio de seu parecer , o que é deferido pela 
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência 
agr adece a presença dos parlamentares e informa- os de que a 
próxima reuniio será convocada por edital_ 
Sala das Comissões , 10 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Antônio Genaro 

Penna - Geraldo Nascimento - Marcelo Gonçalves 
Pimenta- Marco Régis- Jorge Eduardo de Oliveira-
Silva- Geraldo Rezende. 

Arnaldo 
Carlos 

Ajalmar 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
As nove horas e quinze minutos do dia três de maio de mi l 
novecentos e noventa e cinco , comparecem na Sala das 
Comissões os Deputaoos Marcos Helênio, Dinis Pinheiro. 
Antônio Andrade e Carlos Pimenta . membros da Comissão 
suprac it ada. Havendo número regimental. o Presidente. 
Deputado Marcos Helênio , dec l ara abertos os trabalhos e 
so licita ao Deputado Dinis Pinheiro que proceda à leitura da 
ata da reuniio anterior. que, lida e aprovada . é subscrita 
pelos membros presentes. O Presidente informa que a reuniio 
se dest ina a ouvir representantes de entidades de defesa do 
consumidor e de loji stas. para prestarem esclarecimentos 
acerca do constrangimento sofrido pelo consumidor nas 
dependências das Lojas Americanas S.A .. bem como apreciar a 
matéria constante na ordem do dia. A segu ir, o Presidente 
distribui o Requerimento nQ 286 / 95 ao Deputado Carlos 
Pimenta. Passa - se à discussio e à votação de proposição da 
Comissão. O Deputado Marcos Helênio apresenta requerimento 
em que so lici ta seja realizada audiência pública da Comissão 
com entidades da sociedade civ il, para se debaterem as 
denúncias recebidas acerca de lesões ao consumidor efetuadas 
pela empresa de consórcios Motorauto. O par lamentar requer. 
a inda. seja consignado nos anais da Casa voto de 
congratu l ações com as Lojas Arapui, pela orientaçio ao 
consum i dor que tem sido divulgada em suas publicidades. O 
Presidente passa a Presidência ao Deputado Dinis Pinheiro. e 
este coloca em vot açio os requerimentos, que sio aprovados. 
O Deputado Marcos Helênio reassume os trabalhos e suspende a 
reunião por 10 minutos. A Presidê•cia reabre a reuniio e 
passa à discussão e à vot açio de orooos1çao su jei ta à 
deliberação conclusiva da Comissão. O Deputado Carlos 
Pimenta emite parecer favorável à aprovação do Requerimento 
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nQ 286/95. Colocado em votação, é o requerimento aprovado . 
Na seqüência dos trabalhos , a Presidênc ia registra a 
presença dos Srs. Claudio Gonçalves Marques e Sérgio Santos 
Melo, representantes da Profa . Valéria Souza Lopes : Jos é 
Carlos Castilho , João de Assunção Sousa e Artur Otáv io de 
Carvalho Nobre, representantes das Lojas Americanas S.A .; 
Luiz Fernando Carceroni, Coordenador do PROCON municipal ; 
Lúcia Pacifico Homem e Elza de Oliveira, representantes do 
Movimento das Donas de Casa; Cyntia Botelho Valle, advogada 
do Departamento de Assistência ao Consumidor - DEACON , 
representante do Sr. Eduardo Silveira de Noronha Filho , 
Presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas CDL. O 
Deputado Marcos Helênio, autor do requerimento que deu 
origem à reunião tece considerações re l ativas aos seus 
objetivos. Logo após, concede a pa l avra aos expositores , 
para se discutir o constrangimento sofr i do por consumidores 
nas empresas comerciais. Os convidados discorrem sobre o 
sistema de segurança implantado nas lojas e sobre o 
tratamento dispensado aos consumidores. O advogado das Lojas 
American as S.A. , Artur Otavio de Carvalho Nobre, esclarece 
que os funcionarias dessas lojas são constanteme nte 
treinados e reciclados visando ao melhor atendimento dos 
clientes. A Presid ~~t e do Movimento das Donas de Casa, Lúcia 
Pacifico Homem. r~ssalta que as empresas devem se empenhar 
mais para at ingir um padrão de qualidade total em seus 
serv iços, uma vez que são constantes as reclamações contra 
as lojas. O Presidente do PROCON municipal, Luiz Ferna ndo 
Carceroni, afirma que é conhecida a fama de que as Lojas 
Americanas S.A. têm um terrível sistema de fiscalização e 
vigilância C2 clientes. A representante da CDL, Cyntia 
Botelho Val i =. exp' i ca que o estabelecimento comercial não 
pode se esquecer c~ que o principal patrimônio que tem é o 
c l iente. Após as exposições. o representante da Profa. 
Valér ia Souza Lopes, Dr. Claudio Gonçalves Marques , sugere à 
Comissão que e labore um projeto de lei que obrigue os 
estabelecimentos comerciais a implantarem mecanismos de 
segurança que não utilizem alarmes sonoros . mas l uminosos, e 
que estes não fiquem nas sa í das das lojas , e sim ju nto aos 
caixas . O Presidente tece as últimas considerações, agradece 
o comparecimento dos convidados. dos Deputados e dos demais 
participantes , convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinar i a, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sa l a das Comissões, 10 de maio de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Gi l Pereira- Iran i Barbosa. 

ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia t rês de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco , comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique. Dimas Rod rigues, 
Sebastião Costa , Dil zon Melo , José Maria Barros , João 
Batista de Oliveira e Ivair Nogueira , membros da Comissão 
suprac it ada . Encontr am-se presentes também os Deputados José 
Braga , Ivo José, Kemil Kumaira e Bonifacio Mou rão. Havendo 
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número regimental, o Presidente, Deputado José Henr i que, 
declara abertos os trabalhos e solic i ta ao Deputado Jos é 
Maria Barros que proceda à leitura da ata da reuni ão 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A Presidência informa que a finalid ade da reunião 
é apreciar as proposições constantes na pauta e passa à 2a 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições su j eitas à apreciação do 
Plenario. O Deputado Dilzon Melo , com a palavra , apresenta 
requerimento oral so1 icitando se j am lidos apenas a conclusão 
dos pa r eceres sobre processos de emancipação e o 
requerimento que sera encam inhado ao Pres i dente da 
As s emb l éia solicitando seja envi ado oficio ao TREpara a 
realização do plebiscito no distrito a que se refere. 
Colocado em vot ação , é o requerimento aprovado . Com a 
palavra o relator, Deputado José Mar i a Barros , para emitir 
seus pareceres sobre os processos de emanc i pação 
encaminhados pelos Requerimentos de Emancipação ngs 28 / 95 , 
do Deputado Geraldo Santanna (Di strito de Aricanduva, no 
Município de Itamarandiba ) ; 48 / 95, do Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveira (D istrito de Dom Bosco , no Municíp io de 
Bonfinopolis de Minas ) : 57 / 95. do Deputado Di l zon Melo 
(Distr ito de Carrego do Ouro. no Município de Campos 
Gerais ). O relator. por seus pareceres. concl ui pelo 
encaminhamento de requerimentos ao Presidente da Assemb léi a 
so l icitando o envio de ofícios ao TRE com o objeti vo de se 
realizarem plebiscitos nos d i str i tos. Colocados em discussão 
e vot ação , cada um por sua vez. são os pareceres ap rovados 
por unanimidade. A Presidência, com base no disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Compl ementar ng 37, de 1995 , 
determ ina o encaminhamento dos requerimentos ao Pl enario 
para aprec iação . Continuando com a palavra , o Deputado José 
Maria Barros so li cita prazo reg i menta l para emitir seu 
parecer sobre o processo de emancipação do Distrito de 
Perpétuo Socorro. no Municíp io de Belo Oriente , encaminhado 
pelo Requerimento nQ 42 / 95 , do Deputado Marcos He lênio. A 
Presidência defere o pedido do relator. e passa a pa l avra ao 
Deputado João Batista de 01 iveira , que em it e seus pareceres 
sobre os processos de emancipação encam inhados pelos 
Requer i men tos de Emanc ipação nQs 38 / 95 , do Deputado José 
Henrique ( Distr itos oe Cuparaque e Al deia. no Município de 
Conse lheiro Pena): 45 / 95 , do Deputado Romeu Queiroz 
(Distr i to de Engenheiro Schnor , no Município de Araçuai); 
52 / 95, do Deputado Pau lo Pettersen (Distrito de São 
Sebastião do Bugre. no Município de Iapu) e 54 / 95 . do 
Deputado José Braga. (Distr i to de Ponto Chique. no Município 
de Uba i) . O re l ator . por seus pareceres. concl ui pelo 
encaminhamento de requerimentos ao Presidente da Assembléia 
sol icitando o envio de ofícios ao TRE com o objetivo de se 
real i zarem plebiscitos nos d i str itos. Antes de se apreciarem 
os pareceres. o Presidente passa a Presidência da reunião ao 
Deputado Dimas Rodr i gues, por se trata r de discussão e 
votação de matér i a de sua aut oria. Com a palavra o Deput ado 
Di mas Rodr i gues , Presidente em exercício. coloca em 
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discussão e votação, cada um por sua vez, os pareceres dos 
requerimentos anteriormente mencionados, que são aprovados 
por unanimidade. A Presidência, com base no disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 1995, 
determina o encaminhamento do requerimento ao Plenário para 
apreciação. A seguir, o Deputado Dimas Rodrigues passa a 
palavra ao Deputado Dílzon Melo, relator dos processos de 
emancipação encaminhados pelos Requerimentos de Emancipação 
ngs 43/95, do Deputado Wanderley Avila (Distrito de Vila dos 
Anjos, no Município de Capelinha) e 55 /95, do Deputado José 
Henrique (Distrito de Goiabeira, no Município de Conselheiro 
Pena). O Presidente coloca em discussão e votação os 
pareceres do Deputado Dílzon Melo, os quais são aprovados, 
cada um por sua vez, sem restrições. A Presidência, com base 
no disposto no inciso III do art . 7Q da Lei Complementar ng 
37. de 1995, determina o encaminhamento dos requerimentos ao 
Plenário para apreciação. Prosseguindo. o Deputado Dimas 
Rodrigues passa a palavra ao Deputado José Henrique, para 
relatar os processos de emancipação encaminhados pelos 
Requerimentos de Emancipação ngs 25/95, do Deputado Mauri 
Torres (Di strito de Sem-Peixe, no Município de Dom 
Silvério); 36/95, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira 
(Distrito de Natalândia, no Município de Bonfinópolis de 
Minas); 39/95, do Deputado José Braga (Di str ito de Padre 
Carvalho, no Município de Grão-Mogol) e 40/ 95, também do 
Deputado José Braga (Distrito de Josenópol is. no Município 
de Grão-Mogol ). O relator, por seus pareceres , conclui pelo 
encaminhamento de requerimentos ao Presidente da Assembléia 
solicitando o envio de oficios ao TRE com o objetivo de se 
realizarem plebiscitos nos distritos citados. Colocados em 
votação e discussão, são os pareceres aprovados por 
unanimidade. A Presidência, com base no disposto no inciso 
III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37. de 1995, determina 
o encaminhamento dos requerimentos ao Plenário para 
apreciação. O Deputado Dimas Rodrigues passa a Presidência 
ao Deputado José Henrique, que concede a palavra ao Deputado 
Sebastião Costa para proceder á leitura de seus pareceres 
sobre os processos de emancipação encaminhados pelos 
Requerimentos de Emancipação ngs 35/ 95. do Deputado 
Bonifácio Mourão (Distrito de Setubinha, no Município de 
Malacachet a ); 37 / 95. do Deputado José Braga (Distrito de 
Patis, no Município de Mirab~ · a): 46/ 95. do Deputado Clêuber 
Carneiro (Distrito de Bonit : no Município de Januária); 
47 / 95. do Deputado Dimas Roorigues (Distritos de Ibitir a e 
Alberto Isaacson. no Município de Martinho Campos) e 51 / 95, 
do Deputado Clêuber Carneiro (Distritos de Ibiracatu, 
Bonança e Campo Alegre de Minas. no Município de 
Varzelândia). O relato r, por seus pareceres, conclui pelo 
encaminhamento de requerimentos ao Presidente da Assembléia 
solicitando o envio de ofícios ao TRE com o objetivo de se 
realizarem plebiscitos nos distritos mencionados. Colocados 
em discussão e votação, cada um por sua vez, são os 
pareceres aprovados sem restrições. A Presidência, com base 
no disposto no inciso III do art. 7Q da Lei Comp l ementar ng 
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37, de 1995, determina o encaminhamento dos requerimentos ao 
Plenário para apreciação. Continuando, o Presidente passa a 
palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, relator dos processos 
de emancipação encaminhados pelos Requerimentos de 
Emancipação ngs 33/95, do Deputado Dinis Pinheiro (Distrito 
de Sarzedo, no Município de Ibirité) e 41/95, do Deputado 
Jairo Ataide (Distri to de Catuni, no Município de Francisco 
de Sá). o relator, por seus pareceres , conclui pelo 
encaminhamento de requer imentos ao Presidente da Assembléia 
solicitando o envio de oficios ao TRE com o objetivo de se 
realizarem plebiscitos nos distritos . Colocados em discussão 
e vot ação , cada um por sua vez , são os pareceres aprovados. 
A Presidência, com base no disposto no inciso III do art 7Q 
da Lei Complementar ng 37, de 1995, determina o 
encaminhamento dos requerimentos ao Plenário da Assembléia. 
Cump r ida a finalidade da reunião . a Presidência agradece_o 
comparecimento dos Deputados. convoca os membros da Com1ssao 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dimas Rodrigues- Dilzon Melo-

José Maria Barros - João Batista de Oliveira -Sebastião 
Costa - Ivair Nogueira. 
ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁR IA DA COM ISSÃO DE ME IO AMBIENT E 
Ás dez horas e dez minutos do dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Antônio Roberto, Ronaldo 
Vasconcellos e Wilson Trópia. membros da supracitada 
Comi ssão. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado 
Ivo José. declara abertos os trabalhos e so l icita ao 
Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior. que, 1 ida e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. O Deputado Ivo José convida o Sr. 
Mário Viegas. Presidente da Sociedade Ornitológica Mineira -
SOM - . a tomar assento à mesa. Passa-se à 2ª parte da 
reunião. com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas á apreciação do Plenário. Com a 
palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos emite parecer pela 
aprovação do Projeto de Lei nQ 2/ 95 com a Emenda 1. Posto em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Com a pala~ra. o 
Deputado Antônio Roberto emite parecer pela aprovaç~o _do 
Projeto de Lei nQ 23 / 95. Posto em discu ssão e votaçao e o 
parecer aprovado. Logo após. o Deputado Ivo Jose apresenta 
requerimento em que solicita sejam convidados o Sr . Fausto 
Ferreira da Silva. Prefeito de Petr i nópolis. os dema1s 
Prefeitos dos municípios que compõem a Associação dos 
Municípios da Microrregião do Planalto de Araxá - AMPLA -. 
representantes da CEMIG, da COPAM-FEAM, do IBAMA e da 
Policia Militar. da área de policiamento floresta l , para se 
discutirem denúncias e propostas acerca de problemas 
existentes na citada região. Colocado em votação , é o 
requerimento aprovado. O Deputado Ivo José apresenta ainda 
requerimento so l icitando seja conv idado o D1retor de 
Pesquisa e Desenvo l vimento do IEF , Dr. José do Carmo Neves. 
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em época oportuna, para falar sobre o programa de 
recuperação de matas ciliares de Minas Gerais, lançado 
recent emente por aquela instituição. Colocado em vot ação é o 
requeri mento aprovado . Com a palavra, o Sr. Mário Viegas 
protesta quanto á impossibilidade da realização da Exposição 
Ecológica e Ornitológica na Semana do Meio Ambiente nesta 
Casa . Fazem uso da palavra os Deputados Ivo José, Ronaldo 
Vasconcellos. Antônio Roberto e Wilson Trópia. Cumprida a 
final idade da reunião, a Presidência agradece a presença de 
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, em dia e horário já estabelecidos , determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
Ivo José, Presidente Ronaldo Vasconcellos Wilson 

Trópia. 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do d i a quatro 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 Jorge Hannas, membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental , o Presidente. Carlos 
Pimenta . declara abertos os traba l hos e solicita ao Deputado 
Marco Régis que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior. que, li da e aprovada. é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser lida, a 
Presidência passa à discussão e à votação de parecer sobre 
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. O 
Deputado Marco Régis , relator do Projeto de Lei nQ 30/95 no 
1Q turno, procede à leitura do seu parecer, mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto na forma do Subst itutivo 
nQ 1 com as Emendas nQs 1 e 2, do relator. Submetido a 
discussão e votação. é o parecer aprovado. Logo após , a 
Presidência convida os Srs. Thadeu Rezende Provença e José 
Flávio Mendes Mafra , coordenadores do Programa Alcançar a 
Prevenção , desenvolvido pela Associação do Câncer da Mulher, 
e a Sra. Leila Araújo Pimenta, Presidente da Associação de 
Prevenção do Câncer da Mulher , para tomarem assento à mesa. 
Prosseguindo, o Sr. Thadeu faz sua exposição usando 
vi deocassete e "slides" para expor seu trabalho sobre 
prevenção do câncer de mama. Ele destaca a fa l ta de 
informação sobre as formas preventivas , o desconhecimento da 
mu lher sobre seu próprio corpo e o preconceito em tocá-lo 
como os principais responsáve i s pe l a da doença, que pode ser 
facilmente detectada e tratada sem maiores traumas. quando 
diagnosticada na fase inicial. Após a exposição, participam 
dos debates todos os Deputados presentes. Cumprida a 
final idade da reunião , a Presidência agradece a presença dos 
convidados e par l amentares, determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos . 
Sala das Comissões. 11 de maio de 1995. 
Car los Pimenta . Presidente - Marco Régis - Jorge Eduardo de 

Oliveira . 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE ALTO 
CAPARAÓ, NO MUNICÍPIO DE CAPARAÓ - REQUERIMENTO NQ 10/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Alto Caparaó , no 
Município de Caparaó. recebido mediante requerimento do 
Deputado Jorge Hannas, 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 ng 
37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em aná li se ro1 ap~esentado temoestivamente, 

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 f l s. 8 ) . 

A representação vem assinada por 478 ele i tores , (às f l s. 12 
a 27), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na últi ma eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas se encontra legalmente constituída. tendo 
apresentado a ata da e l eição e o termo de posse de s ua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às f l s. 85 a 
87) 
Certidão da Justiça Ele i tora l (a fls. 41 ) comprova a 

existênc i a de 2.090 eleitores na área emancipanda . e 
certidão da Prefe i tura Municipal de Caparaó atesta a 
existência de 739 morad i as no Distrito de Alto Caparaó (a 
fls. 42), número que supera o exigido por lei. 

Constam , ainda . no processo as certidões que atestam a 
existênc i a de posto de sa úde, cemitério. esco l a pública de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios. energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 45 a 55. 97 a 102 e 110). 
Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de lim ites e l aborado pelo Instituto de Geoc i ências 
Aplicadas- IGA- (às f ls . 61 a 64 ) , a l ém do inventár io 
patrimonia l dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 103 a 109) e a relação 
discriminada dos servi dores municipais lotados na referida 
área (ás fls. 56 e 57 ). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos . 
REQUERIMENTO No 

Exmo. Sr. Presidente da Assemb léi a Legis l ativa do Estado de 
Minas Gerais : 

A Comissão de Assuntos Mun ici pais e Regionalização requer a 
V. Exa . . na forma reg i mental e em obser vânci a ao disposto no 
inci so III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95, 
seja envi ado oficio ao Tribuna l Regional El e itora l 
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solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Alto Caparaó quanto à sua 
emancipação do Município de Caparaó, passando a constituir o 
Município de Alto Capa r aó, com sede na localidade de Alto 
Caparaó. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo, relator- Dimas 

Rodrigues - Sebastião Costa - José Maria Barros João 
Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CRISÓ LI TA , NO MUN I CÍPIO DE ÁGUAS FORMOSAS - REQUERIMENTO NQ 

27 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Crisólita, no 

Município de Águas Formosas , 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 aná lise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complement ar 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. 6 a 8). 

A representação vem assinada por 249 e l e i tores (às f l s. 12 
a 24), número que supera a exigênc i a de 7% do eleitorado do 
distrito na ú l tima eleição realizada no município , e a 
entidade que se responsabilizou pe l a idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constitu í da , tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls . 71 ) . 

Certi dão da Justiça Eleitoral (a fls. 39) comprova a 
existência de 2.664 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Águas Formosas atesta a 
ex i stência de 432 moradias no Distrito de Crisólita (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 , esco l a pública de 
1Q grau comp l eto. bem como a presença de servi ços de 
telefonia . correios. energia elétrica e abastecimento de 
água (às f l s. 42 a 55 ) . 

Verificamos, também , estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de li mites e l aborado pelo Insti t uto de Geociências 
Aplicadas- IGA - (às fls . 62 a 65). além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis mun i cipais locali zados 
na área emancipanda (às fls. 56 a 58 ) e a relação 
discriminada dos serv i dores munic i pais lotados na refer i da 
área (a f l s. 59 ). 

Conclusão 
Em face do exposto . conc luí mos pe la apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
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REQUERIMENTO NQ 
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 Crisólita quanto à sua emancipação 
do Município de Águas Formosas , passando a constituir o 
Município de Crisólita , com sede na localidade de Crisólita. 

Sa l a das Comissões . 10 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente e re l ator - Dimas Rodrigues 

Sebastião Costa - Díl zon Melo- José Maria Barros - João 
Batista de Oliveira - Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
CHAPADA GAÚCHA E SERRA DAS ARARAS , NO MUNICÍPIO DE SÃO 

FRANCISCO - REQUERIMENTO No 31 / 95 
Comissão de Assuntos Mun i cipa i s e- Regiona li zação 

Relatório 
O processo de emanc ipação dos Distritos de Chapada Gaúcha e 

de Serra das Araras , Município de São Francisco , recebido 
med i ante requerimento do Deputado Clêuber Carneiro , vem a 
esta Comi ssão 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 aná li se foi apresent ado tempest ivamente. 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Com i ssão Emancipacionista. registrada em cartór i o de tít ulos 
e documentos (às f l s . 3 e 4 ) _ 

A representação vem assinada por 314 ele i tores (às fls. 5 a 
17 ), número que supera a exigência de 7% do e l eitorado dos 
distritos na última eleição realizada no município. e a 
ent i dade que se responsabi li zou pe l a i done i dade das 
ass inaturas encontra -se lega l mente const i tuída. tendo 
apresentado a ata da e l e i ção e o termo de posse de sua 
diretoria devi damente registrados em Cartório (às fls. 19 e 
20)-
Certidão da Justiça Eleitora l ( às f l s. 21 e 22 ) comprova a 

ex i stência de 3.373 e leitores na área emancipanda , e 
cert idão da Prefeit ura Municipal de São Fra ncisco atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Chapada 
Gaúcha (a fls . 23). número que supera o exig i do por l ei. 

Constam. ainda , no processo as cert i dões que atestam a 
existência de posto de saúde. cemitério . esco l a pública de 
1Q gra u completo. bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios , energia e létr i ca e abastecimento de 
água (às fls. 25 e 26, 31 a 36 ). 

Verificamos, também. estar anexado 
descr ição de li mites e l aborado pe lo 
Aplicadas- IGA - (às f l s. 43 a 

ao processo o mapa com a 
Instituto de Geociências 
46) , a l ém do inventário 
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patrimonial dos bens móveis e i móveis municipais l ocalizados 
na área emancipanda (ás fls. 39 e 40) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referi da 
área (às fls. 41 e 42). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

Exmo . Sr. Presidente da Assembléia Legis l ativa do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comissão de Assuntos Municipa is e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Compl e mentar nQ 37, de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado ofício ao Tribunal Region a l Eleitoral 
so licit ando a realização de consulta plebiscitária ás 
popu l ações dos Distritos de Ch a pada Gaúcha e de Serra das 
Araras quanto à emancipação dos mesmos do Município de São 
Francisco. passa ndo a constituir o Município de Chapada 
Gaúcha. com sede na localidade de Chapada Gaúcha. 
Sala das Comissões. 10 de maio de 1995 . 
José Henrique. Preside nte- Ivair Nogueira, relator - Dimas 

Rodrigues- ~e bas tião Costa - Dílzon Melo José Maria 
Barros - Joãc ~atista de Oliveira. 

PA RE CER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
FERRUGINHA , NO MUNICiPIO DE CONSELHE I RO PENA -

REQUERIMENTO No 58/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Ferruginha . no 

Município de Conselheiro Pena, 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 ·~ci so 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 
Comi ssão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 e 3). 

A representação vem assinada por 388 eleitores (ás fls. 4 a 
17), número que supera a ex 1gencia de 7% do eleitorado do 
distrito na última ele i ção 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 (à s fls. 19 a 
21). 
Certidão da Justiça Eleitora l ( a fls. 31) comprova a 

existência de 2.055 eleitores na área emanc ipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Conselheiro Pena atesta 
a existência de 465 moradias no Distr ito de Ferruginha (a 
fl s . 32), número que supera o exigido por lei. 
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Constam, ainda, no processo as certidões que a t est am a 
existência de posto de saúde, cemitério , es cola pública de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (ás 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 . 43 a 47 ), além do inventáric 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às f l s. 32 e 41) e a relação 
discriminada dos servi dores municipais lotados na referida 
área (a fls. 42). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

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 
in c i so III do art_ 7Q da Le i Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
sol icit ando a rea lização de consu l ta plebiscitária à 
população do Distrito de Ferruginha quanto à sua emancipação 
do Município de Conselheiro Pena, passando a constituir o 
Munic í pio de Ferruginha , com sede na localidade dE 
Ferruginha. 
Sala das Comissões. 10 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente - José Maria Barros. relator -

Dimas Rodrigues -Sebastião Costa- Dílzon Melo João 
Batista de 01 iveira- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CABECE l ;~ GRANDE , NO MUNICiPIO DE UNAi -

REQUERIMENTO NQ 59/ 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Di strito de Cabeceira Grande. 

no Município de Unaí, 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 inci so III do art. 7Q da Lei Compl ementar nQ 
37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo ora em aná lise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo , portanto , ao prazo determ i nado no art. 10 da Lei 
Compl ementar nQ 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comi ssão Emancipacion i sta , registrada em cartório de títulos 
e documentos ( às fls. 3 e 4). 

A representação vem assinada por 400 eleitores (às fls. 6 a 
20 ). número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última e l eição realizada no município. e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas se encontra l egalmente constituída. tendo 
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apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls . 21). 

Certidão da Justiça Ele i toral (a fls. 24), comprova a 
existência de 3.403 elei t ores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Unai atesta a existência 
de 539 moradias no Distrito de Cabeceira Grande (a fls. 25), 
número que supera o mini mo ex i gido por lei. 

Constam, ainda, no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saúde , cemitér i o , escola pública de 
1Q grau comp leto, bem como a presença de servi ços de 
telefonia, correios, energia elétrica e aoasrecimento de 
água (ás fls. 27 a 33). 

Verificamos. tamoém, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA- (às fls. 121 a 123), além do inventário 
patr i monial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às f l s. 42 a 120) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lot ados na referida 
área (às fls. 35 a 41). 

Conclusão 
Em face do exposto, conclu í mos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes te r mos. 
REQUERIMENTO NQ 

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 envi ado oficio ao Tri buna l Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Cabeceira Grande quanto à sua 
emancipação do Município de Unai, passando a constituir o 
Município de Cabeceira Grande, com sede na localidade de 
Cabeceira Grande. 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henr ique. Presidente - Dilzon Me lo, relator- Dimas 

Rodrigues - Seoastião Costa - José Maria Barros João 
Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
VARGEM ALEGRE , NO MUNICÍPIO DE CARATINGA -

REQUERIMENTO No 61 / 95 
Comissão de Assuntos Municipa is e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Vargem Alegre, 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 inci so III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 
37, de 18 / 1/95. 

Fundamentação 
O processo em aná lise foi apresentado 

atendendo, portanto, ao prazo determinado 
Complementar nQ 37, de 1995. 

tempesti vamente, 
no art. 10 da Lei 
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Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títu los 
e documentos (a fls. 2) . 

A representação vem assinada por 515 eleitores (à s fls. 3 a 
16), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se respons abilizou pela idoneidade das 
assinaturas se encontra legalmente constituída , tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 18 ). 
Certidão da Justiça Eleitora l (a fls. 22) comprova a 

existência de 4.529 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Caratinga atesta a 
existência de 1.029 moradias no Distrito de Vargem Alegre (a 
fls. 23 ), número que supera o exigido por l e i. 
Constam, ainda , no processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde, cemitério. escola pública de 
1Q grau comp l et o . bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios , energia e létrica e abastecimento de 
água (às fls. 30 a 39). 
Verificamos. também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limit es elaborado pelo Instituto de Geociências 
ApliC2jas- IGA- (às fls. 45 a 47). além do inventário 
patri"Jnial dos bens móveis e imóveis municipais loca li zados 
na área emancipanda (às fls. 40 e 41 ) e a re l ação 
discriminada dos servidores municipais lot ados na referida 
área (a fls. 42 ). 

Conclusão 
Em face do exposto, concl uí mos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

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 Tribuna l Reg iona l Eleitoral 
solicitando a rea l ização de consulta plebiscit ária à 
população do Distrito de Vargem Alegre quanto à sua 
emancipação do Município de Caratinga. passando a constituir 
o Município de Vargem Alegre. com sede na loca l idade de 
Vargem Alegre. 
Sala das Comissões. 10 de maio de 1995 . 
José Henrique, Presidente João Bat i sta de Oliveira, 

relator - Sebastião Costa - Dilzon Melo- Ivair Nogueira-
Dimas Rodr i gues - José Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
ROSÁRIO DA LIMEIRA , NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ -

REQUERIMENTO NQ 64 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

O processo 
Limeira. no 
requerimento 

Relatório 
de emancipação do Distrito de Rosário da 
Município de Muri aé. - -::cebi do mediante 

do Deputado Sebastião Ccsca. vem a esta 
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Comissão para receber parecer nos termos do art . 103, III, 
"b", do Regimento Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei 
Comp lementar ng 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 227 eleitores (às fls. 7 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 pe la idoneidade das 
assinaturas encontra-se lega lmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 16 a 
19 ) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 20) comprova a 

existência de 2.766 eleitores na área emancipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Muri aé atesta a 
existência de 566 moradias no Distrito de Rosário da Limeira 
(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 (ás fls. 21 a 26 ) . 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descr i ção de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 28 a 31), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 33) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lotados na referida área (às fls . 34 a 
36 ) . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO No 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa . , na forma regimenta l e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95, 
seja enviado oficio ao Tribuna l Regional Eleitoral 
solicitando a rea l ização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Rosário da Limeira quanto à sua 
emancipação do Município de Muriaé, passando a constituir o 
Município de Rosário da Limeira, com sede na loca l i dade de 
Rosário da Limeira. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente - Dimas Rodrigues , relator 

Sebastião Costa - Dílzon Melo- José Maria Barros- João 
Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
RIACHO DA CRUZ E LEVINÓPOLIS, NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA -

REQUERIMENTO NQ 67/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Riacho da Cruz e 

Levinópolis. no Município de Januária , recebido mediante 
requerimento da Deputada Elbe Brandão , vem a esta Comissão 
para receber parecer nos t ermos 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 
Comi ssão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (ás fls . 2 e 3). 

A representação vem assinada por 978 eleitores (ás fls. 4 a 
61) , número que supera a ex igência de 7% do eleitoraao dos 
distritos na última eleição realizada no município , e a 
entidade que se responsabilizou pe l a idoneidade das 
assinaturas encontra-se l egalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da e leição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (ás f l s. 62 a 
65). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 66) comprova a 

existência de 5.318 e l eitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Januária atesta a 
existência de 600 moradias no Distrito de Riacho da Cruz (a 
fls. 68), 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 
te l efonia, correios. energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls . 69 a 75). 

verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls . 81 a 84 ), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 76 a 78) e a relação 
discriminada dos servidores municipais l otados na refer i da 
área (a fls. 79). 

Conclusão 
Em face do exposto, conc l uímos pe l a apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa .. na forma regimenta l e em observânc i a ao d i sposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Comp l ementar nQ 37 , de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado ofício ao Tribuna l Regional Elei t oral 
so li c i tando a realização de consulta p l eb i scitária às 
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quanto à emancipação do Município 
constituir o Município de Riacho 
localidade de Riacho da Cruz. 
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da Cruz e de Levinópolis 
de Januáría, passando a 
da Cruz, com sede na 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, re l ator -

Dimas Rodrigues -Sebastião Costa- Dílzon Melo João 
Batista de Oliveira- Ivair Nog ueira. 

PA RECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
ABREUS , NO MUNICÍPI O DE ALTO RI O DOCE -

REQUERIMENTO NQ 68 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distr it o de Abreus , no 

Município de Alto Rio Doce, recebido mediante requerimento 
do Deputado José Bonifácio , vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Regimento 
Interno, e do inc i so 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 constitu i ção da 
Comi ssão Emancipacionista , registrada em cartór io de títulos 
e documentos (a fls. 68 ) . 

A representação vem assinada por 176 eleitores (às fls. 5 a 
8 ) , número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última ele ição rea li zada no município, e a 
entidade que se responsabi l izou pe l a idoneidade das 
assinaturas se encontra 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 Just i ça Eleitora l ( a fls. 12) comprova a 

existência de 2.035 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Alto Rio Doce atesta a 
existência de 415 moradias no Distrito de Abreus (a fls. 
11), número que supera o exigido por lei. 
Constam, a inda, 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. 13 a 21 e 31 ) . 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limit es elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- ( às fls. 27 a 30), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emanc ipanda ( a fls. 22) e a relação discriminada dos 
servidores municipais lot ados na referida área (às fls. 22 e 
23) 

Conclusão 
Em face do exposto, conc luímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem . 
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REQUERIMENTO NQ 
Exmo. Sr. Pr esidente 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 
sol i citando a realização de consulta plebisc i tária à 
população do Distrito de Abreus quanto à sua emancipação do 
Município de Alto Rio Doce, passando a constituir o 
Município de Abreus , com sede na localidade de Abreus. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente e relator - Dimas Rodrigues 

Sebastião Costa - Dílzon Melo- José Maria Barros- João 
Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
GOIANÁ , NO MUNICÍPIO DE RIO NOVO -

REQUERIMENTO No 71 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regiona li zação 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Goianá. no 

Município de Rio Novo, recebido mediante requerimento do 
Deputad~ José Maria Barros , vem a esta Comissão para receber 
parece· 10s termos do art . 103, III, "b", do Regimento 
Intern~. e do inciso III do art. 7Q da Le i Complementar ng 
37. de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em aná li se foi apresentado tempestivamente. 

atendendo . porta nto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar ng 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constit ui ção da 
Comissão Emancipacionista , registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 2 a 4). 

A representação vem assinada por 268 e l eitores (às fls . 5 a 
15), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na últi ma eleição realizada no município, e a 
entidade q ue se responsabilizou pe l a idoneidade das 
assinaturas se encontra legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devid amente registrados em cartório ( ás fls. 42 e 
43) . 

área 
Rio 

de 

Certidão da Justiça Eleitoral (a f ls . 
existência de 2.506 eleitores na 
certidão da Prefeitura Municipal de 
existência de 630 moradias no Distri to 
21), número que suoera o ex igido por lei . 

20) comprova a 
emancipanda, e 
Novo ates ta a 
Go i aná (a f 1 s. 

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. 23 a 30). 

Verificamos, t ambé m, estar anexado 
descrição de l imites elaborado pelo 
Ap l icadas - IGA- ( às f l s. 38 a 

ao processo o mapa com a 
Instituto de Geociências 
41 ) , além do inventári o 
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patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (ás fls . 31 a 36) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 37). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 
reque~imento nos termos que se seguem. 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Reg i onalização requer a 
V. Exa . . na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Comp lementar nQ 37, de 18/ 1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a rea li zação de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Goianà quanto à sua emancipação do 
Município de Rio Novo, passando a constituir o Município de 
Goianá, com sede na localidade de Goianá. 
Sala das Comissões, 10 de maio de 1995 . 
José Henrique. Presidente- Dílzon Melo. relator- Dímas 

Rodrigu es - Sebastião Costa - José Maria Barros João 
Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
IMBÉ, NO MUNICÍPIO DE CARATINGA - REQUERIMENTO No 72/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Imbé. no Município 
de Caratinga, recebido mediante requer i mento 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 ora em análise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Le i 
Complementar nQ 37, ce 1995. 

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

A represent ação vem assinada por 262 eleitores (às fls. 3 a 
39), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na últi ma eleição realizada no município, e a 
en ti dade que se responsab ili zou pela idoneidade das 
ass i naturas se encontra legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. 41 ). 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 48) comprova a 
existência de 2.803 e leitor es na área emancipanda , e 
certidão da Prefe it ura Municipal de Caratinga atesta a 
existência de 433 moradias no Distrito de Imbé (a fls. 49 ). 
número que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda, no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saúde , cemitér io. escola púb li ca de 
1Q grau completo , bem como a presença de serviços de 
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telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls . 51 a 59) . 
Verificamos . também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 65 a 68), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda, (a fls. 63 ) e a relação discriminada 
dos servidores municipais lotados na referida área (a fls. 
64) . 

Conclusão 
Em f ace do exposto, conc l uímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO NQ 

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

A Comissão de Assuntos Munic ipais e Regionalização 
requer a V. Exa., na forma reg imental e em observância ao 
disposto no inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37. 
de 18 / 1/ 95. seja env i ado ofício ao Tribunal Regional 
Eleitoral solicitando a realização de consu l ta plebiscitária 
à população do Distrito de I mbé quanto à sua emancipação do 
Município de Caratinga , passando a constituir o Município de 
Imbé, com sede na localidade de Imbé. 
Sala das Comissões. 10 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente - Dimas Rodrigues , relator 

Sebastião Costa - Dilzon Me lo- José Maria Barros- João 
Batista de Oliveira - Ivair Nogue ira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO 
VICENTE, NO MUNICÍPIO DE BALDIM - REQUERIMENTO NQ 74/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de São Vicente. no 
Município de Baldim. recebido mediante requerimento do 
Deputado Francisco Ramalho. 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 Le i Complementar ng 
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. 11 a 13 ) . 

A representação vem assinada por 390 eleitores (às fls. 15 
a 24), número que supera a exigência de 7% do ele itorado do 
distrito na última eleição realizada no município , e a 
entidade que se responsab ili zou 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. 25 e 
26). 
Certidão da 

existência de 
Ju stiça Eleitoral (a fls. 43 ) comprova a 
555 eleitores na área emancipanda , e certidão 
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da Prefeitura Municipal de Baldim atesta a existência de 555 
moradias no Distrito de São Vicente (a fls. 44), 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. 47 e 50 a 58). 

Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 62 a 64A), a l ém do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 59 e 60) e a relação 
discriminada dos ser v idores municipa i s lotados na referida 
área (a fls. 61 ) . 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos que se seguem. 
REQUERIMENTO No 

Exmo. Sr . Presidente da Assembléiã 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 Eleitora l 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de São Vicente quanto à sua 
emancipação do Município de Ba l dim , passando a const i tuir o 
Município de São Vicente. com sede na localidade de São 
Vicente . 
Sala das Comissões. 10 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues . re lator 

Sebastião Costa - Dilzon Melo- José Maria Barros - João 
Batista de Oliveira- Ivair Nogueira. 

PARE CE R PARA O l o TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 27 / 95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

De autor ia do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de 
Lei nQ 27 / 95 dispõe sobre o repasse de recursos tributários 
aos municípios que abriguem em seu território unidade ae 
conservação amb i ental. 

Publicada em 4/ 3/ 95, foi a matéria distribuída , nos termos 
reg1mentais, à Comissão de Constituição e Justiça. que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade e apresentou a Emenda ng 1. 
Cabe, agora, a esta Comissão em itir parecer quanto ao 

mérito da proposição. 
Fundamentação 

O projeto em tela está de acordo com o que estabelece a 
Constituição Estadual (art. 150, § 1Q, II) re l ativamente à 
repartição aos municípios da parce l a do ICMS, devendo uma 
parte - não maior que 1/ 4 do valor - ser distribuída de 
acordo com o que dispuser a l ei. 
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De acordo com as disposições do projeto de lei em exame, 4% 
desses recursos serão repassados aos municípios que abriguem 
em seus territórios, no todo ou em parte , unidades de 
conservação ambiental. Esse repasse, correspondente a 1% da 
cota total do ICMS e do IPI destinada aos munlClPlOS, 
seguirá critérios a serem estabelecidos na regulamentação da 
lei. 
A emenda apresentada pela Comissão de Constituição e 

Justiça diz respeito à mudança de metodologia na apuração do 
índice aplicado para entrega das parcelas de ICMS aos 
municípios. Não a l tera , portanto, os objetivos específicos 
da proposição, que são matéria própria para análise da 
Comissão de Fisca li zação Financeira. 

As disposições constantes no projeto privilegiam a 
tendência já implantada em alguns Estados de se 
proporc ionarem estímulos e benefic ios financeiros aos 
mun1c1PlOS que arcam com os custos da preservação ambiental. 
No Brasil. ainda não foram criados mecanismos que realmente 
incentivem os munic1p1os a se engajarem na po líti ca 
2-eservacionista e somente 1,8% de sua extensão constitui 
~~idades de conservação. 

Minas. com toda sua riqueza natural , e sua inestimável rede 
hídrica. precisa dispor de uma po líti ca ambiental eficiente 
para que possa oferecer às presentes e futuras gerações um 
meio ambiente eco logicamente equ ili brado. 

A implantação das disposições previstas no projeto de lei 
em te l a , a l ém de exeq üíve l, como já foi demonstrado no 
Estado do Paraná, é altamente positiva em sua feição 
ambienta list a . 

Consoante o que dispõe o projeto. será instituído o 
cadastro estadual de municípios que abrigam unidades de 
conservação. Os critérios de participação de cada município 
no recebimento dos recursos prev istos pelo art. 4Q serão 
definidos em decreto do Poder Executi vo. 

Para melhor enfoque dessas questões. estamos apresentando 
trés emendas. A primeira altera o texto do art. 1Q, 
re lacionando explicitamente as categorias de unidades de 
conservação que servirão como parâmetros para os beneficios 
da lei. em conformidade com as categorias definidas na Lei 
Floresta l mineira (Lei nQ 1.561, de 1991). 

A segunda emenda, ao modificar o art. 4Q, atr i bui 
competência aos órgãos gestores da política ambienta l e 
florestal do Estado, com a participação de entidade 
representativa dos municípios que abrigam unidades de 
conser vação, para definir, no prazo de 120 d i as a partir da 
promulgação da l ei, as normas de cadastramento e os 
cr itérios técnicos de alocação dos recursos de que trata a 
proposição. Contempla-se , assim. a justa reivindicação dos 
municípios na definição de critérios. Segundo o disposto no 
parágrafo único da emenda. terão prioridade as unidades de 
conservação cl assificadas em categorias de uso indireto pela 
l egislação . ou seja. os parques . as reservas biológicas e as 
estações ecológicas. Tais categorias. em geral de dom ínio 
públ i co . são consideradas mais própr i as para conc ili ar a 
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proteção integral da flora, da fauna e das belezas naturais, 
com sua utilização para objetivos educacionais, recreativos 
e científicos. Apresentam, também, maior restrição de uso e 
de exploração de seus recursos naturais. 

A terceira emenda visa. apenas, a suprimir expressão do 
art. 3Q, que diz respeito a questão processua l de 
cadastramento, assunto englobado pelas disposições 
constantes na Emenda nQ 2. 

Com isso , entendemos que a proposição contém os elementos 
que poderão torná-ta instrumento de grande eficácia na 
otimização da po líti ca ambiental do Estado e dos municípios . 

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

Lei nQ 27 / 95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça , e com as Emendas nQs 2 a 4, a seguir 
redigidas. 

EMENDA NQ 2 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q Ficam destinados 4% (quatro por cento ) dos 

recursos de que trata o inciso II do § 1Q do art. 150 da 
Constituição Es t ad ual aos municípios que tenham parte de seu 
território i ntegrando unidades de conservação ambienta l. 
Parágrafo ~nico - Para efeito do disposto no "caput" deste 

artigo, unidades de conservação ambienta l são aque l as 
criadas pela União. Estado e municípios , em conformidade com 
as diretrizes da política ambienta l . classificadas entre os 
seguintes grupos: 

I - primeiro grupo: 
a ) pa rques nacionais, estaduais e municipais: 
b ) estações eco lógi cas ; 
c) reservas biológicas; 
II - segundo grupo: 
a ) f lo restas nacionais, estaduais e municipais; 
b ) florestas sociais; 
c) hortos florestais; 
d) reservas ind í genas : 
III - terceiro grupo: 
a) áreas de proteção ambiental; 
b) áreas de relevante interesse eco lógico ; 
c) outras unidades defin idas em le i e dec l aradas pe lo poder 

p~bl i co estadua l.". 
EMENDA NQ 3 

Dê-se ao art. 4Q a seguinte redação: 
"Art. 4Q- Cabe aos órgãos gestores da política ambiental e 

florestal do Estado , com a participação de entidades 
representat ivas dos municípios que abriguem unidades de 
conservação, defin ir, no prazo de 120 ( cento e vinte) dias a 
contar da promu l gação desta lei , as normas de cadastramento 
e os critérios técnicos de alocação de recursos de que trata 
o art. lQ, considerando-se a categoria e a abrangência da 
unid ade de conservação. 

Parágrafo ~nico - Para fins do que dispõe este ar tigo, 
serão consideradas prioritárias as unidades classificadas em 
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categorias de uso indireto definidas na Lei Florestal do 
Estado." . 

EMENDA NQ 4 
Dê-se ao "caput" do art. 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q- Os municípios que tenham parte de seu território 

int egrando unidades de conservação federal, estadual ou 
municipal deverão i nscrever-se no cadastro estadual junto ao 
órgão competente." . 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1994. 
Ivo José. Presidente e relator- Ronaldo Vasconcellos 

Wilson Trópia. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 54/ 95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Just iça, 

de Saúde e Ação Soc i a l e de Fisca li zação Financeira e 
Orçamentária 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

A proposição em te l a, de autoria do Deputado Carlos 
Pimenta, dispõe sobre a implementação de medidas necessárias 
á prevenção e ao tratamento do câncer de mama e do câncer 
ginecológico. 

Em virtude de requerimentos aprese nt ados pe lo autor da 
matéria , aprovados na reu ni ão plenária de 30/ 3/ 95. o projeto 
tramita em regime de urgência e está sendo aprec i ado em 
reunião conjunta das Comissões em epígrafe, nos termos dos 
arts. 274 , II. e 129 , III, do Regimento Interno. 

Publi cado em 16/ 3/ 95. vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar de juridicidade, constitucionalidade e 
l egal idade. nos termos do art. 195. c / c o art. 103, v. "a", 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria de que trata o projeto em estudo encontra-se 

entre as estatuídas pelo art. 24, XII. da Constituição 
Federal, que dispõe sobre a competência concorrente da 
Uni ão , dos Estados e do Distrito Federa l para l egis lar sobre 
a proteção e a defesa da sa~de. 
Esclareça-se que, no âmbito da competência concorrente, a 

União se limit a a legisl ar sobre normas gerais, ficando para 
os Estados e os mun icí pios a competênc i a sup l eti va ou 
suplementar. 
Registre-se, ainda. que o direito a saúde direito 

subjetivo p~bl ico oponível ao Estado , é apontado em 
outros dispositivos da Constituição vi gente : art. 6Q (" É 
direito socia l a sa~de" ), art. 23, II (" É competência comum 
da União. dos Estados , do Distrito Federal e dos municípios 
cuidar da saúde"). 

Va le dizer também que o art. 198, II . da Carta Magna, 
determina que as ações e os ser vi ços púb l i cos const i tuem um 
sistema único. organizado de acordo com algumas diretrizes. 
Entre elas . destaque-se o atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas , sem prejuí zo dos 
serviços ass istenciais. 
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No âmbito infraconstitucional, a Lei ng 8.080, de 19/9/ 90, 
em seu art. 15, fixa as atribuições comuns da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos municipios , em matéria de 
saúde, especificamente no que diz respeito à elaboração de 
normas técnico-cientificas de promoção, proteção e 
recuperação da saúde. . 

A supracitada lei, no seu art. 2Q. ? 1Q, estatu1 q~e o 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulaçao e 
na execução de po lit icas econômicas e sociais que visem à 
redução de riscos de doenças e de outros agravos . e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso un1versa1 
e igualitário às ações e aos_ serviços básicos para a sua 
promoção, proteção e recuperaçao. 

Também no art . SQ, III, está determinado que um dos 
objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS _ consiste _na 
assistência à popu l ação por intermédio de açoes de promoçao, 
proteção e recuperação da saúde , tendo por alvo as medidas 
preventivas. 
Entretanto, 

apresentamos 
Assim, sob 

matéria não 

com vi stas ao aperfeiçoamento do projeto, 
ao fina l deste parecer as Emendas ngs 1 a 4. 
o ponto de vista juridico e constitucional, a 

encontra óbice à sua tramitação . 
Conclusão 

Diante do exposto , concluimos pela juridicidade. pela 
constitucionalidade e pela lega li dade do Projeto de Lei nQ 
54/95 com as Emendas ngs 1 a 4, a segui r redigidas. 

EMENDA NQ 1 
único do art . 2Q passa a ter a seguinte O parágrafo 

redação: 
"Parágrafo 

assegurado, 
único A paciente comprovadamente carente será 
ainda, o tratamento medicamentoso.". 

EMENDA No 2 
O art. 4Q passa a ter a seguinte-redação: 
"Art. 4g -As unidades de saúde e os labor at : - ios de 

anatom i a responsáveis pelo serviço enviarão ao órgão 
estadual competente os dados necessar1os para o controle 
epidemiológico dos casos atendidos. ". 

O art. 6Q passa a te r 
"Art . 6o -Esta l ei 

(cento e-oitenta) dias 

EMENDA No 3 
a seguinte-redação: 
será regulamentada no prazo de 180 
contados da data de sua publicação.". 

EMENDA NQ 4 
O parágrafo 

redação: 
único do art. 3Q passa a ter a seguinte 

11 Art. 3o - . . . . . ... ...... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Parágrafo único - O atendimento mencionado neste artigo 

dar-se-á. prioritariamente. em unidades de saúde já 
integrant es do SUS. " . 
Sala das Comissões, 6 de abril de 1995. 
Simão Pedro Toledo, Presidente e relator - Marcos Helênio -

Antônio Genaro - Arnaldo Penna. 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Carlos Pimenta , o projeto de lei em 
tela dispõe sobre a implementação das medidas necessári a s à 
prevenção e ao tratamento do câncer de mama e do câncer 
ginecológico. 

Examinado o projeto preliminarmente pe l a Comissão de 
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade. 
constituciona li dade e legalidade e apresentou as Emendas nos 
1 a 4 , vem a matéria a esta Comissão, em reunião conjunta-e 
em regime de urgência, para receber parecer sobre o mérito, 
nos termos regimentais. 

Após a leitura do parecer. o Deputado Marco Régis solicitou 
vista do processo , nos termos do art. 136 do Regimento 
Interno. 

Na reunião seguinte , colocada a matéria novamente em 
discussão. foram apresentadas outras propostas de emenda 
pe lo seu autor. Houve designação de novo relator, que 
solicitou prazo regimental para emitir parecer , 
fundamentado. então, nos termos que se seguem . 

Fundamentação 
Câncer é o nome dado a uma variada gama de estados 

patológicos. cuja caracteristica comum é a mu ltipli cação 
ce l ular desordenada. Apesar de ser o câncer conhecido desde 
tempos remotos, não se conseguiu, ainda, precisar a 
etiologia de todas as suas formas . 

Embora os resultados das pesquisas sobre a incidência e o 
indice de mortalidade da doença não sejam idênticos nos 
diversos locais em que têm s i do rea li zadas, considera-se que 
deva ser ela trat ada como problema de saúde pública. O 
câncer de mama, especialmente , mas também o câncer 
ginecológico sobressaem entre as formas que acometem a 
mulher. 

Em todas as partes do mundo desenvolvem-se estudos para 
combater tais tipos da doença. seja procurando determinar 
suas causas ou fatores de risco , seja desenvolv endo novas 
formas de diagnóstico e tratamento. 

Para diagnosticá-los. tem sido desenvolvida sofisticada 
aparelhagem. como, por exemp lo, instrumentos que nos dão 
imagens de tumores internos e equipamentos radiológicos 
computadorizados. As novas formas de tratamento podem 
incluir novas drogas. terapias genéticas e transplantes 
celulares. 

Já foram apontados como fatores de risco do apareciment o 
dos tumores de mama a hereditariedade. o estresse, a 
exposição a radiação - inclusive a associada ás ondas de 
rádio - . as dietas gordurosas. a menarca precoce. a ausênc ia 
de filhos. as gestações tardias e o sedentarismo. Entre os 
fatores de risco do câncer do colo uterino já foram 
mencionados os hábitos sexuais. as baixas condições 
socioeconômicas. a infecção por determ inados virus e o uso 
prolongado de contraceptivos. 

Procuramos, com todas essas considerações. demonstrar a 
gravidade da doença e a preocupação por e l a suscitada 
universalmente. 



280 

Cumpre s alientar, agor a, a i mportância do diagnóstico 
precoce, que pode, em muitos casos , ser feito por meio de 
procedimentos simples , como exames médicos de rotina ou 
mesmo auto-exame, no caso do câ ncer de mama. O tratamento da 
doença em seus estágios iniciais aumenta a probabilidade de 
cura e reduz a possibilidade de disseminação das células 
cancerosas para outros órgãos . 
o tratamento tardio , ao contrário, é caro e sujeita a 

paciente a exames mais sofisticados, radioterapia e 
quimioterapia, internações . comp li cações cirúrgicas, 
mutilações, sofrimento e morte evitáveis. 
o projeto em tela , evidentemente , não representa uma 

so l ução def ini tiva para o problema , mas aponta cam i nhos para 
a organização de um sistema globa l de combate à doença, por 
meio de ações preventivas ou curativas. 

Entendemos que a proposição, na verdade, não coloca a 
execução de tais ações diretamente nas mãos do Estado , mas 
pretende que ele , como _ responsável pela coordenação das 
at ividades do Sistema Uni co de Saúde - SUS - , atue de forma 
a minorar, o quanto possí vel , os agravos trazidos pelo 
câncer à popu l ação mineira , empenhando-se na organ i zação de 
uma rede de atendimento const it u í da basicamente por unidades 
de saúde municipais, e também por unidades estadua i s ou 
conveni adas , se necessário . 

Acreditamos que a proposição em exame contenha d i spos it ivos 
capazes de direcionar a partic i pação do Estado no sen ti do de 
que tal objetivo seja a l cançado. 

Vemos, ainda . como oportunas, as Emendas nQs 1 a 3, 
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, por 
tornarem ma i s claros os dispos itivos a que se referem . 
Re j eitamos a Emenda nQ 4. da mesma Comissão , por ter sido 
incluída na redação da Emenda nQ 5, que ora apresentamos. 
Ent retanto , em nosso entender , existe excessi vo 

detalhamento técnico no projeto. razão pela qual optamos 
pela supressão de alguns dispos itivos e por mudanças em 
outros. Por fim, acatamos sugestão do autor , que 
aprese~:amos na forma da Emend a nQ 7. 

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

54/ 95 com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Constituição 
e Ju s tiça , pela rejeição da Emenda nQ 4 , da mesma Comissão, 
e apresentamos as Emendas ngs 5 a 7 , a seguir redigidas. 

Suprima-se 
r eparador ". 

do 
EMENDA nQ 5 

in c iso I do art. 2Q a expressão ••e 

EMENDA NQ 6 
Dê-se ao art. 3Q a segu inte redação: 
"Art . 3Q -Para cumprir o dispost o nesta lei, o Estado 

estabelecerá as medidas n~cessár i as para que o atendime nto 
se j a prestado , prioritariamente. em unidades já integr antes 
do Sistema Único de Saúde- SUS. " . 

EMENDA NQ 7 
Dê-se ao inci s o I do art. 5Q a seguinte redação: 
• Art. 5Q -
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I - r ecursos orçamentá r ios da Secretaria de Est ado da 
Sa úde;". 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1995 . 
Geraldo Sant a nna, Presidente - Jor ge Eduardo de Oliveira , 

relator - Ma rco Régis - Carlos Pimenta. 
Comissão de Fi sca l ização Finance i ra e Orçamentária 

Re l atório 
De autoria do Deputado Carlos Pimenta , a propos1çao em 

análise dispõe sobre a implementação de medidas necessárias 
à prevenção e ao tratamento do câncer de mama e do câncer 
ginecológico. 

Pre limi narmente , a Comissão de Constituição e Justiça 
em itiu parecer pela juridicidade. pela constitucionalidade e 
pe l a l egalidade da matér i a, apresentando as Emendas ngs 1 a 
4. 

A segu i r. a Comissão de Saúde e Ação Social, exam inando o 
mérito da propos1çao . opinou pe l a sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça. 
rejeitou a Emenda nQ 4 e apresent ou as Emendas ngs 5 a 7. 
Compete. agora , a es ta Comi ssão emi tir parecer sobre a 

matéria. nos termos regimentais. 
Fundamentação 

O projeto de lei em aná li se. aperfe içoado com as referidas 
emendas . não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação. 

As ações dar-se-ão no âmb ito do Sistema Ún ico de Saúde -
SUS - . e os recursos necessários estão re l ac ionados no ar t. 
5Q da proposição em tela. 

A saúde é direito de todos e dever do Es t ado. Ademais, a 
Constituição da República es t abe lece. em seu art. 198 . II. e 
a Constituição Estadua l. em seu art . 188 , II I, que o 
atend i mento à saúde dará prioridade para as ati vi dades 
preventivas, sem prejuízo dos servi ços ass i stenc i a i s . 

A opção por medidas preventivas que possib i li tem detectar e 
tratar precocemente a doença aumenta sign if icativamente o 
índice de cura, a l ém de reduzir o custo do t r atamento. 

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

nQ 54 / 95 com as Emendas ngs 1 a 3, da Comissão de 
Cons tituição e Justiça , e as Emendas nQs 5 a 7 , da Comissão 
de Saúde e Ação Social, e pela rejeição da Emenda ng 4. da 
Comissão de Constituição e Justiça . 
Sala das Comi ssões . 1Q de maio de 1995. 
Geral oo Santanna , Presidente - Gera l do Rezende , relator -

Marcelo Gonçalves - Ajalmar S ilva - Arnaldo Penna- Gera l do 
Nascimento. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 101 / 95 

Comissão de Educação . Cultur a. Desporto e Turismo e Lazer 
Re latório 

O projeto de lei em destaque. do Deput ado Sebastião 
Helvécio, pretende seja dec l arada de utilidade pública a 
Comissão de Desenvolvimento da Conunidade do Funi l - CODEF -
, com sede no Município de Rio Preto . 
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Após exame preliminar da Comissão de Constit uição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade , pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a 
Emenda ng 1, que apresentou, cabe-nos deliberar 
conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno, na forma 
regimenta l . 

Fundamentação 
A referida instituição é uma entidade de caráter 

filantrópico e assistencial, empenhada na promoção do ser 
humano. A assistência à infância e a orientação às mães, bem 
como a alfabetização de adultos e o incentivo ao artesanato 
evidenciam a atuação efetiva da Comissão em prol da 
comunidade. 

A entidade merece, pois, ter reconhec ica sua utilidade 
pública. 

Em face 
nQ 101/95 
Justi ça. 

Conclusão 
do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Le i 

com a Emenda ng 1, da Comissão de Constituição e 

Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. 
Gil mar Machado, re l ator . 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 37/95 

Comissão de Educação. Cultura, Desporto e Turismo e Laze r 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifácio Mourão, o projeto de le i 
em tela tem por escopo declarar de utilidade pública o Grupo 
de Teatro Fáos, com sede no Município de Belo Hor i zonte . 

Aprovada a proposição no 1Q turno. na forma proposta, 
compete-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q turno. 

Fundamentação 
A entidade objeto do projeto em tela tem caráter cu ltur a l e 

artístico e não possui fins lucrativos. Empenhada em 
real izar um bom trabalho no campo das artes , produz e 
promove eventos teatrais e cinematográf icos, incentivando a 
profissionalização das pessoas que lidam nessas áreas. 
Acreditamos , pois, ser a instituição merecedora do titulo 

de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação , no 1Q turno, do 
Projeto de Lei nQ 37/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. 
Gilmar Machado. relator . 

PARECER SOBRE AS EMENDAS NQS 5 A 9 , APRESENTADAS 
EM PLENÁRIO , NO 1Q TURNO , AO PROJETO DE LEI 

No 11 /95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça . o projeto 

de lei em ep ígr afe d i spõe sobre a criação de cargos no 
quadro das Secretarias dos Tribunais de Justiça e de Alçada 
e dá outras providências. 
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Publicado em 22/2 / 95, o projeto foi distribuído à Comissão 
de Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade, 
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria e 
apresentou a Emenda nQ 1; à Comissão de Administração 
Pública. que opinou pela sua aprovação com a Emenda ng 1 e 
apresentou as Emendas nQs 2 a 4; e à Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que opinou pela sua 
aprovação com as Emendas ngs 1 e 2 e pela rejeição das 
Emendas ngs 3 e 4. A seguir. foi a matéria a Plenário, para 
discussão e votação, no 1Q turno . 

Durante a discussão em Plenário. foram apresentadas as 
Emendas ngs 5 a 9, sobre as quais. nos termos do art. 195 , ? 
2Q. c/ c o art. 103 , do Regimento Interno. emitimos este 
parecer. 

As emendas 
11/95 tratam 
qual faz-se 
delas. 

Fundamentação 
apresentadas em Plenár io ao Projeto de Lei nQ 

de matérias de conteúdo variado, razão pela 
necessár io o exame em separado de cada uma 

As Emendas nQs 5 e 6 , de autoria dos Deputados Sebastião 
Navarro Vieira e Olinto Godinho, respectivamente. procuram 
modificar dispositivos constantes na Lei Complementar nQ 38 . 
de 13 / 2/ 95 , que cont ém a organização e a divisão judiciárias 
do Estado. Ambas visam a modificar a estrutura aprovada para 
a divisão judiciária do Estado, rea locando municípios nas 
comarcas a que se referem . 

Durante a anál i se da matéria nas comissões. foram aprovadas 
por esta Comissão as Emendas ngs 3 e 4, que contêm 
dispositivos semelhantes aos que ora são examinados. 
Entretanto. na Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. prevaleceu entendimento divergente quanto á 
conveniência e à oportun i dade das emendas citadas. sob 
fundamentos de natureza const ituciona l e de ordem pública. 
Dada a divergência existente. acreditamos ser oportuno um 
reexame da matéria, para que seja firmado, se possível. um 
entendimento consensual quanto à questão. 
Preliminarmente. têm sólidos fundamentos as alegações de 

ordem const it uciona l que. com base no principio da 
hierarquia das leis, não admitem a possibil i dade de uma lei 
ordinária. como é o caso da proposição em exame, vir a 
a lt erar uma l ei complementar. A Constituição Estadual. no 
art . 65 , ? 2Q, II, define a natureza especial. de lei 
complementar, da Lei de Organização e Di vi são Judiciária. 
Dada essa definição constitucional. segue-se que , para a 
aprovação da atua l divisão judiciária do Estado. conforme se 
deu com a Le i Complementar ng 38, de 1995. foi exigido 
"quorum" qua l ificado quando de sua votação. 
Seria. portanto, um contra-senso, e uma incoerência no 

processo legislativo. adm itir que uma matéria aprovada com 
exigência de maioria absoluta pudesse ser posteriormente 
modificada por meio de outra matéria aprovada por maioria 
simples. Isso só poderia acontecer se fosse admitida a 
inexistência da hierarquia entre as l eis. Dessa forma. ainda 
que se ja necessária u~a rev i são da posição anter iormente 



adotada por esta Comissão, acreditamos serem 
fundament adas as alegações que levaram 
Fiscalização Financeira e Orçamentária 
rejeição de algumas emendas. 
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coerentes e bem 
a Comissão de 
a opinar pela 

No caso específico das Emendas nQs 5 e 6, as quais nos cabe 
analisar neste momento , acred it amos que , além das 
considerações de natureza constitucional , genéricas , existem 
motivos de ordem pública e administrativa que não recomendam 
sua aprovação . A Lei Complementar ng 38, de 1995, ao fixar 
critérios para a instalação de comarcas no Estado de Minas 
Gerais, listou entre e l es. no art. 4Q, exigências relativas 
à população mínima , ao número de eleitores, à receita 
tributária e ao movimento forense anual . Considerando o 
conjunto dos municípios do Estado, o legislador procurou 
esta~elecer um equ ilí brio entre a demanda pela prestação 
jur ~ sdicional e a possibilidade de efetivo atendimento á 
população, de forma a compatibilizar a me lhor prestação dos 
servi ços públicos com o montante de recursos financeiros e 
humanos disponíveis. 

Assim, pode-se inferir que qualquer modificação na 
estrutura judiciária do Es t ado extrapola os limites de uma 
comarca , podendo repercutir sobre a própria viabilidade 
legal para a existência de outras, diante dos requisitos do 
ar t. 4Q da Le i Complementar ng 38, de 1995 . Finalmente, 
lembr amos que a própria Lei de Organização e Divisão 
Judiciári a prevê a sua revi são no prazo de dois anos a 
partir da data de sua entrada em vi gor , ocasião em que, 
acreditamos, poderão ser mais propriamente abordados e 
sanados os problemas porventura existentes. 

Outro aspecto que merece nossa atenção diz respeito aos 
municípios que, por força do veto parc i al oposto à 
Proposição de Lei Complementar ng 41, não foram posicionados 
na nova estrutura judiciária do Estado. Entendemos que estes 
municípios mantêm sua antiga inserção na estrutura existente 
antes da vigência da Lei Complementar ng 38 , de 1995. Sem 
descer a pormenores de doutrina, lembramos apenas que as 
leis permanecem em vi gor enquanto não forem revogadas por 
outras, posteriores. No caso em exame, com a incidência do 
veto parc i al oposto pelo Governador do Estado , não se 
configurou a completa revogação das normas ant igas, mas 
apenas uma revogação parcia l , ou, conforme o j argão 
jurídico, uma derrogação , o que possibi li ta o entendimento 
exposto quanto à inserção dos Mun icípios de São Sebastião do 
Maranhão e Div isa Nova. 

Por esses motivos, não acreditamos ser possível emit ir 
parecer favorável às Emendas ngs 5 e 6. 

A Emenda nQ 7, de autoria do Deputado José Bonifác io, 
pretende assegurar aos servidores oriundos da extinta 
Processamento de Dados de Minas Gerais PROBAM 
absor vi dos na forma do p 1Q do art. 1Q da Lei ng 10.470, de 
15/ 4/91, o direito à estabilidade no serviço público, nos 
termos do ar t . 19 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal. Ocorre, nesse caso, 
uma situação peculiar. O art. 19 do Ato das Disposições 
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Constitucionais Transitórias da Carta de 1988 restringe o 
direito à estabilidade apenas aos servidores civis da 
administração direta, autárquica e fundacional de todas as 
entidades federadas . Assim , ante a Constituição da 
República , encontramos v1c1o insanável na emenda em aná l ise, 
pois os antigos empregados da PROBAM não se enquadram nas 
exigências constitucionais. Entretanto , a Cons tituição 
Estadual, no inciso I do art. 30 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias , agindo em desacordo com a 
Constituição Federaf, amp liou a regra excepcional e permitiu 
que empregados contratados por entidades sobre controle 
direto ou indireto do Estado adquirissem estabi li dade. 
Assim, perante o dispositivo estadual , a emenda pode ser 
admitida. Como não cabe a esta Comissão ju l gar a 
constitucionalidade do inciso I do art. 30 do Ato das 
Disposições Constit ucionais Transitórias da Constituição 
Estadual, e como as l eis se presumem válidas e 
constituciona is até dec l aração judicial em contrário, 
entendemos ser possí ve l a aprovação da Emenda ng 7, na forma 
da Subemenda ng 1 à Emenda ng 7, cuj a redação tornará mais 
claro o texto lega l, amp li ando seu a l cance. 

A Emenda ng 8, também do Deputado José Bonifácio, pretende 
criar dois cargos de Porteiro-Zelador no Fórum Mendes 
Pimentel, em Barbacena. Trata -se de matéria pertinente à 
proposição principal, necessária , segundo o seu autor , e de 
pouca repercussão financeira, razão pe la qual opinamos pela 
sua aprovação, na forma de subemenda, sem que, contudo, seja 
alterado o seu sentido original. 

A Emenda ng 9, do Deputado Arnaldo Penna, dispõe sobre a 
conversão, em espécie, de férias individuais não gozadas , na 
magistratura estadual. 

Pre limi narmente , podemos repetir para essa proposição 
mesma argumentação já desen volvida anter iormente. quando do 
exame das Emendas ngs 5 e 6: não cabe à l ei ordinária 
introduzir modif icações em matérias que , por força de 
mandamento constitucional , são reservadas a lei 
complementar. Tal fato. se admiti do, levar i a necessariamente 
à revi são das regras relativas ao processo legisl a tivo, pois 
perderia o sentido a ex igênci a de "quo rum " qua l ificado para 
a aprovação de matérias que, posteriormente. pudessem ser 
modificadas por maioria simples. 

No mérito. a questão se mostra inconveniente do ponto de 
vi sta administra tivo. O gozo de férias anuais , garantido a 
todos os trabalhadores no Brasil, por força do inciso XVII 
do art. 7Q da Constituição Federa l , e estend ido a todos os 
agentes públicos, não deve ser vi sto apenas como um direito 
individual, como a lgo que diz respeito ao individuo 
singular, mas, ao contrário, constitui um requisito para o 
bom andamento do serviço público, pois o ser humano, apto , 
motivado e descansado, constit ui 2 base sobre a qual se 
ergue a administração pública. O direito a férias inscreve-
se entre aqueles considerados indisponíveis, isto é , aqueles 
cujo exercício não pode ser recusado pelo destinatário. Por 
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esses motivos, acreditamos não ser de interesse público a 
aprovação da Emenda nQ 9. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação das Emendas ngs 

5, 6 e 9, na sua forma original, e pela aprovação das 
Emendas ngs 7 e 8, na forma das subemendas a seguir 
apresentadas. 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. O tempo de serviço dos servidores da 

Processamento Bancário de Minas Gerais S.A. PROBAM 
absorvidos na forma do? 1Q do art. 1Q da Lei nQ 10.470; de 
15 de abril de 1991, será considerado para efeitos do 
disposto no inciso I do art. 30 do Ato das Di sposições 
Constitucionais Trans itórias da Constituição do Estado de 
Minas Gerais.". 

SUBEMENDA NQ 1 À EMENDA NQ 8 
Acrescente-se onde convier: 
"Art .... -F i cam criados dois cargos de Porteiro-Ze l ador, 

de provimento efetivo e lotação no Fórum Mendes Pimentel, na 
Comarca de Barbacena.". 

Sala das Comissões, 10 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva . Presidente- Bonifácio Mourão, relator 

Durval Ângelo (voto contrário ) Arnaldo Penna (voto 
contrário ) . 

·~ 

~ 
o 
c 

g 
v. 
o 
~ 
E 

BELO HORIZONTE , SÁBADO, 13 DE MAIO DE 1995 

ATAS 
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=~ tomada das Mesmas, Amp li ação de Seus Objetivos Compatível 
c~m as Macroprioridades de Medicina Curativa - Comunicações : 
Comunicações do Deputado Romeu Queiroz e da Comissão de 
Defesa do Consumidor - Oradores Inscritos : Discursos dos 
Deputados Maria Olivia. I va i r Nog ueira. Carlos Pimenta, 
Marcos Helênio e Irani Barbosa - 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) : 1ª 
Fase : Abertura de inscrições Designação de Comi ssões: 
Comissão Espec i al para Proceder a Estudos Sobre o 
Enxugamento e a Desativação de Agências e Dependências do 
Banco do Bras il no Estado de Minas Gerais Leitur a de 
comunicações apresentadas - Questão de ordem: chamada para 
recompos ição de "quorum ": ex i stênc i a de número regimental -
Discussão e vo tação de pareceres: Parecer da Comissão de 
Ju st iça pe l a inconstituc ion a lidade do Proj e to de Lei ng 
14 / 95 ; Requerimento da Deputada Maria José Haueisen: 
defer i mento Parecer da Comissão de Justiça pe l a 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei ng 22 / 95; 
Requerimento do Dep ut ado Ivo José: deferimento 
Requerimentos: Requerimentos de Emancipação ngs 102 a 
108 / 95; deferimento - Requerimentos dos Deputados Aí l ton 
Vilel a (2) e Tonínho Zeitune (3) ; deferiment o - Requerimento 
da Comissão Especial para Apuração das Causas Que Levaram á 
Para l isação das Ob ras de Construção do Hospita l CARDIOMINAS. 
Buscar Possíveis Soluções para a Retomada das Mesmas, 
Amp l iação de Seus Objetivos Campa t i v e 1 com as 
Macroprioridades de Medicina Cur a tiva; ap rovação 
Requerimentos do Deputado Toninho Zeitune ( 5 ) e da Comi ssão 
de Assuntos Municipais ( 2 ) ; aprovação Requerimento da 
Comi ssão de Assuntos Municipais: d i scurso do Deputado Dini s 
Pinheiro: aprovação - Requerimento da Comi ssão de Assuntos 
Municipais: aprovação - 2ª Fase : Discussão e vot ação de 
proposições: Discussão. em 1Q turno , do Projeto de Le i nQ 
51 / 95; aprovação com as Emendas ngs 1 e 2 - Discussão , em 1Q 
turno. do Projeto de Le i ng 30/ 95: aprovação na fo rma do 
Substitutivo ng 1, com as Emendas nQs 1 e 2 - ENCERRAMENTO . 

ABE RT URA 
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-Às 14h15min, compa r ecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Sebastião Navarro Vieira Pa ulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Ermano Batista -
Antônio Júlio - Aílton Vilela- Ajalmar Silva Alberto 
Pinto Coelho - Alencar da Silve i ra Júnior - Almir Cardoso-
Álvaro Antônio Anivaldo Antônio Antônio Andr ade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pi nto- Bonifácio Mourão Carlos 
Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Dur val Ângelo - Elbe Brandão 
- Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo Nas cimento 
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto-
Hely Tarqu ínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas - José Br aga José 
Henrique- Kemi l Kumaira - Leonidio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia - Mauri Torres Miguel Barbosa Migue l 
Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino-
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Simão Pedro Toledo 
-Toninha Zeitune- Wílson Trópia. 

O Sr . Presidente ( Deputado Sebastião Navarro Vie i ra ) - A 
l ista 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 pa l avra. o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura 
da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

- A Deputada El be Brandão , 2ª-Secretária "ad hoc", procede 
á lejtur a da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
rest · · ções. 

Correspondência 
- O Depu t ado Ibrah i m Jacob , 3g- Secretário , nas funções de 

1g-Secretário , lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Dos Srs. Arlindo Porto, Senador da República, Antônio 
Aureliano, Antônio do Va lle, Arace ly de Paula. Bonifácio de 
Andrada {2), Eduardo Barbosa, Francisco Horta, Jaime Martins 
Filho, João Fassarella, Mauro Lopes , Odelmo Leão, Philemon 
Rodrigues, Romel Anizio Jorge, Sérgio Naya, Silas Brasileiro 
e Zaire Rezende, Deputados Federais, manifestando seu apoi o 
á proposta de inclusão dos municípios do vale do 
Jequit inhonha na área mineira de atuação da SUDENE. 

Do Sr. Osmânio Pereira, Deputado Federa l, encam inhando 
oficio do Sr. Antônio Carlos de Mendes Thame, Prefeito 
Municipal de Piracicaba. SP , em que pleiteia a revogação do 
art . 5Q da Resolução da Mesa ng 5. 132, de 31 / 5/ 93. 

Do Sr. Vittorio Mediol i, Deputado Federa l. acusando 
recebimento do Ofício ng S48 / 95/ SGM e confirmando sua 
presença na audiênc ia pública de Unai, no d ia 19 do 
corrente. 

Do Sr . Ar l en 
Associ ação dos 

de Paulo Santiago Filho. Presidente da 
Municípios da Área Mineira da SUDENE - AMAMS 
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, solicit a ndo da Casa pr ovi dênci a s em favor de que o 
Governo Federal destine recur s os para inves t ime nt os nos 
munic í pios cuja arrecadação do ICMS seja menor que o Fundo 
de Participação dos Municípios - FPM. ( - À Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Márcio de Ar a újo. Prefeito Municipal de 
Martinho Campos , solicitando deste Legislativo providências 
em favor de uma reforma eleitoral e partidária no Pais. 

Do Sr. Fábio Araújo Filho. Presidente da Câmara Municipa l 
de Uberlândia. encaminhando cóp i a da Moção de Pesar ng 573, 
do Vereador Renato Bouças , respeitante ao falecimento do Sr . 
Mauro Patrus. 

Do Sr . Mauro Roberto Soares de Vasconce llos. Diretor - Geral 
do DER - MG , informando, a propósito de sua convocação para 
prestar esclarecimentos sobre obras de duplicação da BR - 040, 
que são e l as de iniciativa do DNER, não tendo o DER-MG 
nenhuma ingerênc i a nessas obras. 

Do Sr. Antônio Cândido Martins Borges . Diretor-Geral do 
Instituto Mineiro de Agropecuária IMA prestando 
in formações sobre a campanha de combate ao gafanhoto, 
coordenada pe l o Instituto. 

Do Sr. Guilherme Gonçalves Riccio, Superintendente-Geral da 
FHEMI G, expondo os motivos pelos quais essa Fundação não 
pode li berar nenhuma de suas áreas para doação. ( - À 
Comissão de Justiça.) 

Do Sr. Hugo w. Braga, Chefe da Assessoria Parlamentar do 
Ministério da Fazenda, em resposta a requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta , aprovado pela Casa , prestando 
informações sobre o aumento da alíquota do IPI sobre carros 
populares. 

Do Sr. José de 01 iveira Jabour. da Associação de 
Comerciantes , Motoristas e Profissionais Liberais de Minas 
Gerais Ltda. . so l i citando audiê nci a ao Presidente desta 
Assembléia para expor pl anos de sua empresa para o 
desenvolvimento do Estado. ( - À Comissão de Assuntos 
Munic i pais.) 

Do Sr. Ronaldo Augusto. Diretor-Geral da Motorauto S.A .. 
comunicando que será representado, na reunião do d i a 10 do 
corrente da Comissão de Defesa do Consumidor, pelo Sr. José 
Murilo P . de Carvalho. ( - À Comissão de Defesa do 
Consumi dor. ) 

Do Sr. Winfried Jung. Diretor da Konrad-Adenauer-Stiftung, 
encaminhando exemplar da publicação "Contratos Coletivos e 
Co- Gestão na Alemanha". 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Gilberto Miranda , Senador da República , agradecendo 

o envio de cópia da Emenda á Constituição ng 12. 
Dos Srs. José Bianco, Odacir Soares e Sérgio Machado, 

Senadores da República, agradecendo o envio de oficio com 
in formações sobre as audiênc ias púb l icas r egionais e 
parabenizando a Casa pela inici a tiva . 

Do Sr. Dani lo de Castro. Deputado Federa l. informan do que 
se esforçará pela inclusão dos municípios do vale do 
Jequi in honha na área de atuação da SUDENE. 
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Do Sr. Michel Temer, Deputado Federal, acusando o 
recebimento do Oficio nQ 624/ 95/ SGM. 

CARTÕES 
Dos Srs . Fernando Alberto Din iz (2). José Elias Murad, e 

Zaire Resende , Deputados Federais , informando que apoiam a 
inclusão dos municipios da região do vale do Jequitinhonha 
na área mineira integrante da SUDENE. 

Do Sr. Juvenal Cruz Junot. Ass essor-Chefe da Fundação João 
Pinheiro, agradecendo o convite para a solenidade 
comemorativa da Semana da Inconfidência. 

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

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportu ni dade. são encaminhadas á Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 232/95 

Declara de utili dade pública a Loja Maçônica Dignidade e 
Luta, com sede no Municipio de Belo Horizonte. 

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

Maçônica Dignidade e Luta, com sede no Municipio 
Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de maio de 1995. 
Ronaldo Vasconce llos 

decreta: 
a Loja 
de Belo 

de sua 

Justificação : A maçonaria data de tempos i memori ais e vem 
se mantendo a t ravés dos tempos. mesmo sofrendo a influência 
de diversas formas de cultura. 

A postura ilibada de seus membros busca o aprimoramento das 
vi rtudes, o aniquilamento dos vicias. o aperfeiçoamento 
moral e espiritual e a prática da fratern i dade e tem como 
metas o cumprimento dos deveres C1v1cos e sociais e a 
prática desinteressada da beneficência e da justiça. 

Os estat ut os da Loja Maçônica Dignidade e Luta nos dão 
niti da visão de sua obra empreendedora , que vai ao encontro 
das prioridades de uma sociedade marcada pelo infortúnio e 
que busca amparo em uma i nstituição a licerçada no desvelo 
imensurável com os seus seme lhantes. 
Por certo. este par l amento , reconhecendo o altruismo do 

trabalho elaborado pela entidade , aprovará o projeto ora 
apresentado. 
-Pub li cado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para 

exame pre li minar e de Educação para de li beração . nos termos 
do art. 195, c / c o art . 104. inciso I. do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1) Requerimento nQ 102 / 95, do Deputado Carlos Pimenta. 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Vista Alegre. no Municipio de Claro dos Poções. 

- Documentação completa entregue em 10/ 5/ 95. 
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2) Requerimento nQ 103/95, do Deputado José Br aga , 
encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Campo Azul , no Municipio de Brasilia de Minas. 

- Documentação entregue em 9/ 5/ 95: 
a) ata de const i tuição da comissão emancipacionista, 

registrada em cartório; 
b ) representação; 
c) declaração de entidade lega l mente constituida ; 
d) cópia autenticada do CGC da entidade; 
e) cópia de eleição da diretoria da ent i dade. registrada em 

cartório ; 
f ) certidão da Justiça Eleitora l; 
g) dec l aração de núcleo urbano e moradias; 
h) declaração de edif ic ios para funcionamento do gove rno 

municipa l e órgãos de segurança; 
i) declaração de posto de sa úd e: 
j) dec l aração de esco l a pública de 1Q grau completo: 
1) dec l aração de cemitério: 
m) dec l aração de telefone; 
n) dec l aração de correios; 
o) dec l aração de energia elét ri ca: 
p) declaração de abastecimento de água; 
q) inventário patrimonial: 
r) relação de servi dores . 
- Documentação entregue em 10/ 5/ 95: 
a ) mapa / descrição de limi tes do IGA . 
3) Requerimento ng 104/95. do Deput ado José Braga, 

encaminhando documentação de emancipação dos Distritos de 
Nova Esperança e Ermindinha . no Munic ipio de Montes Claros. 

- Documentação comp l eta entregue em 10/5/ 95. 
4 ) Requerimento ng 105/ 95, do Deputado Jo rge Hannas. 

encaminhando documentação de emancipação do Di strito de 
Mercês de Água Limpa, no Mun icipio de São Tiago. 

- Documentação comp l eta entregue em 10/ 5/ 95. 
5) Requerimento ng 106/ 95. do Deputado Sebastião Costa. 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Orizânia, no Municipio de Divino. 

- Documentação entregue em 27 / 4/ 95: 
a ) a ta de constituição da comissão ema nci pac ionista, 

registrada em cartório: 
b) representação; 
c ) dec l aração de entidade lega l mente constituida; 
d) cópia autenticada do CGC da ent idade: 
e) cópia de ata de eleição aa diretoria da entidade. 

registrada em cartório: 
f) certidão da Justiça Ele itoral ; 
g) dec lar ação de núcleo urbano e moradias: 
h) dec l aração de edific ios para o governo municipal e 

órgãos de segurança; 
i) dec l ar ação de posto de saúde; 
j) dec l aração de esco l a pública de 1Q grau comp leto; 
1) dec l aração de cemitério: 
m) dec l aração de telefone: 
n) dec l aração de correios: 



o) declaração de energia elétrica ; 
p) dec l aração de abastecimento de água ; 
q) relação de servidores; 
r) mapa / descrição de limites do IGA. 
- Documentação entregue em 10/ 5/95: 
a ) invent ario patrimonial. 
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6) Requerimento ng 107/95, do Deputado Olinto Godinho, 
encam i nhando documentação de emancipação do Distr ito de José 
Raydan. no Município de Santa Maria do Suaçu i. 
-Documentação completa entregue em 11 / 5/ 95 . 
7 ) Requerimento ng 108/ 95, do Deputado Arnaldo Canarinho, 

encam i nhando documentação de emancipação do Distrito de Melo 
Viana , no Município de Esmera l das. 

-Documentação completa entregue em 11 / 5/ 95. 
REQUERIMENTOS 

No 386/ 95, do Deputado Paulo Schettino . solicitando seja 
formulado apelo à Secretaria da Educação com vi stas à doação 
de material escolar para as escolas públicas do Município de 
Três Pontas. ( - A Comissão de Educação. ) 

NQ 387 / 95 , do Deputado Leonidio Bouças , so licit ando seja 
fo rmul ado apelo ao Governador do Estado e ao Secretario de 
Transportes e Obras Públicas com vistas à duplicação de 
trecho da BR-050, na região do Triângulo. ( - A Comissão de 
Administração Pública.) 

NQ 388/95. da Comissão de Educação. Cultura, Desporto e 
Turismo e Lazer, solicitando seja formulado apelo ao 
Presidente da COPASA - MG com vi stas ao envio de cop1a do 
ba l anço de 1994 e da re l ação dos pagamentos efe tuados pela 
Companhi a a fornecedores e empreiteiras no período de agosto 
a dezembro do mesmo ano . ( - A Mesa da Assembléia.) 

NQ 389 / 95 , do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e à Diretora-Geral 
do DETEL-MG com vist as à instalação de um posto telefônico 
na locali dade de Cachoeira do Aranã, no Município de Frei 
Gaspar. (-A Comissão de Administração Pública.) 

NQ 390/ 95, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando seja 
consignado nos ana is da Casa voto de congratu l ações com a 
Loja Maçônica Treze de Maio , no Município de Governador 
Va l adares, por seus 20 anos de existência . 

NQ 391 / 95. do Deputado Wanderley Ávila, so licit ando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Fidelidade Pirapetinguense , no Município de 
Pirapetinga , por seus nove anos de existência. 

NQ 392 / 95 , do Deputado Wanderley Ávila. solicitando seja 
consignado nos ana i s da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçôn i ca Caridade Montessantense. no Município de Monte 
Santo de Minas, por seus 15 anos de existência. 

NQ 393 / 95 . do Dep ut ado Wanderley Ávila, so l icitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçôn i ca Unidos de Mantena, no Município de Mantena . 
por seus 15 anos de existência. ( - Distribuídos à Comissão 
de Educação.) 

NQ 394 / 95, do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja 
inserido nos anais da Casa documento elaborado pelo Sr. 
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Geraldo Armando Martins. no qual são apresentadas criticas à 
realização da audiência pública de Sete Lagoas. (-A Mesa da 
Assembléia.) 
-Os reque r imentos da Comissão de Assuntos Municipais (21), 

solicitando encaminhamento de oficio ao TRE-MG. pedindo seja 
feita consulta plebiscitária à população dos Distritos de 
Macuco de Minas. Morro do Ferro , Tejuco. Glaucilândia, São 
Joaquim , Morro do Horizonte , Luislândia. Jenipapo e Santo 
Antônio do Retiro, foram publicados na edição de 11 / 5/ 95, e 
dos Di stritos de São Vi cente . Riacho da Cruz, Levinópolis. 
Abreus, Goiana , Imbé , Rosario ca Limeira. Vargem Alegre. 
Ferruginha, Cabeceira Grande, Alto Caparaó. Crisólita , 
Chapada Gaúcha e Serra das Araras. na edição de 12 / 5/ 95. 

Do Deputado Toninha Zeitune (8) . so licit ando o 
desarqu ivamento dos ~-~jetos de Lei ngs 1.965/ 94 , 1.297 / 93 . 
2.180/ 94. 1.775 e 1.4:- "93. 2.203 e 2.181 / 94 e 1.084/92. 

Do Deputado Ai lton Vi lela (2). solicitando o 
desarqu ivamento dos Projetos de Lei ngs 2. 206 e 2.207 / 94. 

Da Comissão Espec i a l para Apuração das Causas Que Levaram à 
Paralisação das Obras de Construção do Hospital CARDIOMINAS, 
Buscar Possíveis Soluções para a Retomada das Mesmas, 
Ampliação de Seus Objetivos Compatível com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa , solicitando a 
s uspensão de seus trabalhos até o segundo período desta 
sessão legislativa. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Romeu Queiroz e da Comissão de Defesa do Consumidor. 
Oradores Inscritos 

O Sr . Presidente- Com a palavra, a Deputada Maria Olivia. 
A Deputada Maria Olivia*- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

Sras. Deputadas . profissionais da imp rensa . cidadãos 
presentes nas ga l erias. mães que me ouvem. venho. hoje à 
tribuna desta Casa para prestar uma homenagem à mulher que é 
mãe. A mulher que luta. que cria os filhos . que sofre com 
suas decepções. que se a l egra com suas vitórias. Que ama . 
que ri. que chora e se enternece. 

Mas eu quero , de uma forma especia l . em nome de todas as 
mães. home nagear a mãe esquecida . 

Quero levar o meu carinho e a minha palavra de apoio à mãe 
que mora no asilo. Aquela mulher que, depois ae uma vida 
inteira dedicada aos f il hos e ao l ar . é aeixada em um asilo. 
Que passa dias, meses, anos. à espera da visit a do filho que 
nunca vem. Ela, que ja teve um l ar. uma casa que se enchia 
com o riso e as brincadeiras das cr i anças e aue jà varou 
madrugadas à espera do filho ado l escente ou à be i ra da cama 
do filho doente. Festas de aniversario. casamento. batizado . 
bailes davam um toque de felic idade à sua vida. Hoje, 
esquecida. tem a companhia de outras mães esquec idas . 

A elas, a minha homenagem. o meu respeito e a minha 
gratidão . em nome de tantos filhos ingratos. 
A mãe mulher abandonada pelo esposo. pelos filhos e que 

passa a solidão de seus dias sem esperança e sem 
perspectivas ... 
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À mãe que morreu e foi deixada na terra fria, sem uma 
vi sita, sem flores e que não é lembrada nem nas orações . . . 
Sr. Presidente, a ingratidão, o esquecimento , o descaso são 

sentimentos que marcam profundamente , eu sei. No entanto , 
tenho certeza, a mãe mais esquecida, a mais abandonada verá 
seu coração transbordar-se de ternura e amor com o retorno 
do filho pródigo. Como nas Sagradas Escrituras, vestirá seu 
melhor vestido e colocará no rosto o mais jubiloso sorriso 
para receber o filho que volta. Pois "Esse filho estava 
desaparecido e foi encontrado , estava morto e ressuscitou " 
(Lc. 15.32). Obrigada. 
* - Sem revisão da oradora. 
O Sr. Presidente Com a palavr a, o Deputado Iva ir 

Nogueira. 
o Deputado Ivair Nogue i ra Excelentissimo Senhor 

Presidente da Assembléia Legislativa. Deputado Agostinho 
Patrús, demais componentes da Mesa, prezados Deputados . 
senhoras e senhores , pelo terceiro ano consecutivo , Minas 
vive um exemplo prático da função democrática do Poder 
Legislativo com a realização das audiências públicas . Uma 
experiência que evoluí a cada ano, tornando-se cada vez mais 
amp l a e participativa. Este ano tive a oportunidade de 
participar diretamente desse processo. na etapa municipal, 
em várias cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

As audiências municipais , sem dúvi da . foram a grande 
evolução desse processo, pois só o próprio município sabe o 
que é mais importante para o seu aesenvo lvimento. Só a 
própria comunidade sabe o que é primordial para a sua 
região. Com esse avanço . todas as cidades mineiras puderam 
apresentar as suas propostas. posteriormente encaminhadas às 
audiências regionais. 

Iniciada a etapa regional, com o grande sucesso, na 
abertura. em Sete Lagoas, o evento ganhou uma nova dimensão. 
A partir de agora serão def ini das as propostas para o 
orçamento estadual, por meio de um sistema democrát i co que 
direcionará o que o Governo vai fazer durante o ano. 
Principalmente porque cada proposta apresentada já passou 
por um amp lo fórum ae debates em suas respect ivas regiões. 

E a participação popular, através de associações e 
entidades de classe. foi intensa em todos os munic ípios , 
como pude verificar em vários de l es , como er. 3et im, Santa 
Luzia, Igarapé, Juatuba e Mateus Leme. A 2articipação 
comunitária, sugerindo e apresentando propostas. foi o 
grande motor da etapa municipal, que certamente criou muita 
expectativa em cada região. 

É justamente por isso que devemos estar empenhados em 
aperfeiçoar cada vez mais a organização dessas aud i ências. 
de forma que a cada ano possamos corresponder de forma mais 
concreta ao anseio da população mineira. Dentro desse 
processo natural de evolução que as aud iências alcançam a 
cada ano, sug i ro que em 1996 sejam estabelecidas normas para 
que cada proposta venha acompanhada de seu respectivo 
orçamento, mesmo que seja apenas uma previsão. 
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Dessa forma. as propostas oferecerão dados concretos pa r a 0 
seu cumprimento e a sua inclusão no orçamento t~- mai or 
credibilidade , já que virá acompanhada de uma pr ~ são de 
custos. o que poderá também definir a sua viao lidade 
financeira. A exigência dessa previsão é t ambém uma maneira 
de dar maior amplitude às propostas. que devem ter a l cance 
regional, evitando assim pedidos de pequenas obras de 
caráter local. 

Eu também gostaria de sugerir que já no próximo ano fosse 
realizada uma audiência pública na Reg i ão Metropolitana de 
Be lo Horizonte. que eng loba 20 munic ípi os , incluindo a 
capita l mineira e as cidades de grande expressão em nosso 
Estado. No próximo dia 22. estaremos participando da 
audiência reg ional da centra l II. na cidade de Itabira, ao 
l ado de representantes de 42 municípios. 
Como se trata de uma das mais express ivas regiões mineiras, 

acho não só necessária como fundamental a criação de uma 
central para a Região Metropolitana, principalmente por 
apresentar problemas comuns em seus vários municípios. É sem 
dúvida uma região de grande peso po lí tico e econômico. mas 
acima de tudo merece sediar a sua própria audiência porque 
tem reivindicações suficientes e condições para isso. 

E tenho certeza que, com o ap ri moramento democrático que 
essa inici ati va da Assemb léia Leg islat iva vem demonstrando a 
cada ano , poderemos contar com uma centra l metropolitana em 
1996. E como Deputado Estadua l mai s vot ado nessa região. 
estou aqu i representando a aspiração de vá rias cidades que 
pleitearam a criação da central metropolitana. o que 
certamente ficará anotado nos anais desta Casa , que tem na 
realização da vontade popu lar o seu maior desej o. Muitc 
obrigado. 

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

O Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr . Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado. demais componentes da 
Mesa. Srs. Deputados. Sras. Deputadas, representantes da 
imprensa, senhores e senhoras que nos visit am nesta ta rde . 
inicialmente. queremos apresentar , de público , as nossas 
congratulações com o Sr. Secretário da Segurança Pública . 
Dr. Santos Moreira. Desejamos que essas congratulações sejam 
extens ivas a toda a corporação da Policia Civi l do Estado de 
Minas Gerais , pe la sua efic iência e pe lo trabalho bem feito 
que culminou com a libertação da jovem Pau la Zamboní, 
seqüestrada há 17 dias. 

A Policia de Minas deu mostras da sua eficácia e deixa 
pairar um sentimento , junto à soc i edade mineira. de 
segurança e ae tranqüilidade. Mostra. perfeitamente. que o 
nosso Estado está bem apare lhado. tanto no setor humano 
quanto no que diz respeito aos recur sos de que dispõe para 
levar um pouco mais de tranqüil idade e segurança à nossa 
gente. Somente quem é pai de família. quem é mãe, sabe 
avaliar o dr~ - ~ e a agonia por que passaram os f am iliares 
dessa jovem. _-aças a Deus tivemos um desfecho favorável 
nesse caso e mostramos ao resto do Pa í s , principalmente ao 
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vizinho Estado do Rio de Janeiro , que o crime organizado e 
crimes dessa natureza não têm vez em nosso Estado. E uma 
tranqüilida de saber que moramos e vivemos no Est ado de Minas 
Gerais. 

Outro assunto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nos 
causa grande preocupação, nesta tarde, refere - se à 
divulgação de uma not a da COPASA. publicada no jornal "Hoje 
em Dia" do dia 10 de maio, quarta-feira , que nos traz a 
notícia de que a COPASA reivindica 36% de aumento nas suas 
tarifas e na sua prestação de serviços, para não quebrar. 
Essa é uma noticia que traz muita intranqüilidade e 
preocupação a esta Casa e, principalmente, ao consumidor, ao 
cidadão do nosso Estado. Tínhamos em conta que a COPASA era 
uma empresa sólida, bem al icerçada, que tinha as suas contas 
saneadas e era, de certa forma, uma empresa estável. Essa 
notícia, além de nos trazer intranqüilidade, realmente 
assusta o consumidor, as pessoas que são obrigadas a 
reco l her as tarifas da COPASA mensalmente. 

Numa economia estável como esta em que estamos vivendo, 36% 
é um baque muito forte no bolso do trabalhador. E isso pesa , 
quando observamos que o Governo do Estado de Minas Gerais 
anuncia um aumento ao seu funcionalismo da ordem de 10%. E 
uma incongruência, uma situação que causa intranqüil idade, 
quando o Governo, por um lado , anuncia um aumento aos 
servi dores púb l icos do Estado da ordem de 10% e , ao mesmo 
tempo, reivindica um aumento de 36% na prestação de contas e 
tarifas da COPASA, responsáve l pela oferta de água e pelos 
serviços de saneamento básico para a população do nosso 
Estado. Gostaríamos que a diretoria da COPASA desse maiores 
explicações a esta Casa , porque não basta apenas anunciar um 
aumento dessa natureza, causando intranqüilidade à sociedade 
mineira. Estamos reivindicando, desta tribuna, um direito 
que temos , que é o de saber como andam as finanças da 
COPASA, para que possamos ava l iar, julgar e anunciar nossas 
medidas e atitudes, principalmente para a sociedade mineira. 

Queremos abordar um outro assunto, Sr . Presidente , que 
também se refere a um órgão do Governo do Estado - o IPSEMG. 
Temos em mãos um documento, em que o IPSEMG está executando 
uma divida de um dos municípios do nosso Estado. Esse 
documento foi entregue à Prefeitura de Mato Verde, 
localizada no Norte de Minas , e nele se faz uma cobrança de 
R$62.428,00 àquele município , por uma di v ida contraída com 
os servidores da Prefeitura loca l . O que nos causa 
intranq üilidade é que o débito do mun i cípio soma R$31.347 , 90 
e é acrescido em R$31.080. 10 , referentes a juros, mu l tas e 
correção monetária. É um aumento de 100% no débito do 
município para com o IPSEMG. 

Já t i vemos oportunidade de conversar com o Presidente do 
IPSEMG e com o Governador Eduardo Azeredo sobre o assunto. 
Ora , esse é apenas o exemplo de um munic í pio. Acreditamos 
que centenas de outros também estejam em débito para com o 
IPSEMG. Não estamos falando em an i stia fi scal , não estamos 
aq ui por procuração do Sr. Prefeito de Mato Verde e nem 
pregamos uma rebe l d i a para o pagamento desse débito . O que o 
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Sr. Prefeito pretende, e muitos outros Prefeitos t ambém, é 
que o débito a ser pago seja amortizado num prazo ma ior. 

E iss o se r eveste de uma g ravi dade maior, quando obse rvamos 
que os municípios do Norte de Minas não recolher am essa 
quantia ao IPSEMG. por est a rem atravessando a maior cri s e 
dos ú l timos 30 anos. Ficaram na dúvida: ou pagava-se ao 
IPSEMG ou à CEMIG ou ao INSS, ou fechav am- se as port a s dos 
municípios do Norte de Minas , tal a situação critica que 
vinham e vêm atravessando. dec 'do à seca , às pragas e às 
dificu l dades enormes que podemos avaliar e os senhores já 
conhecem, provocadas pelo grande período de estiagem , que 
assola os municípios daquel a região. 

Pedimos, de público , e reforçamos nosso pedido . que o Sr. 
Governador do Estado parcele ess as dividas num prazo maior, 
que reveja a s taxas a l tíssimas e exorbitantes que são 
cobradas. a titulo de juros, multas e correção monetária . 

Tenho certeza absoluta de que, a prevalecer essa medida do 
IPSEMG, da CEMIG e dos Órgãos dos Governos Estadua l e 
Federal. muitos mun icípios irão efet i vamente quebrar . 

Estamos pedindo e fazemos um apelo. em meu nome particu l ar 
e em nome dos Srs. Deputados. ao Líder da Maioria. ao Líder 
do Governo e ao Colegiado de Lideres para que revejam essas 
decisões tomadas de um momento para o outro e evitem que 
centenas de municípios de Minas Gera i s venham . 1 itera l mente , 
a fal i r , porque encontram- se i nadimp l entes , não conseguindo 
saldar suas dividas. Esses municípios têm muitas outras 
obrigações. principalmente de ordem socia l, que são 
urgentes. Esse é o moti vo pelo qua l precisam de um 
parce l amento maior , e nós aqu i estamos. prontos a levar essa 
pretensão ao Governo do Estado, ainda hoje, para que ele 
possa socorrer os municípios mineiros que estão 
inadimp l entes com os órgãos do Governo do Estado. Mu i to 
obr i gado . 

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

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Pres i dente , Srs. Deputados . 
o moti vo para hoje ocuparmos esta tribuna é a necess i dade de 
trazer a púb l ico um ass unto de extre - ~ importânc i a . 
relacionado a uma correspondência que rE:ebemos de um 
participante da audiência púb l ica regional, de Sete Lagoas. 
que nos motivou a apresentar um requerimento à Presidência 
desta Assemb l é i a Legis l ativa. 

Lê requerimento que recebeu o nQ 394 / 95 , publ i cado no 
"Diário do Legis l ativo" de 13 / 5 / 95. A just i f i cação é a que 
se segue. 

"Como se depreende da l eitura da correspondênc i a anexa. 
t rata - se de veemente cr í tica ao que o auto r denomina 
' prefe i tu r ização das audiências púb l icas regionais ' . É uma 
crítica grave e profunda , que compromete o espí ri to 
norteador dos me ncionados eventos e que, como pude 
comprova r , é procedente. Consideramos. po is. que se t rata de 
documento relevante para o Estado , na medida em que 
s uscitará desta Casa ma i or ref l exão para o aperfeiçoamento 
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dos mecanismos de participação popular nas audiências 
públicas." 

O documento por mim recebido do participante da audiência 
pública realizada em Sete Lagoas não poderá ser lido em sua 
íntegra, mas demonstra, claramente, uma "prefeiturização" da 
audiência, que de pública só teve o nome . A audiência não 
contou com a participação popular, e a sociedade civil 
esteve á margem das discussões, sendo usada e manipulada 
para respaldar as decisões já tomadas anteriormente. 

No caso da microrregião de Curvelo, depois de realizadas 
todas as audiências municipais e apon tadas as prioridades da 
região, nada foi concretizado. 

No final da correspondência, são apontadas as dez propostas 
aprovadas. Essas propostas foram divididas entre as 
associações microrregionais, e os cinco delegados são, 
também , os cinco Prefeitos. Aqui queremos deixar nosso 
protesto, alegando que dispomos de mais dados 
comprobatórios. 
Sr. Presidente. Srs. Deputados, dentre as diversas causas 

pelas quais temos lutado no tempo de permanência nesta Casa 
parlamentar, talvez nenhuma questão nos seja tão cara quanto 
a democratização da elaboração orçamentária e a fiscalização 
de sua execução. Por isso é que hoje não podemos nos furtar 
a denunciar a farsa em que querem transformar as audiências 
públicas regionais. 

Temos consciência do papel precursor dessas audiências; 
consideramos que devem ser o primeiro passo para alcançarmos 
um orçamento part i cipativo no Estado. Contudo , o que temos 
observado é uma crescente e acelerada manipulação no sentido 
de tornar esses eventos cada vez mais limitados em termos de 
participação. Acelera-se um processo de espoliação da 
sociedade civil, especialmente de seus representantes nos 
movimentos populares organizados , na medida em que, a cada 
ano, e l itizam-se mais os procedimentos de realização das 
audiências púb l icas regionais. 

Tínhamos , é verdade, a esperança de que. este ano, houvesse 
maior intervenção das camadas populares nessas reuniões. 
afina l , o objetivo é garantir a participação direta da 
sociedade , visando subsidiar a elaboração de uma proposta 
orçamentária democrática, coerente com as necessidades das 
comunidades . muitas vezes emudecidas em suas reivindicações 
por anos a fio. O que vimos, no entanto, já na primeira 
audiência , fo i uma pantomima capitaneada pelas associações 
de municípios. as quais ratearam em quotas iguais a 
imaginada participação popula r . Basta ver que apenas 
Prefeitos foram escolhidos para o acompanhamer:~ dos 
trabalhos do orçamento. Trata-se de uma vercadeira 
"prefeiturização " das audiências públicas regiona i s. E o 
tratamento privilegiado àqueles que. em função da posição 
política e do cargo público que ocupam, já têm pr i vilégios 
em demasia. O povo , mais uma vez , fo i a l ijado do processo. 
Queremos vo l tar a dizer que, em tese , somos favoráveis às 

audiênc i as púb li cas , bem como à sua rad i ca l ização em busca 
de um orçamento verdadeiramen t e partic i pat ivo. Ocorre, 
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porém, que. à parte o excepcional desempenho dos 
profissionais da assessoria desta Casa, que garantem a 
perfeição operacional do evento, a coordenação dos trabal hos 
e as estratégias políticas subjacentes às audiênc i as , 
ve r if~ca-se uma intenção dos segmentos governistas de fingir 
que ha participação da sociedade na feitura do orçamento. 
Estão tentando, e com singular competência. diga-se de 
passagem, passar uma imagem de que em Minas Gerais o povo 
decide seu orçamento, o que não passa de uma farsa bem 
armada para impressionar o público. 

Devemos lembrar que o Governador Eduardo Azeredo, em 
campanha eleitoral, assumiu o compromisso de democratizar o 
processo orçamentário. Não entendemos porque S. Exa. não 
cumpre suas promessas . Aliás. cumpre recordar, igualmente, 
que o projeto de descentra l ização adm i nistrativa , que também 
poderia atuar aproximando as comunidades do orçamento , 
padece do mal da lentidão crônica. que assola os projetos de 
cunho progressista defendidos nos discursos do Sr. 
Governador. E curioso notarmos que. quando se trata de 
engenhosos ardis, como o inconstitucional pró-labore ou o 
ma l -acabado projeto da Secretaria da Criança, que atendiam a 
interesses menores, quando não escusos, a rapidez é 
impress ionante. Quando são projetos relevantes. como esse da 
descentralização regionalizada , os estudos são longos, 
longuíssimos... Quando será que o Governador Azeredo 
assumirá seu programa de campanha? Em 1998? 

Conclu i ndo. pois , a questão das audiências públicas, resta 
renovar nossas críticas à forma pe l a qua l é propagada sua 
finalidade. Na pub l icidade que é feita , passa-se a impressão 
de que as propostas priorizadas em aud i ência púb l ica 
regiona l serão efetivamente inc l uídas no orçamento e 
executadas pelo Governo , como acontece nos orçamentos 
participativos dos modelos de administração populares . E uma 
balela' Passam uma impressão que gera esse tipo de 
expectati va . que nem de longe corresponde à rea l idade. o 
orçamento mineiro continua sob os critérios exc l usivos do 
Governo. A participação popu l ar no processo decisório da 
execução do orçamento é nula. E pior, até as audiências 
públicas , que pareciam estar se tornando um espaço de 
part i c i pação direta dos movimentos socia i s, agora são 
terreno pri vat i vo de manobras po lí ticas de Prefeitos e 
associações microrregionais. De i xamos, portanto , nosso 
veemente repúdio à "prefeiturização" e à e l itização das 
audiências púb l icas reg ionais, que. ao invés oe avançarem 
aprofundando a intervenção popu l ar , te i mam em ava l izar o 
retrocesso, representado pe l a preponderância de e li tes 
conservadoras, executoras de um projeto de perenização no 
poder med i ante a alienação do povo e o a l ijamento dos 
movimentos organizados do processo dec i sório. 

Requeremos. então, a i nserção da citada correspondênc i a nos 
anais da Casa. em virtude de sua relevância para o Estado . 
Como vi mos em Sete Lagoas. esses e ve ntos caminham para se 
const i t uí rem em mais um foro i l eg í t i mo de d i scussão das 
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necessidades deste Estado . Não podemos permitir que isso 
aconteça. o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa. 
o Deputado Iran i Barbosa* Sr. Presidente e Srs: 

Deputados, o que me traz a esta tribuna é mais um lamento. E 
que a Comissão de Constituição e Justiça conclu1u pela 
inconstitucionalidade do projeto de lei que concede passagem 
gratuita em ônibus intermunicipais às pessoas com mais de _65 
anos de idade. E triste ver esta Casa andando para tras, 
quando em todos os países do mundo o idoso já detém esse 
privilégio. É somente em Minas Gerais que existe um car~e l 
do transporte intermunicipa l com poder dentro da Assemble1a 
Legislativa. Não sabemos como esse poder funciona, mas 
sabemos que existe e está no ar. 

Posso provar que esse cartel funciona na Casa. No meu 
último mandato como Deputado Estadual , de 1986 a 1990, esta 
Casa aprovou uma lei, de minha autoria, que concede passe 
aos deficientes f í sicos em todas as linhas de ônibus 
intermuni cipais. Trata-se de uma lei que nunca foi ap li cada 
no Estado. Agora, para nossa tristeza. vemos a 
inconstitucionalidade do passe para pessoas de mais de 65 
anos. 

Sr . Presidente. uma Casa como esta não pode se dar ao l uxo 
de beneficiar um time dessa natureza: um carte l que cobra. 
hoje , uma passagem mais cara daqui para Uberaba do que para 
São Pau lo. quando o ônibus para São Paulo anda quase 200Km a 
mais. Ni nguém toma providências. Já ficou engavetado nesta 
Casa. durante mais de três anos , relatório de uma CPI, sem 
que fosse levado ao conhecimento do Ministério Públ i co e dos 
órgãos competentes , para agilizar as ações contra esse 
carte l. 

O termina l rodoviário de Be lo Horizonte foi entregue a essa 
máfia que o explora como bem quer. esquecendo-se de que se 
trata de um patrimônio púb l ico. E agora vemos mais essa 
reação, com o objetivo de impedir que o idoso tenha acesso 
aos ônibus int ermunicipais. 
Sr. Presidente. está na hora de mudarmos a f i sionomia da 

Assemb léi a Legislativa de Minas Gerais. Entretanto , mais ~o 
que uma operação p l ástica. temos que fazer uma operaçao 
interna. para mudar o coração dela, que parece bater com 
muito ódio. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2a PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
- la Fase 

Abertura de Inscrições 
o Sr. Pres i dente - Não havendo outros oradores inscr it os. a 

Presidência passa à 2ª parte da reunião. com a 1ª f ase da 
Ordem do Dia , compreendendo a d i scussão e a vot ação de 
pareceres e a vot ação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Designação de Co~issões 
o Sr. Pres i de nte - A Presidênc i~ vai designar Comi ssão 

Especia l para Proceder a Estudos sobre o Enxugamento _ e a 
Desativação de Agências e Dependências do Banco do Bras1 l no 

. 
Q 
Q. 

-

301 

Estado de Minas Gerais. Pelo PMDB : efetivo Deput ado 
Bonifácio Mourão ; suplente Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira; pelo PP: efet i vo De putado Dimas Rodrigues; 
suplente - Deputado Sebastião Helvécio; pelo PFL : efetivo -
Deputado Clêuber Carneiro: suplente Deputado Sebastião 
Costa; pelo PT: efetivo- Deputado Alm i r Cardoso; suplente -
Deputado Gilmar Machado; pe lo PL: efetivo- Deputado Olinto 
Godinho; suplente - Deputado Carlos Pimenta. Designo. À 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

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

comun i cações apresentadas nesta reunião pelo Deputado Romeu 
Queiroz - falecimento do Sr. Antônio Octávio Dantas de 
Brito , nesta Capital (Ciente. Oficie-se.); e pela Comissão 
de Defesa do Consumidor aprovação, na 5ª Reunião 
Ordinária. do Requerimento nQ 323 / 95. de sua autoria 
(Ci ente. Publique-se. ). 

Questão de Ordem 
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente , gostar i a de 

dizer que estamos nesta Casa para dar cumprimento a tudo 
aquilo que foi estabelecido pe l a Constituição Federa l em 
beneficio do cidadão . Temos vários projetos na pauta. e. 
como o "quo rum " neste Plenário está bastante reduzido. eu 
ped i ria a V. Exa. que encerrasse . de p l ano. esta reunião. 

O Sr. Presidente- Tendo em vis ta a importância da matéria 
constante na pauta. solicito ao Sr. 1Q- Secretário que 
proceda á chamada para recomposição de "quorum". 

O Sr. 1Q-Secretá ri o ( Deputado Rêmo l o Al o i se ) - ( - Faz a 
chamada.) 

O Sr . Presidente- Responderam à chamada 39 Deputados . Foi 
registrada a presença de 6 Deputados nas comissões, 
perfazendo um total de 45 Deputados. Portanto. há "quorum" 
para a continuação dos nossos trabalhos. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr . Presidente- Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 14 / 95. da Deputada 
Maria José Haueisen. que es t abe lece tr atamento espec ial na 
prestação dos serv iços púb l icos que menciona e dá outras 
providências. O parecer conc lui pela inconstitucionalidade 
do projeto. Inclu í do em ordem do dia para os fins do art . 
288 do Regimento Interno. Sobre a mesa. requerimento da 
Deputada Maria José Haueisen . em que so l icita a retirada de 
tramitação do projeto. A Presidência defere o requerimento. 
nos termos do inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. 
Arquive-se. 

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constituciona li dade 
do Projeto de Le i nQ 22 / 95. do Deputado Ivo José. que dispõe 
sobre a gratu i dade no tr ansporte coletivo intermunicipal 
para as pessoas maiores de 65 anos. O parecer conclui pela 
inconstitucional idade do projeto. Incluído em ordem do dia 
para os fi ns do art. 288 do Regimento In t erno. Sobre a mesa . 
requerimento do Deputado Ivo José , em que solicita a 
ret i rada de tramitação do projeto. A Presidência defere o 
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requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244 do 
Regi mento Interno. Arquive-se. 

Req uerimentos 
- A seguir, são deferidos, cada um por sua vez, em 

conformidade com o art. 1Q e seu parágrafo único da 
Deliberação da Mesa nQ 1. 191, os Requerimentos de 
Emancipação ngs 102/95, do Deputado Carlos Pimenta, 
referente ao Distrito de Vista Alegre , do Município de Claro 
dos Poções; 103/ 95, do Deputado José Braga, referente ao 
Distrito de Campo Azul, do Município de Brasília de Minas; 
104/95, do Deputado José Braga, referente aos Distritos de 
Nova Esperança e Ermindinha, do Município de Montes Claros; 
105/95 , do Deputado Jorge Hannas, referente ao Distrito de 
Mercês de Água Limpa, do Município de São Tiago; 106/95, do 
Deputado Sebastião Costa. referente ao Distrito de Orizânia, 
do Município de Divino; 107/95, do Deputado Olinto Godinho, 
referente ao Distrito de José Raydan, do Município de Santa 
Maria do Suaçui; e 108/ 95, do Deputado Arnaldo Canarinho , 
referente ao Distrito de Melo Viana, do Município de 
Esmeraldas (-A Comissão de Assuntos Municipais.). 

Neste passo. são deferidos, cada um por sua vez, nos termos 
do inciso I do art. 185 do Regimento Interno, requerimentos 
dos Deputados Aílton Vilela (2) desarquivamento dos 
Projetos de Lei ngs 2.207 e 2.206/94, do Deputado Célio de 
Oliveira; Toninha Zeitune (3), desarquivamento dos Projetos 
de Lei ngs 2.180/ 94, 1.297/93 e 1.965/ 94, da Deputada Maria 
El vira (Cumpra-se.). 
-Ato continuo. são submetidos a votação e aprovados, cada 

um por sua vez, na forma regimental, requerimentos da 
Comissão Especial para Apuração das Causas Que Levaram à 
Paralisação das Obras de Construção do Hospital CARDIOMINAS, 
Buscar Possíveis Soluções para a Retomada das Mesmas, 
Ampliação de Seus Objetivos Compatível com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa - suspensão de seus 
trabalhos e seu reinício no segundo período desta sessão 
legislativa; do Deputado Toninha Zeitune (5) 
desarquivamento dos Projetos de Lei nQs 1.084/ 92, e 
2.181 / 94, da Deputada Maria Elvira; 2.203 / 94, 1. 427 e 
1.775/ 93 do Deputado José Renato (Cumpra-se.); e da Comissão 
de Assuntos Municipais (2). encaminhamento de solicitação ao 
TRE-MG para realização de consulta plebiscitária junto à 
população dos Distritos de Sem-Peixe e Aricanduva, quanto a 
sua emancipação dos Municípios de Dom Silvério e 
Itamarandiba, respectivamente (Oficie-se.). 

O Sr. Pres i dente - Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais, em que solicita seja encaminhado ao TRE-MG 
pedido para real i zação de consulta plebiscitária junto à 
população do Distrito de Sarzedo, quanto a sua emancipação 
do Município de Ibirité. Em votação, o requerimento. 

Com a palavra , o Deputado Dinis Pinheiro para encaminhar a 
votação. 

O Deputado Dini s Pinhe i ro* Sr. 
Deputados, Sras. Deputadas, visitantes e 
de Sarzedo. A minha vinda a esta tribuna 

Presidente, Srs. 
amigos do Distrito 
é bastante rápida, 
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mas, sobretudo, de alta si gnificação. Como filho de uma 
família de origem e de raizes profundas no Di s t r ito de 
Sa rzedo, não poderia, neste momento histórico. me furt a r ao 
compromisso de comungar dos maiores e elevados ideais de 
vocês, moradores de Sar zedo. Quero, antes de mais nada 
par a benizá- los por terem, no decorrer dos a nos. criad~ 
meca nismos e condições para que hoje pudessem estar aqui, 
pudessem concreti zar um dos maiores sonhos da região de 
Sarzedo. Como filho de Ibirité , não poderia , também, deixar 
de e~altecer esse espírito solidário. esse desprendimento. 
ess2 ; uta de cada um de vocês. moradores de Sarzedo , que 
souberam. de forma ímpar, personificar os mais puros e 
grandes atributos do ser humano, fatores que, sem dúvida 
nenhuma, distinguem vocês que são preocupados com os 
problemas comunitários. Tenho a certeza de que vocês. em 
momento algum, deixarão de caminhar juntos. de mãos dadas e. 
depois de mais algum tempo. se encontrarão plenamente aptos 
para o grande dia , o dia do plebiscito. a ser marcado pe l o 
TRE. Faço votos para que vocês continuem se pautando. 
trilhando por esses belíssimos caminhos e que. no 
plebiscito. todos vocês, moradores do Distrito de Sarzedo, 
possam referendar essa ansiedade. essa expectativa e, 
sobretudo, essa grande esperança. Que empunhando essa 
bandeira, vocês possam, em breve, escrever mais uma página 
na história do nosso Estado de Minas Gerais. 

Agradeço à Comissão de Assuntos Municipais. aos Deputados . 
às Deputadas e a todos os funcionários pelo apoio e a vocês, 
que caminharam. em todos os momentos com este Deputado. Meus 
sinceros agradecimentos a vocês e parabéns pelo dia de hoje. 
Tenho certeza de que será jovem e promissora a cidade de 
Sarzedo. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr . Pres i dente - Não há outros oradores inscritos. Em 

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

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais , em que 
so l icita seja encaminhado ao TRE-MG pedido para realização 
de cons ulta plebiscitária junto à população do Distrito de 
Engenheiro Schnoor. quanto a sua emancipação do Município de 
Araçuai. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa . ) Aprovado. 
Oficie-se. 

2ª Fase 
O Sr . Pres i dente - Esgotada a matéria destinada a esta 

fase. a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia com a 
discussão e a votação das matérias constantes na paut~. 

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

Le i nQ 51 / 95. do Deputado Sebastião Helvécio , que cria o 
Fundo Estadua l de Alimentação Esco l ar e dá outras 
providências. A Com i ssão de Justiça conc l ui pela 
const i tucionalidade do projeto, com a Emenda ng 1, que 
apresenta. A Comissão de Educação opina por sua aprovação 



304 

com a Emenda nQ 1, da Comissão de Justiç~. e_a Emenda nQ_2, 
que ap resenta. A Comissão de Fiscalizaçao F1nance1ra ~p1na 
pela aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, da Com1~sao de 
Justiça e a Emenda nQ 2, da Comissão de Educaçao . Em 
discussâo, o projeto, Não há oradores inscr1tos. 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 turno, 
0 Projeto de Lei _nQ ~1 /95 com as Emendas nQs 1 e 2. A 
Comissão de Fisca11zaçao F1nance1ra. 

Discussão, em 1Q turno, do ProJeto de Lei nQ 30/ 95, do 
Deputado João Batista de Oliveira,_ que dispõe sobre a 
reserva de vagas e empregos pub l~ cos para _as pessoas 
portadoras de deficiência. A Com1ssao de Just1ça conclu 1 
pela constitucionalidade do proJeto na f?rma do _S ubst1tut1vo 
nQ 1 que apresenta. A Comissão de Saude op1na _po~ sua 
apro~ação na forma do Substitutivo nQ 1, da Com1ssao de 
Justiça, com as Emendas nQ~ 1 e 2, _ que _ apresenta. _Em 
discussão, o projeto. Não ha oradores 1nscr1tos. Encer~a se 
a discussão. Em vo:ação. o Subst1tut1vo nQ 1, da Com1ssao de 
Justiça. salvo emendas. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa. 2 Aprovado. Em 
votação. as Emendas nQs 1 e 2, da Com1ssao de Saude. Os 
Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. 
(- Pausa.) Aprovadas. Está, port a nto. aprovado , _em 1Q turno, 
0 Projeto de Le i nQ 30( 95 na forma do Subst 1tut1vo nQ 1, com 
as Emendas nQs 1 e 2. A Comissão de Sauae . 

ENCERRAMENTO 
o sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Exped1ente. a 
Presidência encerra a reunião e convoca _os Deputados para a 
ordinária de debates de amanhã, dia 12, as 9 horas. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA , NO PRAZO _ DE 120 DIAS , INVESTIGAR A 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL NA REGIAO NORTE DE MINAS . . 
Às quatorze horas e quarenta e c1nco m1nutos_do d1a ~1nt~ e 
sete de abril de mil novecentos e noventa e c1nco. reune~ se 
na Sala das Comissões os Deputados Maria Ol1v1a, Anton~o 
Andrade, Dimas Rodrigues e Ivo José , membros da Com1s~ao 
supracitada. Havendo número regimental , a Pres1dent e ad 
hoc". Deputada Maria Olívia, declara abertos os trabalhos e 
informa que a reunião se destina a e l eger o Pres1dente e o 
Vi ce-Presidente , designar o relator _e_ programar os 
trabalhos. A seguir , determina a d1str1bu1çao das cedulas de 
votação, devidamente rubricadas, e conv1da o Deputaao Ivo 
José para atuar como escrutinador. Apurados os vo!os, 
ve rifica-se que foram eleitos Pres1dente o Deputado Anton1o 
Andrade e Vice-Presidente o Deputado M1guel Mart1n1, ambos 
com quatro votos. A Deputada Maria Olívia da posse ao 
Presidente ele ito, que assume a direção dos trabalhos. O 
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Presidente designa como relator da Comissão o Deput ado 
Durval Ângelo e informa que a Comissão se reunirá todas as 
quintas - feiras, ás 14h45min. Logo após, o Deputado Dimas 
Rodr1gues apresenta requerimentos solicitando seja convi dado 
a part1c1par da reunião o jornalista Luiz Ribeiro. da 
sucursal Norte de Minas do jornal "Est ado de Minas" a fim 
de que_ forneça subsídios para a investigação objet~ desta 
Com1ssao, e ple1teando que a Comissão se desloque para a s 
d1versas Cldades do Norte de Minas , com o intuito de 
comparecer aos di~ersos órgãos de segurança pública para 
1nvest1gar as denuncias de envolvimento de menores e colher 
nomes de pessoas responsáveis por práticas de abuso de 
menores, orientan~o _assim o processo de investigação. 
Colocado em votaçao, e aprovado o requerimento. 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. 11 de maio de 1995. 

_A ntôn io Andrade, Presidente - Dimas Rodrigues Durva l 
Angelo - Marcelo_Gonçalves -Maria 01 ívia -M iguel Martini. 
ATA DA 7ª REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 
Às dez horas e dez minutos do dia dois de maio de mi l 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sa l a das 
Comissões os Deputados Gera ldo Santanna, Arnaldo Penna 
Leonídio Bouças. Gera l do Nascimen to e Romeu Queiroz. membro~ 
da Comissão supracitada . Havendo número regimental o 
Presi~ente. Deputado Geraldo Santanna, declara abert~ a 
reuniao e so li cita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda á 
l eitura da ata da reun i ão anterior. que. lida e aprovada , é 
subscrita pelos membros presentes Em seguida , passa-se á 2a 
parte da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente apresenta requerimento 
so l1 c1tando que o Ofício nQ 3/ 95 seja apreciado em primeiro 
lugar. Em virtude de o requerimento ser de autoria do 
Presidente. este. na fase de votação. passa a direção dos 
trabalhos ao Deputado Arnaldo Penna. Submetido a votação. é 
aprovado o requerimento. Ao retomar a d i reção dos trabalhos, 
o Pres1aente suspende a reunião por 5 minutos para torná-la 
secreta. Reaberta a reunião púb li ca , o Presidente informa 
que foi aprovado na reunião secreta o parecer favoráve l á 
concessão de l icença para processar o Deputado Miguel 
Barbosa . Em seguida. o Presidente redistribu i o Projeto de 
Le1 nQ 4/ 95 ao Deputado Arnaldo Penna, que emite parecer por 
meio _do qua l conc lui pela constitucionalidade, pe l a 
l egal1dade e pela juridicidade da matér i a. Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a palavra , o 
Deputado Geraldo Nascimento. relator do Projeto de Lei no 
7/ 95, emite parecer por meio do qual conclui pela 
con~tituciona li dade , pela legal idade e pela juridicidade da 
mater1a. Submetido a discussão e votação . é rejeitado o 
parecer. O Presidente designa para novo re l ator o Deputado 
Arnaldo Penn a , que terá o prazo regimental para emitir seu 
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parecer . O Presidente informa que o Deputado Simão Pedro 
Tal edo, re lator dos Projetos de Lei nQs 44, 94 , 118 e 
148/95, so licitou prazo regimental para emissão de seus 
pareceres. Com a palavra , o Deputado Leonidio Bouças, 
relator dos Projetos de Lei ngs 71, 74 , 84 e 85/95, 
emite pareceres por meio dos quais conclui pela 
inconstituciona li dade, pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade das matérias . Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
Com a palavra. o Deputado Arnaldo Penna , relator dos 
Projetos de Lei nQs 117 e 164/95. emite pareceres por meio 
dos quais conclui pela inconstitucional idade , pela 
ilegalidade e pela ant ijuridicidade das matérias. Submetidos 
a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
parecere~. Nos termos do art . 189 do Regimento Interno, são 
os Projetos de Lei ngs 71, 74, 84, 85, 117 e 164 / 95 
encaminhados a 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 Assemb l éia. O 
Presidente redistribui os Projetos de Lei ngs 130 , 143 e 
150/95 ao Deputado Leonídio Bouças. que emite pareceres por 
meio dos quais conclui pela :onstituciona li dade , pela 
legalidade e pela juridicidade das matér i as. Submetidos a 
discussão e vot ação , cada um por sua vez . são aprovados os 
pareceres . Ainda com a palavra, o Deputado Leonidio Bouças, 
relator dos Projetos de Lei ngs 142, 144 e 151/95, emite 
pareceres por meio dos quais conclui pela 
constitucionalidade , pela legalidade e pela juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 142 / 95 com a Emenda nQ 1, que apresenta. e 
dos Projetos de Lei nQs 144 e 151 / 95. Submetidos a discussão 
e vot ação. cada um por sua vez, são aprovados os pareceres. 
O Deputado Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei ng 
152 / 95, emite parecer por meio do 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 ngs 153 e 170/ 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 158, 159, 179. 180 e 181 / 95 ao Deputado 
Leonidio Bouças, que emite pareceres por meio dos quais 
conclui pela constitucionalidade, pela l egalidade e pela 
juridicidade dos Projetos de Lei nQs 158, 179 e 181 / 95 e dos 
Projetos de Lei ngs 159 e 180/95. estes com as emendas que 
receberam o nQ 1, por e le apresentadas. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Com a palavra , o Deputado Arnaldo Penna. relator 
dos Projetos de Lei nQs 188 e 189/ 95. emite pareceres por 
meio dos qua i s conc lui 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 reunião, o Presidente 
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~~r~~~~~s~o c~~~~r~cimento dos Dep~tados, convoca 05 membros 
seja lavrada a a!a e~~~~;~~ ~~u~;~ga~~~~nária, solicita qu e 
Sala das Com,ssoes, 9 de maio de 1995. . 
Geraldo Santanna President G 

Penna- Simão Ped~o Toledo _ eA~t_eralgo Nascimento- Arnaldo 
ATA DA 3a REUNIÃO O . On10 en§ro. 
PRAZO DE - 60 DIAS RDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA NO 
TODAS AS AÇÕES DO Gg~NHECER , DEBATER , PROPOR E ACOMPANHAR 
PROCESSO DE PRIVATIZAÇj~NgAF~g;::~H~!SENVOLVIDAS NO PROPOSTO 
As quatorze horas e uar n . VALE DO RIO DOCE 
de maio de mil novec~nto~ ~a e Clnco mJnutos do dia quatro 
Sala das Comissões os Dep t ~oventa_e Clnco, r~u~em-se na 
Henrique. Arnaldo Penna e EY a os A~lvaldo Antonlo, José 
supracitada . Havendo númerbe Brandao, membros da Comissão 
Deputado Anivaldo Antônio d~cl reg,mental, o Presidente, 
solicita ao Deputado Arna Íd Para abe rtos os . trabalhos e 
ata da reunião anterior 0 enna que proceda a_ leitura da 
pelos membros presentes' Aq~~· 1 ~?a e aprovada. e subscr ita 
dos membros da Comissão. __ es, ~nela lnforma que a visit a 
Vale do Rio Doce foi tra~~f~~c~ltOrlo regional da Companhia 
às 10 horas. Registra-se n er, a para o dla 19 do corrente , 
Deputados José Bonifáci~ ~~~~ o~ortun,dade. a presença dos 
João Leite, Marcos Helênio e Al arJaCBarros. Jose Braga, 
Presidente comunica 0 - _ mlr ardo~o. A seguir, o 
Anastácio Fernandes Fi~ao co~parec,mento a reunião do Sr. 
Vale do Rio Doce convi~~- D~retor-Pres,dente da Companhia 
César de Freitas Pinheiro a amar assento a _mesa o Sr. João 
Confederação Nacional do~ ~~c~ei~rlo de Pol 1t1ca Mineral da 
CNTSM - . e passa-lhe a al ~ a adores do Setor Mineral -
privatização da Companh iapvafer~~ RO e~pos,~or af2rma que a 
ou mor te para 0 Brasil. fo 10 oce e questao de vida 
grupo, participação ac i~nàr~~ece dados sobre_a_história do 
Res sa lt a. ai nda · e seu patr1mon,o mineral. 
públicas que re~e~~~mee~m~e~~~~~ant~ a carência de políticas 
que o Brasil não será um . 10 _a ma,or 1a.da população e 
pol itica mineral ~ pa,s lndustr l al 1zado sem uma 
com a participaçã~o~~~qu~~te. Passa-se à fase dos debates . 
registram as notas taquig~~;~~~~-e Ado conv1dado, conforme 
Arnaldo Penna solicita _segu1r , o Deputado 
dúvida levantada pelo p~~ies~o~ste da_ ~ ta pr?testo contra a 
Deputados Anivaldo Antônio E~b ~aup ._ sta V1dal sobre os 
quando proferiu, na reunião ' r e ra ndao e sobre 51 proprio 
seguintes pa l avras: "Desaf io ~~ l ~zada no dla 27 de abril. as 
aqui , onde, não se i por h , r , gentes para_uma conversa 
Não sei se há marginais 6~ei a essa separaçao por vidro. 
estejam do lado de cá' Nã ado de 1~; talvez os marginais 
vi dro' "· A soiicitação.é dofveJo a razao da _exlstência desse 
havendo a ser tratadoe erJda pelo_Pcesldente. Nada mais 
comparecimento do convi dado ea d Pr~s,dencla agradece o 
lavratura da ata e encerra t os eputados. determina a Sal . . _ os rabalhos. a aas Com,ssoes. 11 de maio de 199~ 
B~~~~~~do Antônio. Presidente A~~aldo Penna El be 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
I NDAIABIRA , NO MUNICÍPIO DE RIO PARDO DE MINAS -

REQUER IMENTO NQ 16/ 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Indaiabira, no 

Município de Rio Pardo de Minas, teve inicio nesta 
Assembléia Legislativa em 7/ 3/ 95, com o protocolo do 
Requerimento ng 16/ 95, do Deputado Péricles Ferreira, 
solicitando o recebimento da documentação exigida pela Lei 
Complementar nQ 37, de 1995 (a fls. 2A). 
Publicado em 30/ 3/95, foi o requerimento encaminhado pela 

Presidência da Casa a esta Comissão para re~eber pa~ecer , em 
conformidade com o art. 1Q e seu paragrafo un1co da 
Deliberação da Mesa ng 1. 191, de 1995. 

Em 17 de abril, foi protocolada , neste Poder , 
correspondência assinada pelo Vereador Marceno Pere1ra de 
Britto comunicando-nos a existência de leis mun1c1pa1s que 
dispõe~ sobre a criação e a instalação do_Distrito de Barra 
da Alegria e solicitando que a tram1taçao do processo de 
emancipação do Distrito de Inda1ab1ra fosse suspensa. . . 

Em 27 de abril, a Comissão Emanc1pac1on1sta de_Inda1ab1ra 
protocolou, na Comissão de Assuntos Mun1c1pa1s e 
Regionalização, oficio assinado pe~o Pres1dente, pelo Vlc~
Presidente e pelo Secretario da Camara Mu~1c1pal de R1o 
Pardo de Minas , informando-nos da cassaçao do Vereador 
Marceno Pereira de Britto e de outros do1s ed1s. em 10_de 
fevereiro do ano em curso, por meio do Decreto Leg1sl~t1vo 
nQ 1/95, estando o processo de cassação em tram1taçao no 
Tribunal de Justiça do Estado de M1nas Gera1s, nesta 
Capita l . em grau de recurso. . _ . 

Posteriormente, foi juntada ao processo cert1dao exped1da 
pela Câmara Municipal de Rio Pardo de Minas, cert1f1cando 
que nos seus arquivos não foi enco~trado qualquer reg2stro 
de sanção do projeto de lei que dispoe sobre a 1nstalaçao do 
Distrito de Barra da Alegria. 

Fundamentação 
o processo ora analisado foi apresentado tempestivamente, 

estando-lhe anexados os seguintes documentos : a ata ~e 
constituição da Comissão Emancipacionista; repre~entaçao 
assinada por 389 eleitores, número que supera a ex1genc1a de 
7% do eleitorado; declaração de entidade legalmente 
constituída comprovando a idoneidade das ass1~aturas; 
certidão da Justiça Eleitoral certificando a ex1stenc1a de 
4.006 eleitores na area emancipanda. 
o distrito preenche as demais exigê~cias da Lei 

Complementar ng 37, de 1995 , como a ex1stenc1a de núcleo 
urbano com mais de 400 moradias , posto de saude, cemi!ério , 
escola púb l ica de 1Q grau completo, serv i ços _de te l eron1a , 
correios, rede elétrica e de abastecimento de agua. 
verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa.com a 

descrição de l imites elaborado pelo Instituto de Geoc1enc1as 
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~P~icadas -_IGA ~ · o inventario patrimonial oe bens móveis e 
1move1s mun1c1pa1s loca11zados em_Indalabira e a relação dos 
serv1dores mumc1pa1s lotados na area emancipa1aa. 
Entreta~to, como foi protocolado ofic~o SO li citando que a 

tram1taçao do processo de emanc1paçao do Distrito de 
Inda1ab1ra fosse suspensa, somos, por força legal 
compelidos a abordar o assunto. ' 

A Lei Complementar nQ 37, de 1995. faculta ao município que 
se sentir prejudicado com a emancipação de distrito 
contestar, de forma fundamentada , o pedido o~ emancipação 
cabendo- lhe, quanto aos fatos alegados , o ônus da prova. ' 
Segu~do João de Castro Mendes, prova "é o pressuposto da 

dec1sao jurisdicional que consiste na form~~ através do 
proces~o. no espírito do julgador, _da convicção de que certa 
alegaçao s1ngular de fato e JUStlflcave lmente aceitavel como 
fundamento da mesma decisão" (in "Do Conce ' :o de Prova no 
Processo Civil", pag. 741.). 

A f i na 1 i da de da prova, como se induz do co~ce ; to c; ta do, é 
convencer o ju l gador da veracidade dos fatos sobre os quais ela versa . 

Ora , o oficio que solicita a suspensão ao processo de 
emane i pação de Inda 1 ab i r a sequer trouxe apensadas cer t; dões 
expedidas pela Prefe i tura Mun1cipa l de Rio ~ardo de Minas 
que comprovassem a existênc i a das leis rJni cipais ja 
mencionadas no Relatório. 

Por outro lado, a Comissão Emancipacion ' s: 2 apresentou 
oficio assinado pela Coordenadora do Setor ~Limites do 
IGA , dirig i do ao Presidente da Comissã ~" -ae Assuntos 
Municipais. informando que para aquele 6'ç2o técnico a 
a~lomeração de Barra da Alegria é considerada como povoado 
nao constando da relação oficial dos distrit os 1ineiros. ' 

Com? se sabe, o IGA é o órgão governamenta · Jue elabora e 
mantem atualizada a l ista de mun i cípios . distritos e 
povoados mineiros. 
A Comissão Emancipacionista anexou. ainda . ao processo 

cópia reprografica da Lei Municipal ng 812 . a, 18/ 9/ 90. que 
dispõe sobre a criação do Di strito de Bar ra ~e Alegria. e 
certidão da Câmara na qua l se constata Jue não foi 
sancionada a lei que dispõe sobre a instalação :::0 distrito. 

Com ~e l ação ã Lei Municipal ng 812, de 1~: . que criou 0 D1str1tode Barra de Alegria, cumpre-nos a inda tecer a l guns 
comentar 10s sobre seu aspecto forma 1, uma ve: que não nos 
compete questionar sua eficacia. 

A mencionada lei não atendeu às exigências aa lei estadua l . 
no que se refere ã obrigatoriedade de conte· as descr i ções 
das divisas do distrito que esta sendo criado e de comunicar 
o fato ao IGA. Não atendeu. ainda. aos reql' ~' tos contidos 
nos arts. 5Q. 6Q, 7Q e 9Q da Lei Orgânica oc Município de 
R1o Pardo de Minas. 
Assim sendo. acreditamos que nada obstacu l~ za 2 tramitação 

do processo que pretende emanc i par o Di str i t o :e indaiabira. 
Conclusão 

Em face do exposto , conc l u í mos pela ap·esentação de 
requer i mento nos segu i ntes termos . 
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REQUERIMENTO NQ 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: . _ 

A com i ssão de Assuntos Municipais e Reg~onal1zaçao requer a 
v . Exa ., na forma regimental e em obser vanc1a ao d1sposto no 
inciso III do a r t . 7Q da Lei Comp l ementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribuna l Reg1onal . ~le1tora ~ 
solicitando a realização de consu l ta _pleb1Sc1tar1a _a 
população do Distrito de Indaiabira quanto a sua emanc1paçao 
do Mu ni cípio de Rio Pardo de Minas, passando a const1tu1r o 
Município de Inda i abira. com sede na localldade de 
Indaiabira. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. . 
José Henrique , Presidente e relator- Dí l zon Melo- D1~~s 

Rodrigues - José Maria Barros - Ivair Nogueira - Sebast1ao 
Costa. 
PARECER SOBRE O PROCESSO 

DO PRADO , NO MUN I CÍPIO 
DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRI TO DE LEME 
DE MINAS NOVAS - REQUER IMENTO NQ 

63/ 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório o processo de emancipação do Distrito de Leme do Prado, no 
Município de Minas Novas, recebido mediante requer1mento do 
Deputado José Braga , vem a esta Comissão para receoer 
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 determinado no art. 10 da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comi ssão Emanc ipacionista, registrada em cartor1o de t1tulos 
e documentos (ás fls. 7 e 8). . 

A representação vem assinada por 356 e l eitores (as fls. 9 a 
26), número que supera a exigência de 7% do ele1torado do 
distri to na última e l eição real1zada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela 1don~1dade das 
assinaturas encontra-se legalmente const1tu1da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo _ de posse de sua 
diretoria dev idamente registrados em cartor 1o ( a fls. 26) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 29) comprova a 

existência de 2.623 e l e itores na área emanc 1panda, e 
certi dão da Prefeitura Municipal de Minas Novas atesta a 
existência de 433 moradias no Distrito de Leme do ~rado (a 
fl s. 30A) , número que supera o mínimo ex~g1do por le1. 

Const am, ainda , no processo as cert1does que atestam a 
existência de posto de saúde , cemit ér io , escola publ1ca de 
lQ grau completo, bem como a_ presença de serv1ços de 
telefonia, corre ios, energ ia eletr1ca e abastec1mento de 
água ( ás fls. 36 a 40). 

Ver i ficamos, também, estar anexado 
descrição de limites elaborado pelo 
Ap li cadas- IGA- (ás fls. 44 a 

ao processo o mapa com a 
Instituto de Geociências 
47). a l ém do inventár io 
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patrimonia l dos bens móveis e imóveis municipais 
na área emancipanda (ás fls. 48 a 50) e 
discriminada dos servidores municipais lotados 
área (a fls . 51) . 
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localizados 
a relação 

na referida 
Conclusão 

Em face do exposto, concluímos pe l a apresentação de 
requerimento nos seguintes termos . 

REQUERIMENTO No .... 
Exmo. Sr. Presidente da Assemblé i a Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 

V. Exa., na forma regimental e em observância ao d i sposto no 
1nc1so III do art. _7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95 , 
SeJa env1ado of1c1o ao Tribuna l Regional Eleitora l 
so lici tando a rea li zação de consulta plebisc it ária á 
população_ do Distrito de Leme do Prado quanto á sua 
emanc1paçao do Município de Minas Novas , passando a 
constituir o Município de Leme do Prado. com sede na 
localidade de Leme do Prado. 
Sa l a das Comissões. 11 de ma io de 1995. 
José Henrique. Presidente - Dimas Rodrigues relator 

Ivair Nogueira - J osé Maria Barros Sebastião Costa Dilzon Melo. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

MARTINS SOARES , NO MUNICÍPIO DE MANHUMIRIM - REQUERIMENTO NQ 
69/ 95 

Comissão de Assuntos Municipais e Reg ion a li zação 
Relatório 

O processo de emanc i pação do Distrito de Martins Soares no 
Municíp io de Manhumirim, receb ido med i ante requeriment~ do 
Deput ado Jorge Hannas, vem a esta Comissão para receber 
~arecer nos termos do art. 103 , III. "b", do Regimento 
1n terno. e ::o inci so III do art. 7g da Lei Complementar no 37. de 18 / 1 d3. -

Fundamentação 
O processo ora ana l isado foi apresentado tempestivamente , 

atendendo. port anto . ao prazo determi nado no art. 10 da Lei 
Complement a r nQ 37, de 1995 . 
Encontra-se a nexada ao processo a at a de const itui ção da 

Comissão Emanc ipac ionist a , registrada em cartório de títu los 
e documentos (ás fls. 6 e 68) . 

A representação vem assinada por 225 e l eitores (ás fls. 7 a 
21), número que supera a exigência de 7% do e leitorado do 
distrito na última e leição rea li zada no município, e a 
entidade que se r esponsab ili zou pela idoneida de das 
assinaturas encontra-se legalmente cons tituída, tendo 
apresentado a ata da e l eição e o termo de posse de sua 
d1retoria devidamente registrados em cartório (ás fls. 37 a 40). 
Certidão da Justiça Eleitor a l (a f l s. 43) comprova a 

existência de 2.665 eleitores na área emanc i panda . e 
certidão da Prefe it ura Municipal de Manhumirim atesta a 
exis ência de 450 morad i as no Distrito de Mar tins Soares (ás 
f ls. 44 e 69 ) . número que supera o mínimo exigido por l e i. 
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Constam, ainda, do 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 
agua (as fls. 44, 52 a 54, 59 a 63 ) . 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 65 a 67), além do inventario 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na area emancipanda (ás fls. 45 a 48) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
area (ás fls. 49 e 50). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO No 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização req uer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inci so III do art. 7o da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitora l 
solicitando a realização de consulta plebisc itaria á 
população do Distrito de Martins Soares quanto á sua 
emancipação do Município de Manhumirim, passando a 
constituir o Município de Martins Soares. com sede na 
l ocalidade de Martins Soares. 
Sala das Comissões , 11 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente e re lator Dilzon Melo 

Sebastião Costa -José Maria Barros- Dimas Rodrigues. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 81/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em 

epígrafe objetiva declarar de utilidade pública a Federação 
das Associações Comunitarias de Felicio dos Santos, com sede 
no Município de Felicio dos Santos. 

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

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

Fundamentação 
A referida Federação é uma entidade civil sem fins 

lucrativos , destinada a congregar as associações 
comunitarias urbanas e rurais de Fel icio dos Santos para 
promover o desenvolvimento comunitario , coordenar os 
recursos da coletividade. além de proporcio ~ ~r atividades 
cu l turais, econômicas , desportivas e assistenciais a seus 
consorciados. 

Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos, a entidade 
merece ser declarada de uti l idade pública. 
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Conclusão 

Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 
Le i ng 81/95 no 1Q turno. na fo rma original. 
Sala das Comissões. 11 de maio de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 82/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

A proposição em apreço. do Deputado Marcelo Cecé. objetiva 
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente 
Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Social - ABCC - , 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 18 / 3/ 95, foi o projeto distribuído , para exame 
preliminar, á Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice á sua tramitação. 

Vem, agora, a proposição a esta Comissão. para que sobre 
ela se emita parecer para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva, em cumprimento das normas regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação tem por finalidade garant ir o amparo 

social, cultural e esportivo á coletividade. investindo na 
promoção humana da popu l ação de baixa renda e beneficiando a 
todos segmentos da sociedade. Dessa forma , julgamos oportuno 
que a entidade seja declarada de utilidade púb l ica. 

Conc l usão 
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei ng 82 / 95. no 1Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo. relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 100/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Bonifacio Mourão. o projeto de lei 
em analise objetiva declarar de utilidade pública a 
Associação Assistencial Lar Santo Antônio. com sede no 
Município de Sabinópol is. 

Publicada em 24 / 3/ 95. foi a proposição distribuída , para 
exame preliminar . á Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice á sua tramitação. Cabe-nos, agora, 
deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 1Q turno, 
na forma regimenta l . 

Fundamentação 
A referida Associação visa promover o desenvol v imento e o 

bem-estar de moradores e vi zinhos da fazenda Santo Antônio, 
trabalhando para atender ás necessidades basicas dos mais 
carentes. 

Pelo importante trabalho filantrópico realizado pela 
entidade, cons i deramos justo o reconhecimento de sua 
utilidade pública. 

Conc l usão 
Em face do aduzido. somos pe l a aprovação do Projeto de Lei 

ng 100/ 95, no 1Q turno, na forma or i g i na l . 



Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 107/95 
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A proposição 
pretende seja 
Hospitalar São 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Rel a tório 

em tela, do Deputado Bonifácio Mourã~. 
declarada de utilidade pública a As so~1açao 
Sebastião de Alpercata, com sede no MunlClPlO 

de Alpercata. . o projeto foi encaminhado. para exame prelimina r, a 
comissão de Constitu1ção e Just1ça, que não encontrou ob1ce 
à sua tramitação, apr esentando a Emenda nQ 1. Ca be - nos. 
agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 1Q 
turno, na forma regimental. _ 

Fundamentaçao 
Evidencia - se claramente o carà!er _ social da entidade. q~e 

tem pa utado sua ação pela ass1stenc1a hosp1talar a populaçao 
do Município de Alpercata, desenvolvendo . _a1n~a. serv1ços de 
medicina preventiva , curativa e de reab1l1taçao. 

A entidade merece, pois, ter reconhec1da sua utilidade 
pública. Conclusão 

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
no 107 / 95, no 1Q turno. com a Emenda nQ 1. da Comissão de 
constituição e Justiça. 

Sala das Comissões. 11 de maio de 1995. 
Jo rge Eduardo. re l ator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 127/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em 
exame objetiva aeclarar de utilidade publlc~ o_ Conselho 
Particular de Coromandel. da Sociedade de Sao V1cente de 
Pau l o, com sede no Município de Coroman~el. _ _ . 

Publicada em 30/ 3/ 95, foi a propos1çao ~1str1bu1da, para 
exame pre li minar. à Comissão de C~nst1tu1çao e Just1ça. que 
não encontrou óbice à sua tram1taçao: _ 

vem. agora , 0 projeto a esta Com1ssao para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. em cumpr1mento às normas 
regimentais. Fundamentação 
o conselho Particular de Coromandel. da Sociedade de São 

Vicente de Paulo, presta importante serviço a comun1dade, 
notadams-,e no que diz respeito ao desenvolv1mento de 
program~s de assistência moral, mater1al e esp1r1tua l. 

Dessa ~erma. julgamos oportuno que a ent1dade seja 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 127/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 11 de maio de 1995. 
Marco Régis , relator. 
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PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE 

NQ 128/95 
LEI 

Comissão de Sa úde e Ação Social 
Rel a tório 

A proposição em apreço, do Deputado 
objetiva decl a rar de utilidade pública o 
Bairro Paulo VI. com sede no Município 
Lafaiete. 

José Bonifácio, 
Clube de Mães do 

de Conselheiro 

Publicado em 30/ 3/ 95. foi o projeto distribuído. para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice à sua tramitação. 

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

Fundamentação 
O Clube de Mães do Bairro Paulo 

fina l idade de orientar e incentivar a 
tanto, promove cursos e palestras. 
assistência socia l aos mais carentes. 
amparo moral e materia l . 

VI trabalha com a 
comunidade e, para 

Além disso. presta 
proporcionando-lhes 

Pelo importante trabalho filantrópico desenvolvido 
entidade, consideramos justo o reconhecimento de 
utilidade pública. 

Conclusão 

pela 
sua 

Em face do aduzido , somos pela aprovação do Proje o de Lei 
ng 128 / 95 no 1Q turno. na forma original. 
Sala das Comissões. 11 de maio de 1995. 
Lu i z Antônio Zanto. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 135/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

Do ~?outado Wanderley Ávila. o projeto de lei em análise 
obje~iva declarar de utilidade oúb l ica a entidade Recanto 
Salvador Pires. com sede no Município de Santa Maria do 
Itabira. 
Publicada em 30/ 3/ 95. foi a proposição distribuída, para 

exame pre l iminar. á Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice à sua tramitação. 

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

Fundamentação 
O Recanto Salvador Pires é uma entidade civil. sem fins 

lucrativos. voltada à proteção e ao atendimento das pessoas 
carentes, por meio da criação e da manutenção de serviços de 
assistênc i a médica , moral e religiosa. 

Pelas at ividades de eminente caráter filantrópico que vem 
realizando . torna-se a instituição merecedora do titulo 
declaratório de utilidade púb l ica. 

Conclusão 
Diante do exposto. somos pe l a aprovação do Projeto de Lei 

ng 135/ 95. no 1Q turno, na forma origina l. 
Sa l a das Comissões. 11 de maio de 1995. 



Jorge Hannas. relator . 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 139/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 
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o projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Batista de 
Oliveira, visa a declarar de utilidade pública a Brigada 
Ecológica, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Examinado o projeto pela Comissão de Constituição e 
Justiça que conc l uiu por sua juridicidade. 
constit~cionalidade e legalidade , cabe-nos emitir parecer 
sobre a matéria para o 1Q tu~no de deliberação conclusi va. 

Fundamentação 
As riquezas ecológicas são de grande valor para a 

sobrevivência humana. A entidade objeto do projeto em tela 
desenvolve importante trabalho de conscientização das 
pessoas. contribuindo para a manutenção do ecossistema 
regional e a preservação ambiental. Assim, suas _ações 
contrapõem-se a todo tipo de depredação ou degradaçao do 
meio ambiente , praticada esta seja por instituições públicas 
ou particulares, seja por qualquer indivíduo. 

Acreditamos, pois, ser a referida entidade merecedora do 
tit ul o declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Pe lo exposto. opinamos pela aprovação. no 1Q turno . do 

Projeto de Lei nQ 139/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 12 de maio de 1995. 
Wilson Trópia. relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 145/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

o projeto de le i em epígrafe, da Deputada Maria Olivia, 
objetiva dec l arar de uti l idade pública a Associação de Pa i s 
e Amigos dos Excepcionais - APAE - de São Tiago, com sede no 
Município de São Tiago. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça . que conc l uiu pe l a juridicidade. pela 
constituc iona li dade e pela legalidade da proposição, cabe-
nos emitir parecer sobre a matér i a para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A APAE de São Tiago é uma sociedade civil de caráter 

ass i stencia l , que t raba lha em prol do excepciona l , 
promovendo atividades extracurriculares como cursos de 
jardinagem, passeios a clubes e colônias de férias. J unto 
aos poderes púb l icos competentes, p l eite i a medidas 
normativas e administrativas em favor de seus associados. 

Acreditamos , pois, ser a Associação merecedora do titulo de 
uti l idade púb l ica. ~ necessário, entretanto , emendar a 
propos i ção para sanar erro materia l . 

Conc l usão 
Di ante do exposto , opinamos pela aprovação do Projeto de 

Le i nQ 145/ 95 com a Emenda nQ 1, redigida a segu ir . 

--
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EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art . 1Q a seguinte redação : 
"Art . 1Q- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de São Ti a go, com 
sede no Município de São Tiago. ". 
Sala das Comi ssões. 11 de maio de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 189/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Rel atór io 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho. o projeto de le i 
em aná l ise objetiva declarar de uti l idade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de 
Bueno Brandão. com sede no Município de Bueno Brandão. 

Pub l icada em 11 / 4/ 95. foi a proposição distr i buída. para 
exame preliminar. á Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice á sua tramitação. 

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

Fundamentação 
A referida ent i dade tem como objetivo a recuperação e a 

i ntegração socia l do excepcional. Organizando e viabi l izando 
o funcion amento de escolas. clínicas . of i cinas e colônias 
agr í colas . a APAE de Bueno Brandão or i enta e auxilia os pais 
na conduta relativa ao excepcional , contribuindo para que os 
associados a l cancem seus objetivos de crescimento. 

Conclusão 
Em face do ad uzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

ng 189 / 95 no 1Q turno. na forma proposta. 
Sa l a das Comissões , 11 de maio de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 218/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Le i ng 218/ 95, do Deputado Miguel Martini. 
objetiva declarar de uti l idade púb l ica a Comunidade Renovada 
Santo Antônio da Pampulha - CRESAP - . com sede no Município 
de Belo Hor i zonte. 

Publicado em 4/ 5 / 95 , vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar , nos termos do art. 195. c / c o art. 103, V, 
"a ", do Reg i mente Interno. 

rundamentação 
A Comunidade Renovada Santo Antônio da Pampulha - CRESAP -. 

fu ncionando há mais de dois anos . vem contribuindo para a 
ass i stência espiritua l e social de seus membros. por meio de 
conferências. seminários. cursos . encontros e estudos de 
interesse cu l tura l . rel i gioso , socia l, científico e 
educa tivo . 

A enti dade possui persona li dade j ur í d i ca e os membros de 
sua d i retoria são pessoas idôneas. que não percebem 
rem uneração pe lo exerc í c i o de suas fun ções. 
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Conclusão 
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
218/95 na forma original. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Geraldo Nascimento - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 200/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e 

Justiça e de Saúde e Ação Social 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autor i a do Deputado José Henrique, a proposição em tela 

pretende seja dec l arada de utilidade pública a Associação do 
Povoado de Santana. com sede no Município de Sericita. 

O projeto foi publicado em 19 / 4/ 95 e encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar. nos termos do art. 195, c / c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Em virtude de requerimento apresentado pelo autor, aprovado 
em reun1ao plenária de 19 / 4/ 95 , o projeto tramita em regime 
de urgência, conforme prevê o art. 274, II. do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
No tocant~ aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes á 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. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas. concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
200/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. re l at or. 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em análise. do Deputado José Henrique , tem 
por escopo declarar de utilidade pública a Associação do 
Povoado de Santana. com sede no Município de Sericita. 
Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 

Justiça, que não encontrou óbice à tramit ação da matéria, 
cabe-nos , agora. sobre ela deliberar conclusivamente, no 1Q 
turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
Evidencia-se claramente o caráter social da Associação do 

Povoado de Santana, que tem pautado sua ação pela defesa dos 
direitos dos moradores do povoado que lhe empresta o nome e. 
em especial. dos membros carentes. 
Consideramos. portanto, oportuno e merecido o título 

declaratório de utilidade pública que a propos i ção pretende 
outorgar à referida entidade. 

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

nQ 200/ 95 na forma proposta. 
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Sala das Comissões. 11 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo, relator. 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA EM 12 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Rêmolo Aloise 
SUMÁRIO : COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
-Às 9h15min, comparecem os Deputados: 
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Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob- Ermano Batista - Antônio 
Andrade - Arnaldo Canarinho - Dimas Rodrigues Geraldo 
Santanna - Hely Tarquinio - João Leite - Luiz Antônio Zanto 
-Marco Régis- Olinto Godinho -Paulo Schettino- Wilson 
Trópia. 

Falta de "Quorum" 
O Sr . Presidente (Deputado Rêmolo Aloise ) - A list a 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 15 , às 20 horas. 

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia vinte e cinco 
de abril de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique. Dílzon Melo, 
Sebastião Costa, José Maria Barros , João Batista de Oliveira 
e Ivair Nogueira, membros da Comissão suprac it ada. Está 
presente, também , o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número 
regimental. o Presidente, Deputado José Henrique, declara 
aberta a reunião e so licita ao Deputado Sebastião Costa que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e 
aprovada , é subscrita pelos membros presentes A seguir. a 
Presidência comunica que a finalidade da reunião é apreciar 
as proposições constantes na pauta e informa os nomes dos 
Deputados designados para re l atores dos seguintes 
requerimentos de emancipação: Requerimentos de Emancipação 
nQs 22 e 43 / 95, distribuídos ao Deputado Dílzon Melo; 33 e 
41 / 95, distribuídos ao Deputado Dimas Rodrigues; 34 e 44 / 95. 
distribuídos ao Deputado Ivair Nogueira; 35 e 37 / 95 , 
distribuídos ao Deputado Sebastião Costa; nQ 42 / 94 , 
distribuído ao Deputado José Maria Barros: 38 e 45 / 95. 
distribuídos ao Deputado João Batista de Oliveira . A seguir, 
a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia , compreendendo 
a discussão e a vot ação de pareceres sobre proposições 
sujeitas à apreciação do Plenário , e concede a palavra ao 
Deputado Dílzon Melo. que emite parecer sobre a Emenda nQ 1. 
apresentada em Plenário. ao Projeto de Lei nQ 1.644/ 95, de 
iniciativa popular , que instituí o Fundo Estadual de Moradia 
Popular. O relator conc l ui pela aprovação da emenda. 
Colocado em discussão e votação. é o parecer aprovado por 
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unanimidade. A seguir , a Presidência passa a palavra ao 
Deputado João Batista de Oliveira, que emite parecer sobre 0 processo de emancipação do Distrito de São João do Pacuí no 
Município de_Coração de Jesus, encaminhado pelo Requerim~nto 
de Emanc1paçao nQ 14/95, de autoria do Deputado Carlos 
Pimenta. O relator conclui pe lo encaminhamento de 
requerimento ao Presidente da Assembléia solicitando o envio 
de ofício ao TRE -MG com o objetivo de se realizar plebiscito 
no distrito. Colocado em discussão e votação, é o parecer 
aprovado por unanimidade . A Presidência. com base no 
disposto no inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, 
de 1~95 , determina o encaminhamento do requerimento ao 
P l~n ar 1o para apreciação. Ainda com a palavra, o Deputado 
Joao Batista de Oliveira emite parecer sobre o processo de 
emancipação do Distrito de Vargem Grande, no Município de 
Rio Pardo de Minas, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação nQ 17 / 95 , de autoria do Deputado Djalma Diniz. o 
relator conclui pelo encaminhamento de requerimento ao 
Presidente da Assembléia solicitando o envio de oficio ao 
TRE -MG com o objetivo de se realizar plebiscito no distrito. 
Colocado em discussão e votação, é o pa iecer aprovado por 
unanimidade . A Presidência, com base no o;sposto no inciso 
III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, determina 
o encaminhamento do reque rimento ao Plenário para 
apreciação: A seguir , a Presidência passa a pal avra ao 
Deputado D1lzon Melo. que emite parecer sobre o processo de 
emancipação do Distrito de São Joaquim de Bicas , no 
Município de Igarapé, encaminhado pelo Requerimento de 
Emancipação ng 18 / 95, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro. 
O relator conclui pelo encaminhamento de requerimento ao 
Presidente da Assembléia so l i citando o envio de ofício ao 
TRE - MG com o objetivo de se realizar plebiscito no distrito. 
Durante a fase de discussão. o Deputado Ivair Nogueira. com 
a palavra. registra a presença de lider a nças de São Joaquim 
de Bicas e de Igarapé. O Deputado afirma ser favorável e , em 
momento algum, ter atuado contrariamente à emancipação do 
d1str1to em tela. Lembra ainda que no orojeto de criação do 
Distrito de Farofas estaria incluindo o distrito industria l 
q~e. até a sanção da lei municipal, pertencia ao Distrito d~ 
Sao Joaquim de Bicas. NE? 7 ~ caso, a discussão que poderá vir 
a ocorrer entre os repre ~, -~antes do Distrito de São Joaquim 
de Bicas e do Municípco de Igarapé provavelmente será 
decidida na justiça. Continuando. o Deputado Ivair Nogue ira 
chama a atenção para a Lei ng 11.042. que não foi sancionada 
pelo ex-Governador, mas sim, promulgada pelo ex-Presidente 
da Assembléia Deputado Romeu Queiroz. Na oportunidade, o 
Deputado Ivair Nogueira solicita seja interrogado o 
Governador do Estado para que se manifeste a respeito de sua 
posição sobre a lei citada a nteriormente. Fazem uso da 
palavra , também , os Deputados Dinis Pinheiro, João Batista 
de 01 iveira e Dilzon Melo. este destacando o empenho dos 
Deputados Dinis Pinheiro e Ivair Nogueira no processo de 
emancipação de São Joaquim de Bicas. Encerrada a discussão , 
passa-se à votação do parecer, que é aprovado por 
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unanimidade. A Presidência, com base no disposto no inciso 
111 do art. 7o da Lei Complementar nQ 37, de 1995, determina 
o encaminhamento do reque r imento ao Plenário para 
apreciação. A seguir, a Presidência passa a palavra ao 
Deputado José Maria Barros, que emite parecer sobre o 
processo de emancipação do Distrito de São Domingos das 
Dores, no Município de Inhapim, encaminhado pelo 
Requerimento de Ema ncipação nQ 20/ 95, de autoria do Deputado 
Djalma Diniz . O r e lator conclui pelo encaminhamento de 
requerimento ao Presidente da Assembléia solicitando o envio 
de ofic1o ao TRE-MG com o Ob]et1vo de se rea l izar plebiscito 
no distrito . Colocado em discussão e votação , é o parecer 
aprovado por una nimid ade. A Presidência, com base no 
disposto no inciso 111 do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37 
de 1995, determina o encaminhamento do requerimento ao 
Plenário para apreciação. A s eguir, a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Sebastião Costa , que emit~ parecer sobre 
o processo de emancipação do Distrito de Mar1o Campos. no 
Município de Ibirité , encam i nhado pelo Requer1mento_ de 
Emancipação nQ 32 / 95, de autoria do Deputado Dinis_Pinhe1ro. 
O relator conclui pelo encam i nhamento de requer1mento ao 
Presidente da Assembléia solicitando o envio de oficio ao 
TRE-MG com o objetivo de se realizar plebiscito no distrito. 
Co l ocado em discussão e votação, é o parecer aprovado por 
unanimidade. A Presidência , com base no disposto no inciso 
111 do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37 . de 1995. determina 
o encaminhamento do requerimento ao Plenário para 
apreciação . Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência 
agradece o comparecimento dos Deputados. convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária. determina a 
l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sa l a das Comissões, 26 de abril de 1995. 
José Henrique . Presidente Dimas Rodrigues João Batista 

de Oliveira - Dilzon Melo- Sebastião Costa - José Maria 
Barros - Ivair Nogueira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LE I 
'Nº 109/95 

Com i ssão de Meio Ambiente 
Relatório 

A propos i ção em aná l ise, do Deputado Ronaldo Vasconce l los , 
pretende se j a declarado de utilidade púb l ica o Centro de 
Estudos Ecológ i cos e Educação Ambienta l - CECO -, com sede 
no Mu ni cípio de Carangola . 

Após exame prelim i nar da Comissão de Const i tuição e 
J ustiça , que não encontrou óbice á tramitação do projeto. 
cabe-nos deliberar conclusivamente sobre a matéria para o 1Q 
turno, na forma regimental. 

Fundamentação 
Ev idencia-se o caráter educaciona l e eco lóg i co da ent i dade 

em apreço , a qua l promove a:i vi dades de estuoo e preser vação 
ambienta 1 . 
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Consideramos, portanto, 

declaratório de utilidade 
outorgar ao Centro de 
Ambiental . 

oportuno e merecido o titulo 
públ i ca que a proposição pretende 

Estudos Ecológicos e Educação 

Conclusão 
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Le i 

nQ 109/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 1995. 
Antônio Roberto , relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 115/ 95 

Comissão de Política Energética, Hí drica e Mi nerária 
Relatório 

A proposição em apreço , do Deputado Wanderley Ávila, 
objetiva dar a denominação de Usina Hidrelétrica de 
Conquista á Usina Hidrelétrica de Igarapava. 

Pub l icado , foi o projeto encaminhado pre li minarmente á 
Com i ssão de Const i t ui ção e J ustiça. que conc l u iu por sua 
ant i juridicidade. 

Deve a matéria receber, 
de l iberação conclusiva , 
Reg i mento Interno. 

agora, parecer para o 1Q turno de 
em obed iência ao que dispõe o 

Fundamentação 
A construç2o da referida Usina. cujo nome o projeto em 

exame pretende altera r , está sendo executada por um 
consórcio autor i zado pe l o Governo Federal. o referido 
consórcio tem perfil privado, uma vez que as empresas 
particulares que dele partic i pam detêm 50.5% de suas cotas. 

Por outro l ado . apesar de a quase totalidade das empresas 
que constituem o consórcio exercerem suas at iv idades em 
Minas Gerais. o contrato que o est~be l eceu foi homologado. 
por força l ega l, no Departamento de Aguas e Energia El étrica 

DNAEE o que demonstra o a l cance federa l do empreendiment o. 
Diante dessas informações . entendemos que a a l teração da 

denominação da hidre l étrica deve ser feita por meio de 
acordo entre as partes envo iv idas , e não . por i mpos i ção de le i . 

Concl usão 
Pe las razões exaradas. concluímos pe l a re j eição do Pro j et o 

de Le i nQ 115/ 95 . 
Sa la das Comissões , 15 de maio de 1995. 
Bi lac Pinto. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 170/ 95 

Com i ssão de Saúde e Ação Socia l 
Re l atór io 

De autor i a do Deputado José Braga, 
170/ 95 vi sa a dec larar de utilidade 
Com un itár i a da Colôni a Car l os Pra t e s -
Muni c í pi o de Be l o Hor i zonte. 

o Projeto de Le i nQ 
pública a Assoc i ação 
AS CA TE - , com sede no 

Publi cada . f oi a propos i ç2o encami nhada . para exame 
pr e l im i nar : á Comi ssão de Const i t ui ção e Ju s t iça . que não 
encont r ou ob 1ce, na o rdem jurí d i ca, á s ua t rami tação . Cabe , 
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agora, a esta Comissão 
matéria, no 1Q turno, 
Regimento Interno. 

deliberar conclusivamente sobre a 
nos termos do art. 104, I, "a", do 

Fundamentação 
A ASCATE é uma sociedade civil sem fins lucr ativos. que 

busca congregar os seus associados e os moradores do bairro 
em que se localiza, com o intuito de fortalecer as lutas da 
comunidade por conquistas. Para tanto, pratica a 
filantropia, presta serviços de assistência médico-
hospitalar e apóia jovens e menores carentes, visando a 
atender as suas necessidades básicas de sobrevivência. 

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

170/ 95 no 1Q turno . na forma proposta. 
Sala das Comissões, 15 de maio de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 172/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, vem à Mesa, para 

receber parecer , o Requerimento ng 172/ 95, publicado em 
30/ 3/95. Solicita S. Exa. seja formulado pedido de 
informações ao Secretário da Segurança Pública e ao 
Comandante-Geral da Po l ícia Militar acerca dos acidentes 
registr ados na Rodovia BR-381. no trecho Belo Horizonte-
Governador Valadares, no período compreendido entre j aneiro 
de 1992 e a presente data , especi ficando-se. em relatório 
sucinto, o nome, o endereço e as demais qua li ficações das 
viti mas fatais e daquelas com ferimentos. 

Fundamentação 
A matéria em exame situa-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa, por força do que 
estabelece o art. 62, XXXI, da-Constituição do Estado , que 
versa sobre a fiscali zação e o controle. pelo Poder 
Legislativo, dos atos do Poder Executivo, incluí dos os da 
sua admin istr ação indireta. 

O requerimento de informações a autoridades estaduais por 
intermédio da Mesa da Assembléia sujeita-se à apreciação do 
Plenár io, consoante prescreve o art. 245, XII, do Regimento 
Interno, que determina ainda . nos arts. 246 e 80, v::I, "d", 
receba a proposição parecer da Mesa. 
Analisada sob o aspecto do mérito, a proposição , a nosso 

ver, caracteriza-se como conveniente e oportuna. Embasamos 
nosso entendimento no proveito que os dados a serem obtidos 
trar ão ao exame, por esta Casa, da prestação de serviços 
relativa à segurança na malha rodoviária que serve o Estado . 
especificamente no que tange à necessidade de duplicação dos 
trechos da BR-381, compreendidos entre João Monlevade , 
Ipatinga e Governador Valadares. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela ap- ~v ação do Requerimento 

nQ 172/ 95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assemb léia, 9 de maio de 1995. 
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Agostinho Patrús, 
Sebastião Navarro 
Haueisen - Ibrahim 

PARECER 
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Presidente- Wanderley Ávila, relator -
Vieira Rêmolo Aloise Maria José 
Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio. 
SOBRE O REQUERIMENTO No 254/95 

Mesa da Assembléia -
Relatório 

Vem à Mesa. para receber parecer, o Requerimento ng 254 / 95, 
de autoria do Deputado Gilmar Machado. A proposição. 
publicada em 13 / 5/ 95, visa à obtenção. por esta Casa. de 
informações acerca dos acidentes ocorridos nos três últimos 
anos, nas rodovias que servem o Estado. com menção do número 
de mortos e de feridos, mês a mês . 

Fu-::amentação 
A competência para e>: ~cer, em caráter privativo, a 

fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo, 
incluí dos os da adm inistr ação indiret a , é 
constitucionalmente consignada à Assembléia Legislativa pelo 
comando do art. 62, XXXI. da Constituição do Estado. O 
requerimento de informações a autoridades estaduais está 
previsto no art. 245. XII. do Regimento Interno. que 
determina seja a matéria submetida à apreciação do Plenário, 
devenoo receber o parecer de que tratam os arts. 246 e 80, 
VIII. "d". do aludido estatuto. 

Consider ada sob o aspec to do mérito . a proposição se nos 
afigura como de interesse público. Embasamos nosso 
entendimento no auxí li o que os dados a serem obtidos trarão 
ao planejamento da política de conservação e me l horia de 
nossa malha v1ar1a. Além disso. os esc l arecimentos 
so li citados relacionam-se com a gar antia, pe lo poder 
púb l ico, da segurança nas estradas que percorrem o Estado. 

Sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação da 
Emenda nQ 1. mediante a qua l se definem os destinatários do 
pedido de informações. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 254/ 95 com a Emenda nQ 1. a seguir apresentada. 
EMENDA No 1 

Substitua-se a expressão "ao Órgão competente " por "ao 
Secretário de Estado da Segurança Pública e ao Comandante-
Geral da Polícia Militar". 

Sa l a de Reuniões da Mesa da Assemb l éia, 9 de maio de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente Maria José 

relatora - Wanderley Áv il a -Sebastião avarro 
Rêmolo Aloise - Ibr ah im Jacob - =rmano Bat i sta 
Júlio. 

Ha ueisen, 
Vi e i r a 
- Antônio 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 18a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 15 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vi eira 
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SUMÁRIO : ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ): 1ª Fase: 
Atas (2) - Correspondência : Oficios. cartões e telegrama -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 233/ 95 
Comunicações : Comunicações da Comissão de Agropecuária e dos 
Deputados Alberto Pinto Coelho e Pau lo Schettino - Oradores 
Inscritos: Discurso do Deputado Marco Régis 2ª Fase: 
Abertura de 1nscr1çoes Leitura de comunicações 
apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Sebastião ~avarro Vieira Ermano 

Batista - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silveira Júnior -Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anivaldo 
Antônio - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Elbe 
Brandão- Geraldo Nascimento- Gil Pereira- Irani Barbosa-
João Leite -José Henrique- José Maria Barros Kemi l 
Kumaira - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Miguel Martini -
Olin to Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira- Ra ul Lima Neto- Sebastião Costa Sebastião 
Helvécio. 

O Sr . Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira ) - A 
lista de comparecimento registra a existência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo mineiro, inici amos os nossos trabalhos. 
Com a palavra , o Sr . 2Q-Secretário, para proceder à leitura 
das atas das duas reuniões anteriores. 

1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ) 
- 1ª Fase 

Atas 
-O Deputado José Maria Barros , 2Q-Secretário "ad hoc" , 

procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores. que 
são aprovadas sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Marco Régis, lQ-Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Júlio Miranda, Presidente da Assembléia Legislativa 
do Amapá, encaminhando . a pedido. cop i as da Constituição do 
Estado do Amapá e do Regimento Interno aaquela Casa contendo 
referênc i as ao procedimento adotado para a escolha de 
Conselheiro do Tribunal de Contas . 

Do Sr. Ademir Lucas Gomes. Secretário de Esportes . 
comunicando que estará presente em reunião com os Prefeitos 
do lago Norte de Furnas. com empresár ios e dirigentes de 
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entidades de classe, no dia 12 de maio, e convidando 
parlamentares desta Casa para o evento . ( - À Comissão de 
Educação.) 

Da Sra. Jussara Cony, Deputada à 
Rio Grande do Sul , comunicando a 
da Frente Parlamentar Gaúcha em 
Integridade Nacional. 

Assembléia Legislativa do 
instalação, naquela Casa, 
Defesa da Soberania e 

Do Sr. Carlos Alberto Portugal, Presidente do Colegiado de 
Diretores da 41ª SRE, de Varginha, encaminhando aba ixo-
ass inado dos referidos Diretores. em apoio ao Projeto de Lei 
nQ 44 / 95. que estabelece o prazo de cinco anos para o 
apost il amento de servidores . ( - Anexe-se ao Projeto de Lei 
nQ 44 / 95.) 

Do Sr. Reyna l do Arthur Ramos Ferreira. Presidente da 
Comissão de Infra -Es trutura e Privatização, da FIEMG , 
comunicando a constituição daquela comissão, que atuará 
junto ao poder público em favor da privatização. da 
concessão de serviços púb l icos e da recuperação. da 
manutenção e da amp li ação da infra-estrutura instalada no 
Estado , e so l icitando sugest ões que possam subsidiar seus 
trabalhos. 

Do Sr. Waldetaro Vitorino Dias , reiterando sua proposta 
relativa á elaboração de um plano de desenvolvimento 
agroindustrial para a região do médio rio Doce e a 
microrregi~o do Vale do Aço. (-À Comissão de Agropecuária. ) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Renan Calheiros. Senador. agradecendo o envio de 

publicação desta Casa. 
CARTÕES 

Do Sr. Hum~~-to Souto , Deputado Federa l, agradecendo o 
convite para a solenidade comemorativa da Semana da 
Inconfidência . 

Do Sr. Walter Arantes Guimarães. Presidente da Cãmara 
Municipal de Ituiutaba. cumprimentando esta Casa. a pedido 
da Vereadora Neuza dos Reis Domingues Souza , pelos 
preparativos para a realização das audiências públicas 
municipais. 

O Sr . Presidente A Mesa passa a receber proposições e a 
concede r a pa l avra 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 233/95 

Declara de utilidade púb li ca a Associaç~o de Ação Soc i a l 
Vida - ASVIDA - . com sede no Mun i cípio de Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade púb l ica a Associação 

de Ação Social Vida - ASVIDA com sede no Município de 
Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as d·sposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 10 de maio de 1995. 
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Ajalmar Silva 
Justificação: A ASVIDA é uma entidade sem fins lucrativos, 

foi fundada em 26/4/92 e organizada, exclusivamente, para 
prestar auxílio social, cultural e espiritual à população 
carente de sua área de atuação, por meio de serviço 
volun tário de ação social. Seu objetivo básico é assistir e 
tornar socialmente produtivas as pessoas que, por miséria 
física, moral , econômica ou espiritual , estejam vivendo à 
margem da sociedade . 

Pelos relevantes serviços de cunho social que vem 
realizando desde que foi fundada. a ASVIDA faz jus ao título 
de utili dade pública, motivo pelo qua l espero contar com o 
i ntegral apo io dos nobres pares à aprovação da presente 
proposta. 
-Publicado , vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

COMUNICAÇOES 
- São. também, encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Agropecuária e dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Paulo 
Schettino. 

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

muitos fatos ocorridos na semana passada poderiam chamar a 
atenção da opinião pública deste Estado e empolgá-la como , 
por exemp lo. a eleição do neogau lli sta Jacques Chirac à 
Presidência da França. quebrando a hegemonia de 14 anos de 
Governo socia lista naquele país; a reeleição de Carlos 
Menem, no último fim de semana, na Argentina; as 
comemorações do cinqüentenário do final da Segunda Guerra 
Mundial, na Europa; os clássicos do futebol mineiro, 
Atlético X América e América X Cruzeiro, ou. ainda, os 
importantes conven1os assinados pelo Governador Eduardo 
Azeredo na última sexta-fe i ra, no Palácio da Liberdade . Mas, 
realmente, o que ganhou as páginas dos jornais e os aplausos 
da opinião pública foi o final do seqüestro de uma 
adolescente de 13 anos , da família Zamboni, da cidade 
mineira de Além Paraíba, que fico u 18 dias e m poder dos 
seqüestradores. Tal fato adquiriu tamanha importânc i a que o 
Governador Eduardo Azeredo, ao fazer pronunciamento a 
respeito do convênio assinado ent~ e o Governo de Minas e a 
EMBRATEL , benefic i ando a TV Minas . destacou o final do 
seqüestro e o êxito da Po li cia Ci vil ao desvendar esse ato 
criminoso e libertar a menor. 

Queremos , nesta oportunidade, manifestar a nossa opinião , 
pessoal e do nosso partido, registrando nosso ap lauso e 
louvor à Polícia Civil, que tem tradição na luta contra o 
crime em nosso Estado e tem procurado apurar os delitos com 
a maior galhardia. Prestamos. ainda, nossa homenagem aos 
seus valorosos componentes , que. através de uma ação 
extremamen te eficiente , obtiveram êxito nessa jornada. 
Homenageamos. também, o Departamento de Operações Especiais , 
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em cujas fileiras há um grupo de elite especializado na 
repressão a seqüestros e outros crimes de importância . 
Neste Plenário, prestamos nossa homenagem ao companheiro 

Deputado Pau lo Schettino, oriundo da Policia Civil. Não foi 
por outra razão que , no dia de nossa posse, ele compareceu 
vestido com o colete daque l a corporação. Em nome da Polícia 
Civil . queremos homenageá-lo. porque tem demonstrado ser um 
par l amentar consciente. um par lamentar de atitudes coerentes 
com suas idéias e. acima de tudo , uma pessoa que sabe ouvir 
e respe itar seus colegas. 

Neste momento, quero dizer da repercussão do resgate da 
menor de Além Paraíba, que trouxe um alento para as 
comunidades mineira e brasi leira. Afinal de contas. a 
população sabe que pode confiar na integridade e na 
galhardia da corporação po l icial nas horas difíceis. 

A impunidade dos criminosos , que é o pior, está levando o 
Estado do Rio de Janeiro a uma verd ade ira guerra civil. com 
danosas conseqüências para a integridade de seus cidadãos. 
Eles não têm podido ter confiança na sua policia , que 
esteve, nestes ú l timos dias . envolvida no seqüestro de Além 
Paraíba. 

A respeito da impu nidade. também nós , nesta Casa , 
precisamos meditar. Refiro-me à impunidade dos colegas que 
possam estar transgredindo normas l ega is. Os pedidos para 
processá-los. que vêm da justiça do Estado , precisam ser bem 
estudados. Deveríamos nos abs ter de ser juízes e transferir 
para a justiça a faculdade de jul gar. E digo isso com a 
consciência de que . amanhã, eu posso estar envolvido em 
alguma situação como essa. pois fui Prefeito , por quat~:
anos. e as contas do último ainda não foram julgadas pe 1: 
Tribuna l de Contas. Não estou livre, portanto, de ter que 
prestar contas à justiça por alguma irregularidade na 
Prefeitura em que exerc i meu mandato executivo. Se isso 
acontecer. esta Casa terá que conceder a licença para eu ser 
julgado por aquela a quem compete fazê-lo: a justiça do 
Estado de Minas Gerais. A nós, parlamentares. cabe conceder 
a ela o direito de exercer sua função. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr. Presi dente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª fase do Pequeno Exped iente, 
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de 
Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próx ima reunião or d i nária . 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Com i ssão de 
Agropecuária aprovação, na 8ª Reunião Ordinária, do 
Requerimento nQ 351 / 95. do Deputado Paulo Piau (Ciente. 
Publique-se.); e pe les Deputados Al berto Pinto Coelho 
falecimento da Sra. - ~ li a Guerra Gu imarães. em Conceição do 
Mato Dentro: e Pau lo Schettino- falecimento do Sr. Jos ~ 
Alves Loyola, nesta Capital (Ciente. Ofi c i e-se .). 

ENCERRAME NT O 
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O Sr . Pres i dente - Não havendo outras comunicações a serem 
feitas, Líderes inscritos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca os 
Deputados para a especial de amanhã, d i a 16, às 20 horas, 
nos termos do edital de convocação . bem como para a 
ordinária deliberativa da mesma data, às 14 horas, com a 
seguinte ordem do dia : (-A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior . ). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , EM 10 
DE MAIO DE 1995 , DESTINADA A RECEBER O SECRETÁRIO DE ESTADO 

DE AGRICULTURA , PECUÁRIA E ABASTECIMENTO , DR. ALYSSON 
PAU LINELLI 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁ RI O - ABERTURA - Ata- Composição da Mesa- Destinação 

da reunião - Palavras do Deputado Carlos Pimenta - Pa l avras 
do Deputado Paulo Piau - Palavras do Secretário de Estado de 
Agricultura- Esclarecimentos sobre os debates - Debates -
ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
- Ás 9h15mim. comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávi l a Sebastião Navarro 

Vi eira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso- Álvaro Antônio 
- Anderson Adauto - Antônio Andrade Antônio Genaro 
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pin to - Bonifác io 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 
Olivei ra- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé -Marce l o 
Gonçalves- Marco Régis -Maria Olivia- Mauri Torres 
Miguel Barbosa -Migue l Martini - Olinto Godinho -Pau lo 
Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Rau l Lima Neto 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconce llos - Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio -S imão Pedro Toledo- Toninha Ze itune -
Wi l son Trópia. 

O Sr . Pres i dente ( Deputado Wande r ley Ávil a ) Dec l ar o 
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. Na sua ausência , convoco o Deputado Dilzon 
Melo. 

Ata 
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- O Deputado Di lzon Melo , 2Q-Secretário "ad hoc", procede à 
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada s em 
restrições. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à 

mesa os Exmos. Srs. Dr. Alysson Paulinelli. Secretário de 
Estado da Agricultura; Dr . Paulo Severino. Pr esidente da 
EMATER: Dr. Pedro Narciso. Pres i dente da CASEMG; Dr. Antônio 
Cândido , Presidente do IMA ; Dr. Aluísio Fantini, Presidente 
da RURALMINAS; Dr. Roberto Pulit i, Diretor da FAEMG; Dr. Rui 
Torres. Presidente da EPAMIG ; e os Deputados Paulo Piau . 
Presidente da Comissão de Agropecuária e Po líti ca Rural , e 
Carlos Pimenta , autor do requerimento que susc i tou esta 
vi sita. 

Destinação da Reunião 
o Sr . Presidente - Dest ina-se esta reun i ão a receber o 

Exmo . Sr. Secretário de Estado de Agricultura. Pecuária e 
Abastecimento, Dr. Alysson Paulinelli. que comparece a esta 
Casa para fazer uma explanação sobre a situação e a 
perspectiva da agricu l tura no Estado de Minas Gerais, bem 
como para debater com os parlamentares deste Legislativo 
sobre o estado de emergência em que se encontra a região 
norte-mineira. Com a palavra. o Deputado Carlos Pimenta . 
autor do requerimento que suscitou a visita do Exmo . Sr. 
Secretário de Estado de Agricu ltura. 

Palavras do Deputado Carlos Pimenta 
O Depu t ado Car l os Pimenta Exmo. Sr .. Presidente da 

Assembléia Legisl ativa , Deputado Wanderley Avila; Exmo. Sr. 
Alysson Paulinelli. Secretário de Es ado de Agricultura; 
Exmo. Sr. Paulo Severino. Presidente da EMATER-MG ; Exmo. Sr. 
Pedro Narciso, Presidente da CASEMG; Exmo . Sr. Antônio 
Cândido, Presidente do IMA: Exmo. Sr. Roberto Puliti , 
Diretor da FAEMG: Exmo. Sr. Deputado Paulo Piau. Presidente 
da Comissão de Agropecuár i a: Exmo Sr. Aluízio Fantin i 
Valéria. Presidente da RURALMINAS; Srs. Deputados. Sras. 
Deputadas. senhores da imprensa, senhores do auditório, em 
primeiro lugar . queremos agradecer ao Sr. Secretário de 
Agricultura . Dr. Alysson Paulinel li . quê atendendo ao nosso 
convite. vem a esta Casa debater com 0 s Srs. Deputados e 
mostrar o seu plano de gove rno à frente de uma das mais 
importantes secretarias do nosso Estado. Ressaltamos ainda o 
trabalho sério do Presidente da Comissão de Agropecuária 
desta Casa. o dinâmico Deputado Paulo Piau . pela organização 
e pe l a manei ra segura e e fi ciente com que preside essa 
Comi ssão . 
Sr. Secretário. foram vários os motivos que nos levaram a 

formular esse convite a V. Exa. É grande a preocupação dos 
produtores rurais do nosso Estado. mormente =os produtores 
da região norte-mineira. Sabemos que estamos passando por 
grandes dificuldades. Embora o País esteja vivendo momentos 
de euforia com o Plano Real . que estabilizou a nossa 
economia, este tem exigido uma cota muito grande de 
sacrif í cio da classe prod ut ora , com a retração dos 
invest i mentos e com as e l evadas taxas de juros, que 
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inviabilizam qualquer tentativa de expandir os investimentos 
na área rural. Estamos também preocu pados com as ações dos 
Governos Estadual e Federal no Norte de Minas. V. Exa. sabe 
que essa reg1ao, que tinha como base a agropecuária, teve 
despertada uma vocação industrial, devido à presença da 
SUDENE e à implantação de dezenas de indústrias de médio e 
grande portes , e deixou-se em segundo plano a aptidão 
agropecuária. Com isso, as prioridades passaram a ser os 
grandes núcleos urbanos, negligenciando-se cada vez mais as 
ações públicas e privadas no setor rural. 

Os Bancos oficiais retraíram os investimentos e os 
empréstimos, os juros são exorbitantes, enfim, não há 
incentivos para que o produtor explore as suas terras e 
sequer fique na zona rural. Com a dificuldade de se lutar 
contra as pragas (somente neste ano, perdemos milhares de 
hectares de plantações e pastagens consumidas pelos 
gafanhotos) e as intempéries (estamos enfrentando uma seca 
que já dura quase um ano) e com as ações ineficazes dos 
Governos passados, estamos observando um tremendo êxodo 
rural, uma verdadeira fuga em massa dos traba lhadores rurais 
em busca de melhor sorte nos grandes centros urbanos. As 
grandes cidades estão cada vez mais inchadas, surgem favelas 
e agravam-se cada vez mais os problemas sociais . 

Temos soluções , Sr. Secretário, e V. Exa. sabe melhor que 
qua l quer um de nós que, para combater o êxodo rural, temos 
que ter êxito nas nossas ações. E preciso discip l inar e 
planejar cuidadosamente o uso das nossas forças, porque 
resultados duráveis exigem , antes de tudo , perseverança e 
bom-senso. Perseverança na busca de soluções práticas, de 
int eresse da maioria da população e que atendam 
prioritariamente as regiões menos favorecidas. 

Chamamos a atenção. por último, para projetos essenciais, 
importantes e que certamente erradicarão a seca e, por 
conseguinte, a miséria na região norte-m ineira. Refiro- me 
aos projetos de irrigação de Jaíba, Gorutuba e Jequitaí. O 
Projeto Jaí ba será o maior projeto de irrigação da América 
Latina, com uma área de lOO.OOOha irrigados, mas hoje , 
decorrida quase uma década de seu início , conseguiu cobrir 
pouco mais de 5% de sua área total e corre o risco de ser 
paralisado. com a retração da firma responsáve l por sua 
execução. Esta Casa já constituiu uma comissão especial para 
acompanhar e discut i r esse projeto, e, em breve, iremos a 
Mocambinho , com técnicos do Governo do Estado , e 
apresentaremos o nosso trabalho. O Projeto Gorutuba. já em 
funcionamento, é a testemunha das modificações sociais e 
econômicas ~u e se verificaram na região de Janaúba e é bom 
exemplo de que vale a pena lutar para mod ificar aquela 
esquecida região, e procurar soluções para e l a. O Projeto 
Jequita í , no papel há muitos anos , é outra etapa que merece 
os nossos esforços , pois será , se concluído , a redenção de 
toda uma região, oferecendo uma área i rrigada oe 40.000ha, e 
loca li zada bem próximo dos grandes centros consumidores. 
Terminamos , Sr. Secretário , depos it ando inteiramente as 

nossas esperanças no Governador Eduardo Azeredo e em V. Exa. 
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Temos sempre em mente que, quando nos prepa r amos pa ra 
enfrentar um desafio ou iniciamos um empreendimento, convém 
em pr1me1ro lugar estar realmente seguro daquilo que se quer 
e, em seguida, organizar-se . não confiando no acaso. É isso 
que o atual Governo tem feito, e, por i s so mesmo. será 
vitorioso nos seus empreendimentos. Muito obriga do. 

Esperamos que este debate possa clarear nossas ações 
parlamenta~es e que possamos, se Deus quiser, mostrar que 
Minas esta na frente e sairá na frente em outros 
empreendimentos, principalmente na agropecuária, que é a 
vocação natura l do nosso Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Paulo Piau , 
Presidente da Comissão de Agrooecuária. 

Palavras do Dep _·ado Paulo Pi au 
_O Deputado Paulo Pi au- Sr. = ·esidente, Deputado Wanderley 
Av1la , gostar1a de cumprimentar todos os componentes da 
Mesa, principalmente o Secretário, nosso eterno Mi nistro 
Alysson Paulinelli. 
Srs. Deputados, Sras. Deputadas. o Deputado Carlos Pimenta, 

sabi amente, fez um requerimento para se convidar o ilustre 
Secretário Alysson Paulinelli a comparecer á Comissão de 
Agropecuária para que pudéssemos dar oportunidade a todos os 
Deputados e debatedores de ouvir sobre uma política tão 
importante para o desenvolvimento de nosso Estado. que é a 
política agrária. Sugerimos também ao Deputado que 
considerasse a vinda do Dr. Alysson Paulinelli ao Plenário. 
exatamente para que todos tivessem a mesma oportunidade. 

Agradeço a aquiescência do Deputado Carlos Pimenta. Estamos 
neste recinto. evidentemente , para ouvir o Sr. Secretário da 
Agricultura sobre a política agrícola do Governo Eduardo 
Azeredo e as perspectivas da agricultura do Estado de Minas 
Gerais. 

O Norte de Minas é um caso especifico. como é do 
conhecimento dos senhores, mas lembramos o.:. hoje , toda a 
pecuária mineira , e por que não dizer brasi ;~, ra, passa por 
d 1f1cul dades. espec i almente o pequeno e o médio produtor. 
que têm uma escala de produção pequena. 
Gostaria de encerrar minhas palavras, porque hoje temos um 

mestre para falar da agropecuária no Estado. Muito obrigado. 
O Sr. Presi dente- Com a palavra , o Sr. Secretário de 

Agricultura , Dr. Alysson Paulinelli. 
Pa l avras do Secretário de Agricultura 

O Sec retári o Alysson Paul i ne lli Caríssimo Presidente 
desta reunião. Deputado Wanderley Ávila , caros Deputados da 
Comissão de Agropecuária . especia lmente o Deputado Carlos 
Pimenta, que nos convidou para participar desta reunião. e o 
Deputado Pau lo Piau, Presidente da Comissão. caros 
companheiros do Sistema Operaciona l de Agricult ~ -a. meus 
senhores , minhas senhoras , quero . em primei·~ lugar. 
agradecer esta oportunidade, neste momento que cons id ero tão 
decisivo e crucia l para a vida brasileira. Procurarei 
explicar. exatamente. porque enfat i zo o momento que estamos 
vivendo. Comparecemos a esta Assemb léia para discutir com os 
nossos lí deres po lí ticos. com os nossos Deputados e com os 
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representantes do povo mineiro, que não podem, num momento 
como este, se omitir do processo decisório. O próprio 
Governador tem tentado, com aquela sutileza e _sem mu1to 
estardalhaço, buscar soluções, que ex:rapolam, mu1tas vezes 
a ação do Governo do Estado, mas que exigem uma presença 
constante e marcante para se encontrarem as chamadas grandes 
soluções. A agricultura mineira tem sofrido as conseqüências dos 
desajustes por que passa a agricultura brasileira. E a 
própria agricultura brasile1ra, temos que reconhecer, sofre 
também as conseqüências dos chamados desajustes 
internacionais. 
Todos sabemos que o setor agrícola no mundo teve períodos 

chamados áureos , quando se 1dent1ficou que os países r1cos, 
industrializados, desenvolvidos , e que se organizaram para 
ser os grandes produtores de alimentos. estavam com suas 
áreas totalmente ocupadas , sem condições de abastecer a 
demanda de alimento no mundo . Isso aconteceu em 1968, quando 
houve o primeiro embargo não político dos Estados Un1dos, 
que não entregava produtos aos tradicionais cliente~- Essa 
foi a grande marca que abriu uma chance para os pa1ses do 
Terceiro Mundo poderem entrar no processo produt1vo: 

Até 1980, o mundo passou pelo chamado per 1odo aureo: Os 
preços agrícolas eram regulamentados e perm1t1am que pa1ses 
do Terceiro Mundo entrassem no sistema produt1vo. O Bras1l, 
que estava numa fase de economia _ estave l, teve a 
oportunidade de entrar no sistema produt1vo, o que cr1ou uma 
situação peculiar, pois foi o un1co pa1s de Terce1ro Mundo 
que chegou a ser o 2Q grande exportador de ~limentos e 
matérias-primas do mundo . Isso aconteceu na decada de 70; 
para se r preciso, em 1977. 

De 1980 em diante, toda a agric~ltura mundial sofreu 
conseqüências. Os desajustes econom1cos que surgiram, 
j nclusive nas grandes potências que entraram no processo 
recessivo, que se refletiram, de maneira muito direta, 
especialmente nos países do Terceiro Mundo, provocaram 
desarranjos, e esses desarranjos fizeram com que esses 
mesmos países mudassem seu sistema pol1t1co na area 
agrícola. Sua política agr ícol a foi verticalmente mudada. 
Países como os Estados Unidos da Amer1ca do Norte e toda a 

comunidade européia. que até o inicio da década ~e 80 
lu tavam pela transparência do mercado e pelo nao ao 
subsidio , chegaram á conclusão de que e l es ter 1am que part1r 
para o subsídio. E partiram até abertamente. _ 

Não tenho dúv id a de que não foi fácil para o Pres1dente 
Reagan, em 1986 , submeter ao congresso americano o pedido de 
uma verba espec i al de, àquela época, US$36 .000.000.000,00, 
para subsidiar seus agr icultores. Aquilo chocou 
profundamente, não só o governo americano. mas o propr10 
povo amer icano . que sempre se orgulhou de ser um povo capaz 
de competir com regras de mercado livre. 

A Europa partiu desbragadamente para subsid iar seus 
agricultores , a ponto de a comunidade européia, no 
parlamento europeu, por vár i as vezes . chamar os países 
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membros (àq uela época, nove; depois, dez . e hoje, on ze) a 
novas contribuições para o fundo de desenvo l vimento de s ua 
agricult ura, o famoso FEOGA. 

A justificativa do comissário especial da comunidade 
européia no parlamento europeu - seu Min i stro da Agricultura 
- aos países membros, para o pedido de ampliação dos 
orçamentos contributivos ao FEOGA , tem sido a mesma de 1984 
para cá~ "E necessário ampliar os recursos do fundo de 
amparo a agricultura européia, porque precisamos resolver os 
problemas dos agricu ltores onde eles estão. Se não o 
f~zermos, eles virão para cá, para os grandes centros onde 
nao temos condição de resolver seus problemas " . ' 

Os senhores vêem que essa filosofia marca bem a mentalidade 
do cidadão urbano europeu. Concorda - se em dar subsídio aos 
agricultores para que eles continuem na ati vi dade agríco l a 
mesmo que subsidiada. _Se não for assim , e l es não sabem com~ 
resolver o problema. E uma mentalidade que demonstra a 
v 1sao , o profundo sentimento de que aquela sociedade não 
quer cr i ar um problema socia l nos seus grandes centros. 

A comunidade européia tem crescido ano após ano. Uma pessoa 
que faz uma análise apressada do orçamento do FEOGA vai 
d1zer que o Ministro está exagerando , pois. afinal, são 11 
pa1ses,_e o orçamento do fundo deve estar, hoje, em torno de 
36 bilhoes de ECUs, que é a moeda da comunidade. Isso deve 
ser equivalente a US$46.000.000.000,00 . Ora, 
US$46.000.000.000.00, para subsidiar 11 países, não é muito. 
mas acontece que não é só isso : o subs ídio é muito maior. o 
FEOGA é apenas o fundo que faz, abertamente . o subsidio. o 
sistema europeu de pol íti ca agrícola, hoje, é um sistema em 
que se soma o recu r so do FEOGA com o recurso da nação. 

Se os senhores observarem, todos os orçamentos dos países 
da comunidade européia têm destaques especiais para 
subs 1d1 ar a outra parte, e subsidiam, muitas vezes. uma 
parte maior do que a que o próprio FEOGA subsidia . Tenho 
acompanhado esse sistema de estímulo e de financiamento ao 
crédito rural, na Europa, nos Estados Unidos e no Japão . 
Como os senhores sabem, tenho acompanhado tudo isso. na 
minha vida profissional. e fico imp ressionado com o 
crescimento do sistema de subsídios na Europa. Há dois anos. 
estive numa comunidade, onde fiz questão de fazer uma 
ava li ação _dos recursos individuais de cada pais, em 
contrapart1da ao fundo, ao FEOGA. Chegamos à conclusão de 
que a soma dos subsíd ios na Europa , em 1992. chegaria a 
US$360.000.000.000 .00. o que é uma quantia muito 
sign i ficativa. Só para se ter idéia, é 3,5 vezes a dívida 
externa brasileira, gasta num ano só . 

Os subsídios não param a í. Temos os chamados s -sídíos 
implícitos e os chamados subsídios explícitos. C ~rande 
subs ídio que se faz é a proteção do povo europeu com rel ação 
aos preços de consumo de seus a li mentos. Eles montaram um 
sís~ema de_ proteção em que o preço interno dos produtos 
agr1co l as e muito mais a lto do que o preço do mercado 
nternacional. Esse é o grande subsidi o que se dá. Para dar 

um exemp lo claro, a Europa não concorda em desati var seu 
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sistema de produção de açúcar, cujo preço é três vez~s maior 
do que o do açúcar brasileiro . Isso porque, ass1m, ela 
estaria desestimulando produtores que lidam com a beterraba 
e até mesmo com o milho- hoje , a Europa , subsidiada, já é 
uma grande produtora de milho , por estranho que pareça-, e 
suas indústrias, o transporte, o processamento, etc. Eles 
fizeram as contas e perceberam que o desemprego seria 
grande, o que, obviamente, el~s não quere~. Entã~ , eles 
mantêm um sistema em que o açucar europeu e consum1d0 a um 
custo três vezes maior do que o do açúcar brasi l eiro , que 
ali chega. E não adian t a mandar o açúcar para l á, porque, 
aí , eles têm um sistema que é perverso: aqu ilo passa pelo 
controle da comunidade, e o açúcar brasi l eiro entra, hoJe, 
por algo em torno de US$400,00 (essa re l ação ca i u, agora; 
estava um pouco mais caro). Então , esse recurso os 
US$400,00 é pago, mas revendido , pelo FEOGA , a? país 
comprador , por uns US$1.200,00 -quer d i zer, hoje, e menos 
do que US$1.200.00; deve estar em torno de US$1.000.00, 
US$1. 100 ,00 . E aquele dinheiro fica no fundo, para subs1d1ar 
seus agricultores. Isso, eles fazem com a carne, com a soja, 
com o frango, com a carne de porco brasileira e com o suco 
de laranja. que temos exportado em grandes quantidades. 
Então, vocês podem ver que eles montaram uma verdade1ra 
carapaça protetora, mobilizando recursos de suas econom1as, 
que são fortes, e gerando recursos de economias fracas e 
frágeis, que entregam a eles o produto barato. _Então, eles 
multiplicam e fazem aquilo em esca l a. Ou seja , e um s1stema 
altamente protegido e que se amp liou muito. após 1981 : 
especialmente. Hoje. a Europa é uma área do globo que esta 
com estoques e pagando caríssimo por e l es. porque sustenta 
os preços altos de seus produtos. Para a sociedade, o custo 
é muito a l to ; o mais interessante , porem, e que ela concorda 
com isso e permite que se processe esse preço alto , para que 
seus produtores sejam bem remunerados , e, mais do que isso, 
estimula seus governos também a aplicar recursos de seus 
orçamentos normais em subsídios diretos. Quer dizer, é um 
processo altamente protegido. 
A mesma coisa está acontecendo com os Estados Unidos, 

talvez num grau menor , porque se trata de um país que conta 
com áreas maiores, seus produtores produzem em esca l as 
maiores e são, portanto, capazes de, na economia de esca l a. 
produzir um pouco mais barato. . . 

Isso acontece largamente no Japão, onde o processo e ma1s 
protetor. Não se consegue colocar diretamente nenhum produto 
no mercado japonês. Eu próprio tentei e participei, em uma 
certa época da minha atividade profissional e política, da 
chamada abertura do primeiro terminal de suco de l ara nJ a 
brasileiro no Japão. No J apão, o consumo de suco de laranja 
cresceu muito, principalmente o do brasileiro, que caiu no 
gosto de les , desde que se entregasse às firmas j apon~sas a 
distribuição. A partir da í, eles fazem a compensaçao _ de 
tributos. não aparecem praticamente as tar1fas 
alfandegárias. mas o produto é vendido três a quatro vezes 
mais caro do que entrou. 
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Na realidade, essas economias ricas criaram artifícios para 

prot~ger seus agricultores. Aí vem o drama , porque 0 Brasil 
tambem_se organ1zou a_part1r de 1980, 1981, inclusive em sua 
econom1a, so que_aqu1 o_cam1nho foi inverso. No momento em 
que_aumentou o_def1c1t publ1co, o Governo da época procurou 
rap1d~mente equ1l1bra-1o. mas a forma que usou para isso 
como e tradicional em países do Terceiro Mundo. foi a d~ 
aumen!o dos tr1butos , mas o tributo sempre aumenta em 
relaçao aos setores mais desorganizados e incapazes de se defender. 
A partir de 1980, o tributo agríco l a, que vinha ca i ndo na 

d~cada de 60, teve um revertério. O Bras il descuidou disso . 
Nao aconteceu so no âmbito federa l . os tributos dos Estados 
tambem contribuíram muito. Houve um erro a partir de 1988 
na Constituição brasileira . Por acaso, fui constituinte: 
Lute1 muito. mas perdi sucessivamente. Houve um descuido 
grav1ss1mo do~ legisladores especia l istas em tributação. 

A Const1tu1çao bras1leira acabou fazendo o que não deveria. 
Uma Consti!uição , sempre que poss ível, deve ser sintética, e 
a l~g1slaçao específ ica deve normalizar os processos, as 
pol 1t1cas , as orientações de cada segmento. A Constituição 
bras1le 1ra , _no entanto , fez o con t rário. Começou s intéti ca e 
depo1s leg1slou praticamente com detalhes até para os 
Estados. Em determinado momento. entretanto. ocorreu o que 
os JUrlstas chamam de ''vacatio legis" , ou seja , os Estados 
f1caram l1vres para tributar. 
_o Estado de Minas fo i um dos que ma is tributaram. Tínhamos 
1ncl us1 ve, uma situação dispare, porque a l guns Estado~ 
f1caram com uma carga tributária ma ior que outros. Isso é 
natural e sobrecarrega o sistema. 

Por outro lado, houve um desarranjo perigoso. O Governo, a 
part1r de 1982, 1983 , desorganizando-se, criou o terrível 
rombo do déficit público. O Governo brasileiro havia 
desenvolvi do, em função da Lei nQ 4.595. de dezembro de 1964 
- e a Le 1 nQ 4.829. que cr1ou o créd1to rura l é de junho de 
1965 . , um s1stema "su 1 . gener1s". Consegu1u, com uma 
econom1a relat1vamente estave l, com uma inflação que girava 
em to~no _de 35% ao ano, fazer uma fonte de fin anciamentos 
que nao t1nha subsídios . 

As Leis nQs 4.595 e 4.829, conjugadas , permitiam ao Governo 
usar, _dentro do próprio sistema financeiro , exigibilidades 
propr1as para gerar recursos de contas baratas e recursos em 
depos1tos remunerados , a famosa conta-movimento do Banco do 
Brasil, a famosa conta de depósito à vi sta que os Bancos 
captam _e nada pagam por isso além da despesa 
adm1n1strat1va. Existiam vários fundos: o FUNDAC , que era 
bastante pa lpave l, o fundo do café. que estava também com 
tribut ação de exportação , ou seja, imposto de exportação, e 
o da cana. que es t eve com preço muito a l t o. Tudo aquilo 
corria para os fundos . 

Então. o Governo brasileiro 
fiscal. conjugar o sistema 
recursos que permitiu uma 
década de 60. Houve 

consegu iu, através de art ifício 
financeiro. e gerar uma soma de 

alavancagem na agr icultura na 
um período em que o Governo , 
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determinando politicamente a prioridade agríco l a, fez esse 
fundo crescer, e usou 52% do orçamento monetário , atingindo 
um saldo de aplicação . Vejam bem o que estou dizendo: não 
estou me referindo à aplicação no ano, mas a um saldo de 
aplicação de praticamente US$18 .500.000.000,00, o que poucos 
países de Primeiro Mundo tinham. Isso ocorreu sem pesar em 
nada na economia, sem que se em iti sse um vintém. Houve 
apenas a chamada transferência de recursos do sistema 
financeiro ou de fundos próprios para aplicação naquilo que 
o Governo considerava prioritário: o setor da agricultura. 
Esse foi o artifício utilizado, e estou procurando levar 
essa informação com detalhes aos senhores, porque a economia 
brasileira, ao perder o controle , em 1982, 1983, sair do 
patamar de 30% ou 40% e ir para o patamar de 230%, 600% e , 
depois , de 1. 500% de inf l ação, ja não poderia mais se valer 
desse sistema, que não funcionaria dentro dessas condições. 

Hoje, com o grande esforço que prioritariamente o Pais esta 
fazendo, a economia voltou ao patamar de relativa 
estab ili dade. A infl ação prevista para este ano não deve 
ultrapassar muito os 30%, e aquelas condições vão voltar. 

Quero chamar a atenção dos senhores também para o fato de 
que as Leis ngs 4.595 e 4.829 estão em vigência. Hoje. 
diante da celeuma que se esta criando de que o Brasil não 
tem fundos, não tem dinheiro, e que os agr i cu l tores estão 
batendo de frente, não contra o Governo, mas contra o 
descumprimento de um acordo do Governo, temos procurado 
mostrar que os recursos existem. Existe muito mais do que se 
quer deixar transparecer, porque. estranhamente , o Governo 
deixou de publicar os balanços do Banco Centra l . Hoje, 
obtenho o volume dos depós itos à vista, porque tenho amigos 
no Banco. que fornecem esses dados. Não ha nenhum crime 
nisso. Qualquer pessoa que se dirigir ao Banco Central. e. 
com um pouco de cu rios idade , procurar se inteirar das contas 
do sistema financeiro. vera que os depós itos à vi sta 
volt aram a crescer no Brasil. Tais depósitos, em 30 de junho 
- quando se implantou o Real - ja tinham cr~scido. Naquela 
época. havia US$3.500.000.000 ,00 de URVs e oassaram para 
R$12.000.000.000,00. a custo zero para o sistema financeiro. 

A Lei no 4.595 faculta ao Governo. através do Conselho 
Monetário-- não é necessário que se e l abore uma l ei . 
retirada do sistema financeiro pela chamada ex igi b ili dade. 
Ali as , a lei fala que devem ser retirados 50% dos recursos à 
vista, e o Governo tinha tirado 50%, de uma forma 
inteligente. 
Ele tirou 25%. botou no Banco Central e exigiu que o 

sistema financeiro aplicasse mais 25%. de forma livr e . na 
agricultura. a juros mais baixos. De uma hora para a outra. 
quando se desarran jou a economia. parece que o Governo se 
embotou . Viu que tinha um fundo de US$18.000.000.000,00 e 
estava com um déficit público de cerca de 
US$20.000 .000.000,00. Achou o Governo que estava sa lvo : 
mandaria a agricultura pegar recursos no mercado fin ance iro 
e. com todo aquele dinheiro. cobriria o déficit público. 
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Tenho discutido com muitos que estavam. ou ainda estão. na 
Câmara sobre essa questão. Como Secretario, agora. tenho me 
batido muito para que o Governo encontre a solução certa e 
rápida, mas ele resiste. Se. naquela época, o Governo 
tivesse usado esse recurso na agricultura , coberto o déficit 
público, mas tivesse tomado vergonha na cara e cortado 
despesas , impedindo novo déficit público, tenho certeza de 
que, em menos de 5 anos. a agricultura ja teria gerado. 
novamente, uma soma não inferior à anterior, de 
US$18.000.000.000,00. a custo zero. 56 que isso não ocorreu. 
O Governo tampou o déficit púb lico em 1983 , mas gerou um 
maior em 1984, e assim sucessivamente . E o agricu ltor ficou 
sem a chamada "proteção". tendo de recorrer ao mercado 
financeiro, que estava especulati vo. E, mais do que isso. o 
mercado financeiro, hoje. esta sendo usado estrategicamente 
pelo Governo Federal. para fazer política monetária. Quando 
quer reduzir o ímpeto de consumo. baixar estoques, reduzir 
índices inflacionários, o Governo provoca. de liberadamente , 
com seus títulos, o aumento dos juros. Numa economia 
estável , acredito que os juros tenderiam a ca ir . e o 
agricu ltor conseguiria juros compatíve i s com sua ati vi dade. 

Lembraria aos senhores que , antes do Presidente Fernando 
Henrique, os cinco últimos Ministros da Fazenda foram à 
televisão e confessaram que a economia estava muito 
descontrolada e que o Ministro da Fazenda tinha poucos 
instrumentos, que lhes sobravam apenas os juros como 
instrumento de pol íti ca monetária capaz de conter o índice 
inflacionaria. Vej am que coisa perversa. Toda a Nação 
brasileira faz um grande esforço. Exige-se um grande 
sacrifício de trabalhadores, consumidores . industriais. 
fabricantes, etc. , para se conter a inflação. mas joga-se o 
sistema produtivo primário numa situação vil. Ele vai ao 
mercado financeiro. por estimulo do próprio Governo, que 
depois tenta segurar o preço agrícola. Isso provoca uma 
equação que não se resolve. 

Precisamos preparar-nos tecnicamente para ir ao Governo 
F~deral e mostra-lhe esse item ng 1, a que o Deout ado Carlos 
~ •enta se referiu . Trata-se do problema angusti ante de uma 
caxa de juros voraz. que esta matando o agric ul tor . Agora. 
essa situação mata, em primeiro lugar, o pequeno produtor 
que vai ao Banco. Em segundo lugar , mata os médios 
produtores , que faziam um esforço para incorporar 
tecnologia , que custa dinheiro. Em último luga r , mata os 
grandes produtores, que têm na ag ricultur a uma at ivi dade 
derivat iva , pois possuem outras formas de compensação. 

Assim , o processo é vil sob três aspectos. Cri a-se uma 
situação de autoconstrangimento. Temos procurado alertar o 
Governo para isso. Por acaso . eu era secretario no ano 
passado. E. como membro do Fórum de Secretários. fui 
convocado pela equipe econômica grande parte de seus 
integrantes ainda continua nela -para di scutir o plano da 
safra de 94 / 95. E é justamente ela que esta provocando esse 
desajuste. Então. em 31/7 / 94 , levamos, conscientemente, uma 
proposta ao Ministro Ricupero e a toda sua equipe. Consegui , 
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por intermédio da FEBRABAN e dos bancos oficiais, 
identificar que o depósito à vista, naquela data, era de 
US$8.500.000.000,00 . Deixei bem claro que só com o uso da 
retenção dos US$8 . 500.000.000,00 não precisava nem de 
resolução do Conselho Monetário, bastava a permanência dos 
25%. Esses 25% dariam para financiar o que o Governo tinha 
planejado a custo zero. Ele poderia estipular uma taxa 
módica remunerando o chamado custo zero . Todo banco que 
execut~ o processo do crédito tem um custo . Em qualquer pais 
do mundo esse custo é de 2% a 4%. Sugerimos. portanto. que o 
Governo permitisse uma aplicação em torno de 6%, porque ele 
poderia reter , também, 2% para um fundo de compensação. que 
provavelmente deveria ter. Mas não quiseram aceitar. 

Em 31 / 7/ 94, a tendência da economia era melhorar e , 
inclusive , estabi li zar-se um pouco mais. Haveria, inc l usive, 
a possibilidade de crescimento dos depósitos á vi sta. A 
medida que o juro cai, é lógico que o sistema financeiro faz 
trocas. Alguns empresários fazem questão de manter suas 
contas de depósito á vist a com valores altos. Isso agrada os 
gerentes, que podem resolver mais rapidamente os seus 
problemas. Acontece que são milhões de contas. Os 
funcionários recebem suas contas, vão para o banco e fazem 
depósito á vi sta. As transações interbancárias são 
consideradas depósitos á vist a até que elas se completem. 
Uma transação bancária. hoje. demora, no mínimo, de quatro a 
sete dias. Os chamados depósitos em conta de Governo, o 
fruto da arrecadação , também ficam em contas não 
remuneradas. 
Se as informações que estou tendo não estão muito erradas, 

no mês passado- não tive este mês - esses depósitos caíram. 
Os bancos - talvez sem a nossa ordem - estão pegando até 
mesmo os nossos salários e jogando em contas remuneradas, 
para não caírem no chamado depósito á vista . No mês passado, 
os depósitos á vista estavam em torno de 
US$12.000.000.000,00. Ora , 25% de US$12.000.000.000,00 dá um 
montante de recursos a custo zero de R$3.000.000.000,00. Se 
os dados que recebi não estão errados - estimo que estejam 
até um pouco exagerados - os financiamentos dessa safra 
foram em torno de R$2.700 .000.000,00. A informação que estou 
tendo é de que já têm recursos liquidados em torno de 
R$2.400.000.000,00 . Vocês podem ver que se o Governo quiser 
tomar uma decisão política não dependerá de nada . nem de 
l ei, e muito menos de resolução do Conselho Monetário, 
porque poderá usar a lei anterior. E reso lve ria esse 
problema. Mas ele resiste. O Governo sabe que se ab rir mão 
desse sistema o setor agrícola vai pressioná-lo a outros 
crescimentos . Será que o setor agr ícola, que é a grande 
saída raciona l desse Pais . é pecaminoso. é injurioso 7 E 
crime esse setor ir buscar uma fonte maior de recursos para 
financiar o desenvolvimento da agricultura? Não, o que 
sentimos é que há medo de que o setor agríco l a, um setor 
desorganizado, ao ser privi l egiado provoque reação nos 
outros setores , mais organizados. para que eles venham 
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pressionar o Governo. Desculpem-me, mas isso não é um 
governo, é um desgoverno . Governo é para decidir. 
Outra coisa que verifiquei em algumas áreas dos 

economistas. que hoje comandam o sistema financeiro 
brasileiro, é o medo de que volte a fraude, ou então que os 
grandes produtores assumam as grandes parcelas dos 
beneficios. Primeiro, porque não existem grandes parcelas de 
benefícios, pois todos devem pagar o crédito que tomaram, e 
se há uma grande tomada, é porque se vai fazer um 
investimen to maior. Mas o governo também tem instrumentos, e 
a própria Lei ng 4.829 permite a ele estabelecer limites. E 
esse estabelecer limites seria fornecer um crédito fixo a 6, 
7 ou 8% - não quero entrar nessa discussão, porque ela deve 
ser travada com os próprios organismos do Governo que 
conhecem os números, como a EMBRAPA e a CONAB. Poderiam 
perfeitamente estabelecer o limite, por exemplo. financi ando 
até 30 ou 50ha, e que os grandes em:-esár i~s agrícolas 
tomassem esse li mite e buscassem o restê-,e on:~ quisessem. 
sob o seu risco. mas, pelo menos. seria corrigida essa 
tremenda e dolorosa distorção que está havendo. Estamos 
quebrando os pequenos produtores. 

O Deputado Carlos Pimenta afirmou. com absoluta razão. que 
hoje há um processo vil, que estamos provocando a queda dos 
pequenos produtores. que vão aos Bancos porque eles não têm 
como fechar a conta. E agora a coisa está ficando mais 
violenta ainda. Houve um momento em que a situação se 
desequilibrou e tentamos uma solução , por via do Congresso. 
e os senhores sabem disso. Tentamos. apesar de toda a mídia 
contra, pois a mídia que os Bancos fazem é a maior que 
ex iste . depois do cigarro e da cerveja. o que é natural , 
porque. nesse caso. os Bancos deixa m de ganhar. Não quero 
dizer que eles perdem. Dizem que nós. os produtores rurais, 
estamos roubando do povo brasi l eiro , estamos pagando, mas 
estamos pagando não o que o pc - roubou, e sim. o que o 
Governo colocou a mais. num arrar _ de política monetária. 

A situação fica. então. difíci l. porque as medidas que 
conseguimos neutralizar vêm a público de forma absolutamente 
distorcida. O próprio Presidente da República foi mal 
informado. e. há dois meses , deu uma declaração oue me 
entristeceu muito. Disse que não podia ceder á pressão da 
chamada bancada rura li sta. porque quem iria pagar as contas 
seriam todos os brasileiros. t uma mentira. Colocaram na 
boca do Presidente uma grande i nverdade. E eu alertei o 
Governo para isso. Procurei de imediato reagir 
contrariamente. dizendo que não há necess idade de nenhu~ 
vintém de tributos sobre o orçamento da União. O Governo tem 
como resolver o prob lema e, de mais a mais, é preciso acabar 
com essa pecha que existe no Pa i s de que tudo que o Governo 
f az é para ter rombos e distorções. t preciso montar um 
sistema de fiscalização mais séria , em que a verdade seja 
transparente , e haja responsabilidade de quem distorceu o 
assunto. Do contrário, o nosso Pais nunca consegu i rá se 
recuperar. Fiz questão de discutir primeiro as colocações do 
Deputado Car l os Pimenta. que tem abso l uta razão ao fazê- l as . 
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E nós ficamos aqui, impotentes. Já houve três reuniões da 
Secretaria de Agricultura com o Governo. Chegando lá, nós, 
que também somos Governo, vimos que essa conta não se_fecha, 
que o sistema, hoje, é mais perverso. Ontem hav1a uma 
inflação descontrolada e se cobravam juros sobre ela. No ano 
atrasado , a agricultura pagou juros de quase 1.700% ao ano , 
mas a inflação foi de 1.530%. Foram os juros mais pesados do 
ano, mas foi uma relação que, percentualmente, não foi muito 
grande. Deve ter havido juros rea~s de _12 _a 18%. 50 que 
agora acontece o inverso. A inflaçao esta ba1xa e o s1stem~ 
monetário, através da pol íti ca que o Governo exerce , es~a 
com os juros muito acima da inflação. no mínimo de 12%, ma1s 
a conta do Banco, mais a taxa bancária, e outras co1sas 
mais. 
o agricultor, este ano. deve pagar. se conseguir fazê-lo. a 

maior taxa de juros da história brasileira. em percentual. 
Temos um cálculo de que os "slipts" que estão sendo 
concedidos em setembro , outubro e novembro. vão ser. na sua 
maioria , de 75%, numa inflação de cerca de 30% ao ano , _o que 
significa que vamos pagar 150% de juros reais. Não ha como 
pagar isso. E, do lo rosamente, a expectativa gerada pelo 
Plano Real. no ano passado. fez , inclusive, subir o preço 
agrícola, e permitiu ao agricultor uma renda q~e_o estimu l ou 
a plantar mais. Mas em 1995 acontece o contrar1o. O arroz , 
que foi negociado ainda em cruze i ros pelo equivalente ao 
preço entre R$1 1.00 e R$13 ,00, este ano. é vendido, por que~ 
consegue vender bem, por, no máximo , R$7,00. O preço esta 
entre R$6,00 e R$7 , 00. Caiu, portanto. em praticamente 45% o 
preço do arroz. O milho, no ano passado , fo i vendido a 
R$7,00 na safra e a R$10,00 na entressafra e hoje, em Minas 
Gerais está sendo comerciado por preço que varia entre 
R$5 ,oo' e R$6.00. Estamos com uma queda . no preço do milho, 
em torno de 37 a 40%. De um lado, os juros subiram , e de 
outro, os preços ca ír am . A equação não fecha. Isso está _nos 
preocupando, porq ue o Governo está com uma estrateg1a 
pol itica, de qualquer forma. está fazendo ouvidos moucos e 
não está ouvindo as li deranças. Não há movimento rura l 1sta 
contra o Governo, não. Os senhores são par l amentares e têm 
experiência. Obter-se 380 votos a favor ~e ~ma " trom~ada" d? 
Governo, que foi a de derrubar a TR, nao e co 1sa fac1 l. So 
houve 60 votos do outro lado . Não é um movimento 1solado da 
bancada ruralista , mas um movimento de reconhecimento da 
i njust i ça que estão fazendo. Qualquer representante do ~ovo: 
mesmo o da área urbana , está começando a sent ir que nao da 
para continuar assim. Estou procurando escla r ecer aos 
senhores com detalhes. Tenho uma vivênci a muito grande nessa 
área . Nestes últimos anos passei pe lo Governo, pelo 
Congresso , fui Constituinte, sou Secretário aq ui há quase 
quatro anos e meio e gostaria que os senhores entendes~em 
bem esses mecan i smos , porque temos que encontra r so l uçoes 
rápi das , do contrário vamos ter um desastre tota l no sistema 
produtivo brasileiro, e Minas Gerais não va i fi car atr~s . 
Minas está numa situação que não é das piores do Pa1s, 
porq ue a pecuária de cort e está relativamente estável , tendo 
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conseguido sair dos financiamentos governamentais; se não, 
estaria quebrada também . A pecuária mineira está passando 
por uma ~ase de remuneração que não é a ideal, mas razoável, 
e o cafe recuperou seu preço, ultimamente. Es s es t r ê s 
produtos são os principais da cesta econômica da agricultura 
mineira. Além disto, o agricultor mineiro está sendo mais 
agressivo , está procurando trocar mais rapidamente seu 
sistema produtivo. Minas. hoje , é o Estado que mais cresce 
em irrigação, e o faz buscando produtos mais sofist i cados , 
de mais a lto valor relati vo, exatamente para poder 
equacionar seu sistema econômico. 
Estive em Paracatu , quinta-feira passada, numa reun i ão 

impressionante. Lá estavam reunidos . segundo a relação que 
apresentaram , 146 ''i rrigantes ". Não sei se os senhores 
sabem , mas Paracatu, Unaí, Br 2s il ândia , aquela região toda 
ja tem 40 .000ha de área irrigaaa sob pi vô centra l . E o pi vô 
central era voltado para a cu l tura de grãos, na época em que 
o grão remunerava. 

Só que, este ano. e l es conseguiram chegar ao níve l mais 
sofisticado da produção de grãos: sementes genéticas . 
sementes híbridas ... Quer d i zer, só estão fazendo aqui l o que 
tem maior valor agregado, e todos eles. fazendo suas contas. 
não vão consegu i r paga r sequer o custeio. ou seja , os juros 
e os custos. Então . e l es es t ão se reorganizando para tentar 
mudar rap i damente seu sistema produtivo. Mas isso não se faz 
num t oq ue de mág ica. O sistema produtivo muda , si m, mas 
dentro de 1 imites. Não há como , de uma hora para a outra , 
aparecer . naquela região. mudas de ba nan a. de abacax i, de 
mamão , em número suf i ciente para reso lver o problema. Quer 
dizer. vão pagar uma compra da qual não dão conta. E vejam 
que são produtores altamente evo luí dos , que já desenvo lvem a 
agricu l tura no ma i s alto grau de sof i sticação , com t écnicas 
agrícolas , genéticas, etc. E não vão consegui r! 

Esse quadro que estamos vivendo é perigosíssimo , e temos 
que enfrentá-lo. Com isso , quer o mostrar aos senhores que 
mi nha preocupação na Secre t ar i a . agora como no Governo Hélio 
Garcia . tem sido esta : consum ir mui to mais o meu tempo em 
procurar discutir e debater a pol ítica agríco la. Acho que 
essa é a ma ior contribu i ção que posso dar a meu Estado. 
Quando vou ao interior. procuro mob ili zar todo mundo . Se i 
que uma andori nha só não faz verão e se i também que. quando 
mi nha ca r a aparece na televi são. muitos fa l am que l á está o 
chorão. E evi dente que ficamos com uma marca . mas estamos 
tent ando ac l arar a situação para a soc i edade brasileira. E 
prec i so que a sociedade brasileira compreenda que. no fina l . 
ela é a grande prejudicada nesse processo. Não tenho dúvi da disso. 

Outro dia , debatendo com um Mi nist ro de Estado. ouvi a 
seguin te questão: "Paul i nel li . para quê vamos t rocar a 
política agríco l a se , ano após ano. a safra está crescendo?• 
E a té dif í cil de explicar. De f a to . a sa fra está c rescendo , 
gr aças. espec i a l mente , àquele inves timento fe i to na década 
de 70 . quando cri amos a EMBR APA e , nos Estados , as empresas 
estadua is, que geraram o maior sistema de pesquisa do 
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Terceiro Mundo. O Brasil deve se orgulhar de ser o único 
país tropical do globo que tem tecnologia tropical 
disponível para competir com os tradicionais e milenares 
países das regiões temper adas, que , além de possuírem 
dinheiro , investiram muito em tecnologia. Temos, sim, 
capacidade competitiva, mas estamos destruindo-a. por via de 
um sistema econômico-financeiro desarranjado. De forma 
alguma isso pode acontecer. O crescimento da safra não se dá 
em razão da área . Ai, vou assustar os senhores: em 1939, nas 
áreas de cu l turas anuais ( não estou falando de florestas nem 
de pastagens, artificiais ou não, mas de agricultura) , 
plantamos 44.000.000ha, no Brasil. Se os senhores 
consultarem as estatíst i cas. verão que . em 1979, o Brasil 
plantou , nas chamadas tradicionais culturas de grãos, 
37.000.000ha. A área encolheu! Estamos regredindo, em área . 
Estamos crescendo na produt ivi dade, que aumentou mais de 
40%. Aí , aquele Ministro me disse: "Mas no ano passado nós 
crescemos em área!". E crescemos , mesmo . Sabem por que 
razão? Fo i a expectativa criada com o Plano Real que 
conseguiu, naquela fase inicial, e l evar um pouco o preço, e 
o agricu l to r vendeu, livre do Governo, sem precisar da 
proteção do preço mínimo. Então , o agricu lt or fez uma 
expectati va de renda , porque investiu totalmente. E coitado 
dele' Se tivesse depositado o dinheiro em Banco. ele estaria 
em muito melhor situação do que tendo plantado, porque. com 
certeza. vai perder dinheiro. 

E eu fiquei com um constrangimento. Quem tiver boa memória 
deve se lembrar que, depois daque la fatídica reunião de 8 de 
agosto. em que nós , Secretários de Agricultura. não chegamos 
a um acordo com a equipe do Sr . Ricupero , volt ei a Minas e 
disse , na televisão. de forma dura, que os agricu l tores 
mineiros tomassem cuidado e não pegassem o crédito rura l. a 
não ser que tivessem alta produtividade - a qua l citei. 
Hoje, estou acanhado , porque a produtividade que citei não 
foi suficiente. Eu disse: quem tiver menos de 76 sacos de 
milho por hectare. só "troca cebola". Creio que vocês sabem 
o que significa a expressão "trocar cebola": ele só paga o 
que tomou , não remunera seu trabalho, não paga o desgaste da 
máquina, não paga o uso da terra; ele só "troca cebola ". E, 
com relação à soja , eu cite i 36 sacos. Eu fazia esses 
cálculos baseado no preço mínimo, mas o Governo voltou suas 
costas ao preço mínimo. O preço mínimo do milho é R$7,22 . 
mas ele está sendo comercia li zado , em Minas, por R$5.00. 
R$5 ,50. 

O Governo finge que não está vendo. O agricultor vai 
acabar. de duas uma. ou deixando de pagar ao Governo, ou 
entregando para ele o produto, para garanti- lo na l ei. Isso 
não existe. é uma s it uação inviável. mesmo que protegida por 
l e i. Essa é uma situação dolorosa para nós. é um problema 
que precisa ser corrigido. Nenhuma das propostas feitas no 
Fórum de Secr etários - eu fiz uma por escrito e estou 
levando-a no d ia 19, a uma reunião em Goiás requereu 
expansão de base no mercado , ap li cação de r ecursos não 
vi áveis. O Governo tem a so lução em sua mão, mas 
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infelizmente não quer tomar a decisão política. Parece que 
ele não acredita na agricultura. Vejam os senhores que . se 
isso continuar ocorrendo, será difícil. Estamos em uma época 
de ajustes . e o Presidente Fernando Henrique tem compromisso 
com a agricultura. Minha expectativa é que este problema 
seja resolvido já. A safra está sendo comercializada. o 
agricultor está com um salário negativo, e isso vai provocar 
um tremendo desajuste. 
Vimos ainda ontem. na imprensa . que a safra de trigo no 

Brasil, este ano. vai ser 20% menor . Praticamente não 
produzimos mais trigo. Fico muito pesaroso. Dias atrás. nas 
comemorações de 50 anos da FAL , tive oportunidade de dizer 
aue o Brasil foi o 2Q exportador de a li mentos do mundo, em 
1977, e em 1991. 14 anos depois, o 2Q importador de 
alimentos. O primeiro foi a URSS. O Brasil se desfez de lá 
para cá. A previsão aue fiz, e acred ito que esteja correta. 
é de que o Brasil vai importar. este ano pasmem os 
senhores, o Brasil . com este enorme potencial agrícola. Um 
país com este espaço agrícola , considerado o maior do mundo , 
com grande tecnologia e com capacidade competitiva com as 
áreas tradicionais, o Brasil vai importar este ano 
R$12.000.000.000,00 em grãos. e seremos , infelizmente, o 1Q 
importador de a limentos do mundo. Isso é triste, não pode 
continuar acontecendo. 
Srs. Deputados , Minas está no contexto das considerações 

apresentadas; se não está pior, é devido a essa 
funcionalidade que acabe i de citar. que nos dá uma 
alternativa. Isso é que nos preocupa. O esforço que estamos 
fazendo hoje é para recolocar a agr icul tura . não só de 
acordo com a tese da década de 60. segundo a qual o 
importante é produz ir a qualquer custo. produz i ndo nós 
vendemos, e o preço está bom . temos de produzir com 
competitividade, com qualidade. para podermos fazer o que é 
fun damenta l, ou seja, garant ir nossas funções nos mercados 
que estamos conquistando. tanto interno quanto externo. 
Estamos pegando sucessivamente t = ~bém o mercado interno. 
isso é muito importante. Atualms:te, o tributo e o juro 
impedem que o Brasi l seja auto-sufic i ente na produção de 
trigo. Ainda na semana passada. o Prêmio Nobe l da Paz, em 
São Paulo. convidado que foi por nós, afirmava que o Bras il 
não é auto-suficiente na produção de trigo porque não quer . 
politicamente. Já detemos tecnologia e agricultores capazes. 
Não sou eu que estou dizendo. não. é o Prêmio Nobel da Paz. 
O ponto fundamental que vejo é que o governo sente sempre o 

risco. Já fui governo, e sou governo atualmente. O calo dói. 
e cortamos os sapatos no lugar mais frágil. e a agricultura . 
pela sua própri a at ividade . dispersa como é , é menos 
organizada. El a é sempre escolhida para pagar a conta. 
Estamos pagando quase soz i nhos os planos anteriores. A 
economia, hoje. não agüenta mais planos. Estamos pagando 
essa conta com desacordo~ desacertos. com grande 
desestruturação no sistema p-::utivo, que é muito válido. 
Todo mundo respeita o Brasi 1 noje. como país competitivo. 
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Isso precisa ser mudado . mas não adianta ficarem somente 
meia dúzia . Uma andorinha só não faz verão. É fundamental 
que a sociedade brasileira se conscientize e entenda que é 
ela própria quem paga por esses desajustes. Vocês vão ver os 
preços dos produtos agrícolas no ano que vem. Se o 
agricultor não tiver uma solução imediata, ele vai plantar 
menos no ano que vem. Conseqüentemente, haverá menos 
produção. E quem vai pagar , nessa história toda, é o 
consumidor. Mas será tarde, porque o sistema não pode ser 
reavaliado de uma vez. É preciso que esse assunto seja 
discutido em todos os foros , eminentemente na Assembléia 
Legis l ativa de Minas, cuja liderança é muito importante. 
Viajo muito, converso mu i to, tenho amizades em todo o País e 
até no exterior. Sinto que Minas está crescendo em sua 
posição. É um Estado que tem um projeto mais sério , que tem 
acesso aos créditos externos, que está procurando inovar. 
Isso é importante. ~as não podemos agir isoladamente. 
Estamos num contexto que se chama Brasil, e temos que tentar 
fazer com que nosso País abra as possibilidades para que o 
Estado de Minas Gerais, assim como outros que queiram 
trabalhar seriamente. possam despontar. 
Sobre a agricultura mine i ra, diria que tenho grandes 

expectativas sobre a possibi li dade de que Minas possa voltar 
a crescer e ter. na economia agrícola , o grande suporte para 
o salto de desenvo lvi mento que quer dar . Mas é preciso que o 
rearranjo da política agrícola seja imediato. Em segundo 
lugar , as chances são grandes. Minas tem a vocação de 
abastecedor dos grandes estômagos nacionais. Somos um Estado 
mediterrâneo. cercado pelas grandes áreas consumidoras - São 
Paulo , Campinas , Ribeirão Preto, Goiânia , Brasília. Minas 
abastece, ainda , a CEASA de Rec ife, a de Salvador e a do 
Ceará, além de Vitória e do Rio de Janeiro. tradicionais 
compradores de produtos mine i ros. Vejo nisso a grande saída . 
O Plano Rea l abre uma perspectiva de que, se . pe lo menos . o 
Governo não atrapalhar , Mi nas tem saída. O Governo precisa 
colocar um basta nos arran j os de política monetária, que 
estão penalizando o setor. Não estou ped indo subsidio para a 
agr icultur a . A agricultura mineira e a brasileira podem se 
desenvolver sem e l e. Defendo-o para esse pequeno produtor . 
que foi maltratado e desa loj ado. A ele precisamos dar um 
s ubsidio , não como solução econôm ica , mas como solução 
social. Há um grande débito por parte da sociedade 
brasileira para com esse pequeno produtor . para com esse 
sem-terra. que precisa ser a lojado. Mas não basta ter a 
terra. É necessário investir nela . E a i defendo o subs í dio. 
Deve haver recursos subs i diados , para que se inicie ou se 
reinicie seu processo produti vo. O produtor precisa de 
ajuda. Mas isso não é subsíd io econômico, é subs idio soc ial, 
que qua lquer nação independente pode fazer. sem critica de 
ninguém. 

A chamada agricu ltura comercial e industrial brasileira não 
precisa de s ubsidio, pois pode competir sem e l e. O que ela 
não pode é ser atrapalhada, massacrada. Nossa agr i c ultura é 
a que paga hoje o maior tributo , as taxas de juros mais 
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elevadas do mundo. É a única atividade cujo mercado é 
realmente competitivo. O agricultor nunca põe preço em seu 
produto . Quando vai vendê-lo, ele pergunta: "Quanto você 
paga no meu produ,o?" Ele não chega dizendo: "Quero tanto no 
meu produto ." E o contrário. É um livre mercado. o 
agricultor já nasceu vivendo no livre mercado e quer 
cont1nuar nele. Apenas quer que haja raciona l idade em termos 
de política monetár i a , econômica e fisca l , para que possa 
sobreviver. Tenho esperanças. 

Se perdi em todas as votações da Constituinte no que diz 
respeito á tributação dos produtos agr í co l as. acho que 
ganhare i agora , pois o próprio Governo reconhece que tem de 
mudar isso. Estou com o sentimento de que todas as 
propostas. tanto do Congresso quanto do própr io Governo , 
devem buscar a chamada i senção de produtos básicos e colocar 
um tributo compatí ve l com os de nossos competidores, nos 
produtos nobres da agricultura. 
Considero que o Governo chegou 

resolver o prob l ema monetário, 
Isso . meus caros Deputados . 
precedente para Minas Gera i s . 

ao fundo do poço. Ele tem de 
bem como o de crédito rura l . 
abre uma perspecti va sem 

Não estou dizendo que o Governo esteja bem. Temos mu it as 
deficiências. Se o Governador Hé l io Garcia levou um período 
t ão grande para poder reajustar a econom i a mi neira 
deixando-nos. ainda , poucos recursos. mas perm iti ndo-nos qu~ 
reestruturássemos o sistema operaci ona l da agr i cultura. que 
não está como gostaríamos que est ivesse , vamos te r uma ação 
de governo que espera poder ajuaar o agricu ltor, reso lvida a 
premissa que aq ui levantei. 

Eu sou Governo, mas. antes de tudo. sou um prof i ssiona l que 
fez um juramento de que não f ar i a beste i ra. Não vou levar 
nenhum ag~ icultor, que já pude a j udar em outras épocas. as 
chamadas epocas das vacas gordas . a ir para a fa l ência . 
Coloco essa premissa porque acho que . de sã consciência , 
ninguém pode levar o agricu ltor a fazer investimentos. nessa 
situação que a i está , a não ser que seja um agricultor 
excepciona l . que trabalhe com um produto excepciona l. 
Entretanto , deve ter cuidado. porque exist e uma ta l de 
senóide . de safras a l tas e preços ba i xos. que pode mudar a 
situação. 

É preciso que tenhamos um pouco de consciência como Governo 
também. Não é para aumen t ar a área produtiva de Minas que 
vou fazer uma aventura com o produtor. É necessário ori entá-
lo bem. O nosso sistema operaciona l deve exerce r essa 
função. po is possui prof i ssiona is competentes. ser1os e 
comprometidos com sua própria formação profissional e com a 
sua função pública. Temos certeza de que nossos 
profiss i onais não levarão os agr icultor es ao desespero. 
Espero que os senhores desta Assembléia nos acompan hem. nos 

ajudem e nos cr i tiquem, porque ação de política agrícola não 
é fác il, especialmente as de desenvo lvimento de a tividade 
agrícola. mas as perspect ivas são boas e temos cond i ções de 
f azê- lo. Min as tem condições de sair na frente. Sinto que 
Min as puxará o carro novamente. pois é hoj e o Estado que 
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mais cresce para a agricultura sofisticada. Graças a Deus, o 
Governo Eduardo Azeredo está nos permitindo montar um 
programa de ajuda nacional ao agricultor. O programa 
Qualidade em Minas está pegando. O nosso café já vale mais. 
bem como o nosso leite. A nossa carne também valerá mais. Se 
Deus quiser. além de os senhores aprovarem a Lei de Inspeção 
e Fiscalização , já estamos montando o sistema. Com isso, a 
nossa cachaça está valendo mais. Vemos que alguns dos que 
trabalharam para isso estão satisfeitos, po i s estamos 
organizando o setor produtivo da cachaça. É uma vergonha 
Minas ter que importar cachaça, se temos a me lhor cachaça 
brasileira. Isso é um exemplo de que se organizando, se faz. 
As nossas frutas estão começando a ser organizadas em termos 
de qua l idade e competitividade. É isso que vamos fazer: 
vamos abrir espaços e chegaremos lá, tenho certeza. 

Farei um comentário especia l sobre a situação do Norte de 
Minas, sobre a qual fui questionado, especialmente pelos 
Deputados Carlos Pimenta e Paulo Pi au. 

O Norte de Minas. o Jequitinhonha, e este ano, 
infelizmente, o Mucuri. foram reg iões muito at ingidas . não 
só pela voracidade do sistema de política agr ícol a , mas , 
tristemente. por um longo período de seca, que as prejudicou 
muito. O Estado tentou. de uma forma objeti va , a j udar , mas a 
seca veio e matou todas as l avouras chamadas de verão . Deu-
nos somente a chance de acudir o pequeno agr icultor e sua 
última l avoura, que é a de feijão . 

Conveniamo-nos com a EMATER. com a ajuda do Governador 
Eduardo Azeredo, para l evar 400t de produtos, como sementes 
de feijão, para aquelas áreas atingidas. 

Quero até confessar que estou mu ito feliz. porque já tenho 
recebido os resultados. Parece-me que São Pedro cooperou um 
pouco, não dando chuva o suficiente, mas o razoável , e a 
maioria das lavouras de feijão estão boas. 

Em anos de desequil íbri os ecológicos como esse , surgem 
problemas graves. Em 1972, enfrentei o mesmo problema que 
estamos enfrentando este ano: um ataque intenso de 
gafanhotos. Foram detectados. inicialmente. numa área que 
pensávamos fosse de 20.000ha. Ao chegarmos ao local. 
constatamos que :a se tratava de 200.000ha. Tomamos as 
devidas providé~=ias . contamos com a ajuda do Governo 
Federa l. que acabou nos ajudando com R$300.000.00. O Governo 
Estadual. através do IMA, gastou cerca de R$900.000,00 , além 
da infra-estrutura própria . e fizemos um sistema de parceria 
com os produtores. Combatemos o gafanhoto . começando nos 
200.000ha. Só que. durante o combate. e l e se expandiu e 
chegou a atingir uma área estimada em 430.000ha. Fizemos o 
que foi possíve l . Admito que alguma falha houve, 
especialmente no combate terrestre. porque não temos 
condição de acompanhar a todos que estão fazendo a 
ap licação. O combate aéreo , para nós , é mais fácil, mas 
existem áreas em que ele não é recomendável. Acho que. 
dentro do que fo i possível, fomos eficientes. Deve ter 
havido um re l a tivo contro l e. Aomito que. no ano qu e vem. 
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possamos ter uma pequena infestação, mas estamos ma nt endo 
vigilância na região. 

O gafanhoto adulto fecunda e coloca o ovo no solo. Aquele 
ovo só vai eclodir no ano seguinte, num período quente e não 
muito úmido. Se for úmido. ele tende a não eclodir , mas . se 
o período for interm':ente, como o que tivemos este ano , 
ele, naturalmente, v2 eclodir. Espero que, se houver uma 
pequena infestação, estejamos preparados para enfrentar e 
resolver a questão logo no inicio. As chuvas na região 
parece que continuam. As pastagens recuperaram um pouco. o 
que traz um certo alento à economia. Gostaria. entretanto , 
de ser muito franco com os senhores . Especialmente a chamada 
Região Norte e o Jequitinhonha estão numa situação muito 
tétrica. pois, na realidade. estamos trabalhando com pouca 
opção. Não dá para recomendar ao Governo que se façam as 
lavouras tradicionais , as chamadas lavouras brancas (de 
arroz . feijão e milho), num regime normal de chuva. Tenho 
tido o cuid ado de analisar as estatísticas: a última grande 
safra do Norte de Minas foi em 1983. Já se vão 12 anos de 
uma safra cheia. De lá para cá. temos t i do desencontros 
sucessivos. Diante disso. tenho que ser rea li sta com os 
senhores. Não ~st ou falando que aquela reg1ao seja um 
problema . Quanc: estava no Governo Federa l. falei que o 
Nordeste não era problema , mas a grande solução. Hoj e. 
repito a frase. mudando o seu sujeito: o Norte de Minas não 
é problema, mas a grande so lu ção que temos para o nosso 
Estado. Isso. graças à irrigação. Daí. os senhores estarem 
me vendo neste entusiasmo . que. aliás. não é só meu. É 
também do Governador, que até me surpreendeu. Ele é o maior 
entusiasta da irrigação. Já a colocou, inclusive, como 
prioridade. entre seus cinco pontos da política estrutural 
de Minas Gerais. Se Deus qui ser. vamos f azer aque l a região 
crescer. 

Tenho uma vontade enorme de que o Governo Federa l resolva 
sua política econômica . especialmente no que diz respeito ao 
crédito rura l. Acontecendo isso - vou dar uma dec l aração que 
pode chocar os senhores - , o Governo vai correr at r ás da 
iniciativa privada. que será muito mais agress iva do que 
esperamos . 

O Norte de Minas. hoje. é a vedete da produção naciona l de 
produtos nobres: hortaliças , frutas e l egumes . E vai, ainda, 
partir para a sofisticação. Vejam bem o que estou dizendo: 
aquela região vai fazer pecuária intensiva. utilizando a 
irrigação, e obterá luc ro. Basta que haja equilíbrio 
econômico e acerto na política agríco l a. 

Temos obrigações demais. Estamos fazendo um esforço que não 
é fáci l de se fazer hoje em dia. Os senhores são as grandes 
testemunhas. O Governo não tem dinheiro sobrando. Para se 
meter num projeto, como estamos nos metendo, é preciso ter 
muita disposição. O Projeto Jaíba . por exemplo, já era para 
ter term inado . 

Fui um dos que trabalharam na est ruturação do Jaiba desde o 
seu inicio. É evidente que esperava que o Jaiba fosse feito 
em 15 ou 20 anos. J á passamos desse pr azo. mas quantos 
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desacertos se passaram! Já fui Secretário da Agricultura, 
cheguei a Ministro e não prec i sava voltar às ati v idades 
po líti cas. Tenho minha atividade profissiona l, poderia estar 
trabalhando com meus filhos, mas o Hé lio Garcia me disse: 
olha o Jaiba , temos que reativa-lo. Meu coração não resiste, 
pois esse é o grande projeto nacional. O Jaiba va i mudar o 
Brasil. É uma nova mental i dade, uma nova oportunidade que 
surge . Lutei quase quatro anos por i sso e agora tento vencer 
as dificuldades, porque falt am verbas , as empresas quebram. 

Hoje a COD EVALE acer tou, com muita se riedade, e houve um 
contr at o de parceria da Goes Coavit a com a Queiroz Galvão, 
que anteon tem iniciou seus traba lhos na área e já nos 
procurou para dizer que , para evit a r o prejuí zo , terá que 
apressar as obras. Acho ótima solução . Nosso compromisso 
agora é ajudar a CODEVALE a li berar os recursos, mais de 
US$27.000 . 000,00 para completar o Jaiba 1, que está com 
cerca de 20 . 000ha irrigados. Este ano assentaremos os 
colonos da região e estamos fazendo a concorrênc i a da Gl eba 
C2, que tem uma área total de 10.700ha e terá uma área 
li quida irrigada de 8.700ha, mesmo com esse desencontro 
entre a política econômica e a política agrícola até a 
semana antepassada . para 262 lotes, 1.300 compras do edital . 
Está vindo gente do Brasi l inteiro concorrer ao assentamento 
na chamada área empresar i a l. O Projeto Jaiba 2 . depois de 
muita dif i culdade, foi acertado com a EGF . que ganhou a 
concorrência e foi contratada. Os traba lhos já iniciar am. 
Queremos evitar as polêmicas que ocorreram no Jaiba 1 e 
tent ar fazer concomitantemente o projeto da área de meio 
ambiente e o projeto de engenharia. Tenho certeza de que a 
firma tem competência para cumprir os prazos. e esperamos 
que em 1996 as obras do Jaiba 2 estejam sendo iniciadas. 
Temos o dinheiro contratado, que está à disposição do 
Governo mine i ro. Contratamos uma empresa do Japão. e esse 
projeto deve iniciar-se com 620 pequenos e médios produtores 
da região. 

Semana passada, acabamos de acertar, em Brasília, uma das 
chamadas dif i culdades. O canal principal começa com 80m3 / s. 
Depois tem um segundo degrau com 75m3 / s. A CODEVASF chegou 
até o li mi t e que precisava. Para chegar no chamado ponto do 
Jaiba 2 , que é obrigação do Estado , faltam 2,2km. que custam 
US$8.000.000,00. Isso gerou polêmica porque a EGF não 
permitiu que o Estado investisse recursos do empréstimo. 
Tirar US$8.000.000,00 para fazer uma obra nova no Estado 
hoje não está fáci l. Acabamos de acertar isso em Brasí li a, 
mas aman hã o Ministro deve anunc i ar a autor i zação para a 
construção dos 2.2km, e, assim, fica reso lv ido um dos pontos 
que faltava. 
Gost a ria de ressa l tar que o Governador Eduardo Azeredo deve 

sol i citar - e espero que o Ministro autorize - a chamada 
ampliação do Gorutuba. O Gorutuba foi projetado com a 
barragem do rio Itapeva , para fazer. no sistema anter io r , 
8 .000ha. Hoje, o Gorutuba deve estar com 6.000ha. Com a 
evolução tecnológica, mudou-se o s i stema de irrigação, que 
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não mais é feito por meio de irrigação de canais, mas por 
microirrigação. 

Hoje , praticamente 50% da área do Gorutuba está sendo feita 
por microirrigação, sistema bastante evoluído que economiza 
água , é mais racional, faz a fertilização e combate a erva 
daninha, permitindo que se obtenha maior produtividade. Com 
isso. deve haver uma economia. e deveremos ter o anúncio da 
amp li ação da margem esquerda. O projeto original dá 
possibilidade de conseguirmos acertar a forma de amp li ar a 
água disponíve l. quer pe lo abastecimento do Gorutuba via r i o 
Mosquito. seu af l uente, ou pelo af l uente do Mosquito. o 
Ret i r o Novo. 

Estamos realizando estudos sobre essas barragens e vamos 
poder deixar o Bico da Pedra só para o Gorutuba. o que pode 
deixar este entre 11.000 e 13.000ha. Estamos apressando os 
estudos , e me parece que o Governador, amanhã , levará como 
prioridade ao Governo Federal - entre os projetos que o 
Presidente anunciará dia 19- a ampliação do Gorutuba. 

Os Deputados que são da região sabem que o Gorutuba. hoje , 
é uma real idade , não há mais dúvida. É a grande rea l idade 
brasileira. Estamos transformando aquela área em um grande 
centro produtor de bananas para o consumo inte rno. Posso 
anunciar que os principais agricu lt ores já partem para a 
concorrência internacional. Eles vão conseguir competir no 
mercado inte nacional. Essa é uma obra que considero 
fundamenta l para o Norte de Minas, porque. junto com o 
Jaiba, estabe l ece equ ilí brio na reg1ao , o que será 
fundamental ao desenvolvimento agrícola local. 

Os senhores sabem que já estamos com a concorrência pronta 
para os estudos do Pl ano Diretor de Recursos Hídr i cos do Rio 
Verde Grande. Não estamos fazendo isso simp l esmente para 
ocupar a pratele i ra com mais um metro e meio de relatório. 
Como fizemos no J equ i tinhonha cujos res ul tados o 
Governador já anunciou - vamos fazer também no rio Verde 
Grande. A concorrência foi aberta anteontem. A firma 
ganhadora já deve ter sido anunc iada . As demais têm prazo 
para recorrer . e espero que esta semana. com a presença do 
Min istro. possamos ter autorização para iniciar os trabalhos 
do Plano Di retor. É um fato inusitado para a r egião. 

Todos nós sabemos que o r io Verde Grande é o grande 
problema da região. Temos de s olucioná- lo: ou as barragens 
de cabeceira . ou as ág uas do São Francisco . ou outra forma 
qua lquer. Agora , vamos deixar o "achômet ro" de l ado e 
enfrentar o problema tecnicamente. Está sendo contratado um 
estudo de a lto nível. e. com isso. tenho certeza de aue o 
Governo Eduardo Azeredo poderá atacar de frente o prob l ema 
do r i o Verde Grande. 

Além disso, f i zemos . no Governo Hélio Garcia , na área do 
Jequitinhonha. o primeiro grande estudo de plano diretor de 
recursos hídricos. Isso foi possível com os recursos que 
conseguimos do Banco Mundia l, a fundo perdido. no valor de 
US$1 . 300.000.00. Posteriormente. pela eficiênc i a do t rabalho 
e pelo entus i asmo oue ele gerou . conseguimos um aditi vo de 
25%. Es t á sendo cri ado o I Grupo de Gerenciamento de Planos 
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Diretores de Recursos Hídricos em Minas Gerais, incluindo 
treinamento de pessoal. Isso foi o que possibilitou ao 
Governador Eduardo Azeredo conseguir o financiamento para 
que façamos mais 12.000ha de área irrigada no vale do rio 
Pardo e no Jequitinhonha. 

Estamos preparando o projeto para o Banco Mundial. que ja 
enviou resposta ao Governador. Estou bastante satisfeito e 
quero dizer que isso é um desafio. Volto a dizer que o 
sistema de irrigação que se esta adotando é diferente do que 
se esta processando no Norte de Minas . Aquela é uma 
irrigação como quer o Governador, profundamente voltada para 
a área socia l. Estamos vendo menos a viabilidade econômica e 
mais o resultado socia l: a geração de empregos e o aumento 
da produção, gerando condições de sobrevivência naquela 
região. 

Tenho muita esperança de que , de acordo com os estudos 
feitos, ainda no Governo Eduardo Azeredo possamos ter grande 
parte dessa área irrigada, se não toda a area . Estamos 
tentando usar um processo mais avançado, por meio da l e i das 
concessões. para usar, de forma mais direta , o financiamento 
com as empresas empreiteiras que tenham capacidade de fazer 
isso - e nós temos varias em Minas -, no menor espaço de 
tempo possível. 

O Deputado Carlos Pimenta me perguntou sobre o Jequitaí. O 
Jequitaí foi um projeto que esteve nos meus sonhos desde 
1978, quando consegui que o Governo Federa l fizesse o 
primeiro estudo. Verificou-se que o Jequitaí era um dos 
melhores projetos que o País tinna. Mas esse estudo mostrou 
certa fragilidade. Foi, então, recomendado um reestudo. 
Entretanto, caíram as prioridades. Quando voltei ao 
Congresso Nacional, como representante de Minas, fiz carga , 
outra vez, sobre o Jequitaí. Consegui colocar recursos no 
orçamento, pa ra refazer o plano . Este foi refeito, e. hoje, 
indiscutivelmente, o Projeto Jequita í se viabilizou como o 
projeto de ma i s alta capacidade de retorno que o Pais tem, 
em termos de irrigação. Ele pode chegar a 41.000ha e permite 
a regularização do r io. Essa celeuma sobre a transposição é 
interessante. O rio Jequitaí - poucos sabem disso - tem uma 
vazão de 500m3 na cheia , e essa vazão vai para a 2m3 na 
seca. Isso nem permite irrigar o que j a existe la . O projeto 
~egulariza a vazão desse rio. entre 42 e 45m3 / s. de forma 
permanente, dependendo do período, pois sabemos que ha 
períodos de chuvas e per íodos mais secos. O projeto também 
permite que usemos aque la água até para a geração de 
energia. Va i dar-nos , de troco, duas usinas, uma com 12MW e 
outra com 8MW. o que barateia a inda mais o projeto . É o 
projeto mais ba-ato e mais viável. 

Vou an t ecipa r aos senhores o que estamos fazendo: o 
Governador nos recomendou um estudo para que possamos 
realizar, nesse projeto. uma experiênc i a para país de 
Terceiro Mundo. Vamos usar um sistema chamado "p rojeto 
turnkey ", que seria con tratado em concorrência entre grandes 
empresas. com financiamento i nternac ional que já estamos 
agilizando, de forma direta. O Governo só va i fisc a li zar e 
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só vai indicar pessoas contactadas. como esta sendo feito, 
por exemplo. no Jaíba. Se acertarmos isso, é provável que 
esse projeto possa ficar pronto três anos após a decisão 
final da concorrência , segundo o próprio estudo ja feito no 
projeto. 

Vamos tentar tocar o Jequitaí. sim . Não é nenhum sonho 
maluco. O Jequitaí vai ser a grande alternativa para 
resolver o problema dessas levas de imigrantes. Os Deputados 
que são da região podem ver paranaenses , catarinenses e 
paulistas que vão para la. Nos hotéis de Janaúba. não se 
encontra l ugar. Dois Deputados aqui podem confirmar que. 
naquelas listas que mostram a o ri gem dos imigrantes. a 
maioria dos nomes é de paranaenses . catarinenses e 
paulistas. Por que isso? A banana brasileira era fornecida 
por São Paulo , Paraná e Santa Catarina, naquela região entre 
a Serra do Mar e o mar. =l es descobriram que, nesse ovo de 
Colombo mineiro, chamado ~ort e de Minas, a banana tem uma 
caoacidade produtiva que é o dobro da deles e da durante 12 
meses, e não durante 6 mes õ- s apenas. Se este ano as co i sas 
foram mas para e l es. foram ooas para o Brasi l . Houve uma 
geada que praticamente arrasou uma safra inteira de bananas 
deles. Depois. veio uma seca. que não deixou que se 
recuperasse o bananal. E agora. depois que a seca acabou, 
eles tiveram chuvas e vendava' c com mais de 80km/ hora. A 
agricultura bras il eira é nômade ousca. sempre . as melhores 
so luções. O Norte de Minas é a melhor solução. Não tenho 
dúvida de que. mesmo com esse esforço que vamos fazer para 
domar o Gorutuba, para comp l etar o Jaíba. não teremos 
condições. neste Governo. de terminar essas obras. O Jaiba I 
deverá ficar totalmente pronto, são 28.000ha de área 
i rrigada; o Jaiba II. 20.000ha e 600.000ha , e devera ficar 
pronto em 1999. Mas. em 1998 , terá uma parte irrigada. O 
Jaíba III e IV dever a ser feito pe la in ici ati va privada. Não 
há necessidade de o Governo interferir ma i s. É água de morro 
abaixo. não há mais obra de grande infra-estrutura. 
Portanto. dentro das perspect ivas , mesmo na contingência 
mais ajver sa que estamos vivendo do chamado ajuste do Plano 
Real. s2 não tivermos um projeto como o Jequitai. vamos ter 
um processo desorganizado. Além desse projeto. teremos 
outras áreas ocupadas . 

Gostaria, ainda . de d i zer aos senhores que. apesar desse 
esforço que estamos fazendo, por determinação especia l, como 
d i zia o Governador Eduardo Azeredo, que, inclusive, está 
muito preocupado com a regi ão Norte, Jequitinhonha. Mucuri, 
não temos nenhum estudo deta lhado. Mas . se Deus quiser. 
amanhã, o Ministro do Meio Ambiente. dos Recursos Hídri cos e 
da Amazônia estará em Minas e devera fazer um convênio 
conosco. Vamos fazer também um ~l ano diretor do Mucuri e de 
todos os outros vales de Mina Vamos enfrentar isso no 
Governo Azeredo e. se tudo der certo. dentro de um ano e 
meio deveremos estar com todo o sistema pronto. Vamos somar 
os nossos esforços aos da Secretaria de Recursos Hídricos e 
fazer isso de uma vez em Minas. Aí, estaremos preparados 
para buscar os financiamentos internacionais. Esse esforço é 
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um esforço localizado. Praticamente só temos investimentos 
maciços. Os recursos do Estado são pequenos, e a maior parte 
provém de financiamento internacional e, especialmente. 
serão somados aos rec~rsos do Governo Federal e dos próprios 
produtores. 
Gostaria, também, oe dizer que temos uma outra válvula. 

Aquela região de Paracatu. de Unai, de Brasilândia, terá a 
ampliação do Projeto Entre Ribeiros. Atualmente, ele está 
com cerca de 3.000ha irrigados e, dentro de um ano e meio , 
deverá ter a capacidade de irrigar 11 .000ha. São as áreas 
que, por intermédio do Governo , estamos impulsionando. Quero 
deixar os senhores Deputados bem alertas. A irrigação em 
Minas Gerais, hoje. é um fato real. Ela vai se expandir até 
além do Norte de Minas, em café, em laranja. em abacaxi e em 
outros produtos. E essa vai ser a grande alternativa. Minas, 
na década de 70, despontou-se como a precursora do cerrado. 
Minas, na década de 90 , será a precursora da irrigação 
racionalizada no Brasil. 

A Secretaria de Agricu ltu ra tem projetos para as outras 
áreas, especialmente estimu l ando os agricultores ~ 

diversificar a sua produção. Estamos fazendo um projet o 
especialmente por via dos nossos órgãos EMATER, EPAMIG, IMA. 
CAMIG, montando estruturas que possam ajudar os produtores a 
adqu iri r competitividade. O programa de qualidade vai 
continuar. O programa de informação é um compromisso do 
Governador Eduardo Azeredo. Ele está sendo reformulado. e 
aquela rede de informática vai ajudar muito os produtores. 
Tenho certeza de que a melhor ajuda que o Governo pode dar, 
hoje, é manter os produtores bem informados, na decisão de 
plantio, na época da venda. onde e l es tomam as suas decisões 
e , efetivamente. fazem a sua renda. Vamos fazer um grande 
esforço, dando continuidade a esses projetos. Vamos fazer um 
grande esforço na área ambienta l. Estamos preparando todo o 
nosso pessoal para levar Minas Gerais a ter a primeira faixa 
de agricultura sustentada. 

E os resultados começaram a aparecer. Devo muito aos 
Deputados que nos ajudaram a montar a primeira lei florestal 
do Pais. Amanhã , vocês ouvir ão o Ministro d i zer, com o maior 
entusiasmo , que Minas era um modelo para e le . Quero 
agradecer aos senhores que me ajudaram a conjugar aquela lei 
em uma lei fiscal. Fazer com que o nosso Instituto Estadual 
de Florestas se transformasse num órgão independente do 
Tesouro estadual. Hoje, as ações que estão sendo feitas pelo 
IEF não dependem dos recursos do Tesouro estadual. Quero 
dizer aos senhores que isso está tendo recompensas. Estamos 
concluindo o Pró-Florestas I e o próprio Banco Mundial está 
suger i ndo que façamos o Pró-Florestas II, com seu 
financiamento, para atender essa quase impossível situação 
insustentável de Minas não ter sua auto-sufic iência em 
biomassas. Sabem os senhores que o Estado de Minas é o maior 
consumidor de biomassas do País. E embora se j amos o grande 
Estado produtor de energia elétrica, só consumimos de 26% a 
27% do nosso balanço energético em energia de fonte 
hidráulica, e consumimos cerca de 41 % de energia proveniente 
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de fonte de biomassas. Se nos descuidarmos , podemos fazer de 
Minas um deserto. Hoje, devemos nos orgulhar, pois temos um 
Orgão que é o primeiro capaz de fazer um monitoramento 
ambiental, fazendo um levantamento, de 18 em 18 dias , da 
situação do revestimento floristico, tecnicamente, vi a 
satélite, a l go sério e objetivo. o que há de mais moderno. 
Esse Orgão, por outro lado, traz estímulos. Estamos 
ampliando nossos parques , melhorando as condições de nossas 
reservas ambientais , monitorando os nossos recursos 
naturais. Estamos, também, começando a fazer o 
reflorestamento ciliar e vamos fazê-lo, juntamente com o 
Governo Federal. em toda a bacia do São Francisco. Vamos 
fazer um grande esforço para que Minas se redima e faça da 
sua ag ricultura uma atividade sustentável . que é o grande 
mote nacional. 
Gostaria de d~zer aos senhores , inclusive, que estamos 

muito orgulhosos com o sistema operacional de agricultura. o 
IEF foi esco l hido , pe l a OEA, para receber. nesse setor. em 
1995, o Prêmio de Exce l ência. Vamos receber esse prem1o e 
comemorar, porque ele se deve á compreensão dos senhores 
Deputados, ao esforço do ex-Governador Hélio Garcia e do 
Governador Eduardo Azeredo em propiciar que transformássemos 
esse Orgão. que estava falido, com greves. com di vi das e 
ameaçado de se fech ar , em um Órgão mais efic i ente. Isso nos 
honra e nos dá estimulas para continuar na luta. O IEF, 
hoje. tem recursos para ajudar no reflorestamento dos 
pequenos produtores. São programas que faço questão de 
manter num ritmo acelerado. porque ~stão dando os resultados 
necessários e, também, credibil idac ~ a Minas. 
Gostaria de continuar discutindo todos os prob lemas que 

temos. Temos problemas como a febre aftosa . e. vou ser 
franco com os senhores . se o Governo Federal não nos ajudar 
a resolver os problemas dos Estados vi z inhos. especialmente 
do Norte e Nordeste , não vamos ter grandes êxitos. Os 
senhores viram que o Presidente aceitou o desafio mineiro e 
determinou ao Ministro que faça o controle. Se isso 
acontecer. gostaria que os senhores me a j udassem. Quero que 
em 1997 Minas não tenha mais nem um foco de aftosa . Se Deus 
quiser! Estou contando com a colaboração dos produtores, com 
suas organizações. tanto dos patrões quanto dos empregados, 
com todas as cooperativas. Quero que isso ocorra. e é um 
desafio muito grande. Estamos fazendo um combate á brucelose 
da área bovina e precisamos fazer um combate intensivo à 
verminose . São programas que estão ai. A EMATER se 
reorganizou ; o IMA está crescendo e vai chegar, se Deus 
quiser, ao nível de auto-suficiênci a em que chegou o IEF. 

Incorporam-se ao nosso esforço de trabalho , as 
Universidades. os professores que estão se aposentando cedo, 
os pós-graduados que estão desempregados. Vamos fazer uma 
tremenda força de trabalho. Temos garantias ds que vamos ter 
recursos da FAPEMIG para isso. e vamos fazer um programa 
inovador de pesquisa neste período do Governo Eduardo 
Azeredo, que nos está garantindo esses recursos. Temos 
também a CASEMG, que não tem onerado os cofres do Estado, e 
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que precisa também de investimentos . Vamos discutir com o 
Governo investimentos estratégicos, principalmente em função 
dos corredores de exportação, como o corredor centro-leste e 
esse novo corredor que, se Deus quiser, vai fazer com que 
Unaí Paracatu e a região do Formoso fiquem ligados aos 
port~s. Vamos precisar de investimentos, especialmente para 
os chamados transbordos e para programas importantes. Para a 
RURALMINAS, estamos tentando ajustar com os senhores um 
projeto para agilizar a legitimação de terras. Se houver um 
acerto com o Presidente da Casa, podemos garantir que 
daremos 20.000 titulas, no Governo Eduardo Azeredo, tanto de 
propriedades urbanas quanto rurais. Estamos tentando 
investimentos básicos para ampl íar as máquinas da 
RURALMINAS. Os senhores fizeram uma ação muito importante 
aqui, no inquérito que realizaram no Governo anterior ao de 
Hélio Garcia. quando determinaram que as máquinas fossem 
devolvidas. Recolhemos uma sucata de cerca de 100 máquinas, 
e de algumas só nos chegaram os chassis. Nós recuperamos 
essas máquinas. que estão trabalhando. Fizemos um trabalho 
de saneamento em 206 cidades, se não me falha a memória. 
ajudando seus Prefeitos. Fizemos mais de 60km de saneamento 
agrícola e de irrigação. Era um órgão falido, que eu recebi 
com a recomendação de que, se não desse certo. podia fechá-
lo. Orgulho-me de dizer que a RURALMINAS está recuperada, e 
temos que investir mais nela. O Governador atual. sabendo 
das dificuldades por que passou Hélio Garcia, que só 
conseguiu entregar 72 tratores, autorizou-me a entregar mais 
275 tratores e completar o restante no ano que vem. As 
Prefeituras que estão com seus convênios preparados vão 
receber, este ano, 275 tratores. e , no ano que vem. o 
Governador quer saldar o compromisso do Governo Hélio 
Garcia, pois o programa tem uma repercussão social profunda. 
São projetos que estamos tentando incluir. Basta que o 
Governo tome a decisão e acredite na agricultura. 

Quero repetir que o Governo precisa acreditar na 
agricultura, e os senhores verão que os projetos se 
sucederão. Não estamos dormindo. não. Esta turma de Minas -
não é só o Governo, o Secretário, os Presidentes e os 
Diret:-:s que estão aqu i, hoje - é agress iva. Minas não vai 
ficar para trás. Minas quer ter espaço , acha que tem 
oportunidade e está brigando por ela. Estabilizada a 
economia, montada a po líti ca agrícola do Governo Fernando 
Henrique, os senhores podem se preparar, porque Minas vai 
responder. Muito obrigado. 

Esc l arecimentos sobre os Debates 
O Sr. Presidente- Nesta fase da reunião, os Deputados 

poderão formular perguntas aos convidados . Para que possamos 
agilizar os debates. solicitamos aos inscritos que sejam 
objetivos e sucintos . dispensadas as formalidades das 
saudações iniciais. Com a palavra. a Deputada Elbe Brandão. 

Debates 
A Deputada Elbe Brandão - Quero, Sr. Presidente. usar da 

palavra neste momento , neste Plenário , para fazer uma moção 
de agradec i mento ao Secretário Alysson Paul inel 1 i, pelo 
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apoio que está dando ao Norte de Minas em dois projetos que, 
julgo eu, serão estruturantes e decisivos para aquela 
região. Um deles é a implantação da faculdade de agronomia, 
em fase final de conclusão. Não é concebível que uma regi ão 
que possui potencial para desenvolver uma grande produção 
agropecuária. não tenha uma faculdade para a aquisição de 
tecnologia. 

Estamos aqui, Secretár i o, para agradecer o empenho de v. 
Exa .. na implantação dessa faculdade . 
Outra coisa: a agricultura tem sido a base e o subsídio do 

crescimento, do aprimoramento e do aumento da produtividade 
do setor pecuário, em nossa região . Na próxima terça - feira, 
estarei. juntamente com o Secretário de Industria e 
C=~êrcio, em Janauba, para estudarmos a possibilidade de 
r~~~ertura do Frigorífico Caiola. Esse frigorífico, que não 
tem nenhuma dívida com o Estado de Minas Gerais. busca um 
capital de giro no BEMGE , coisa que estamos tentando 
viabilizar. Pedimos que o Secretário também se empenhe em 
favor dessa reabertura e de um tratamento diferenciado 
quanto ao ICMS. 
Quero, ainda, par a benizar Pedro. um norte-mineiro que chega 

para ajudar a Secretaria da Agricultura. na Presidência da 
CASEMG. e Casassanta, que é um produtor rural, admirador do 
Norte de Minas, e pode também dar se u testemunho, nesta 
Casa, de que somos mais do que a industria da seca. O Norte 
de Minas não é apenas um local para sediar elefantes 
brancos; é um local para produzir ; é um local de gente que 
trabalha. Somos mais do que pe:intes; somos ma is do que 
pires - na-mão. somos uma região =~m potencial de crescimento 
e de desenvolvimento econõmico. 

O Secretário Alysson Paulinelli - Agradeço as palavras da 
Deputada El be Brandão. Realmente. tenho acompanhado o 
esforço dela para a criação da faculdade e , embora esse 
assunto este j a mais relacionado à Secretaria da Educação. 
minha área , estamos procurando ajudar. pois creio que a 
presença dessa faculdade na região repercutirá positivamente 
no sistema produtivo. Em relação ao Frigoríf ico Caiola. devo 
dizer que esse é um problema que estamos tentando resolver , 
já há bastante tempo. Sei que esse es fo rço precisa 
continuar, mas serei muito franco: se não conseguirmos 
impl antar o sistema de inspeção e de fiscalização. 
dificilmente o Caiola e os outros doze grandes frigoríficos 
que também estão parados. em Minas Gerais. serão reabertos. 

Mas a Sra . pode ter certeza, Deputada, que foi decisão da 
Assembléia aprovar a lei - pe lo que agradeço muito - . foi 
decisão do ex - Governador Hé lio Garcia encaminhar o projeto . 
foi decisão do Governador Eduardo Azeredo sancioná-lo. e já 
estamos organizando o IMA para fazer o que o Governo Federa l 
não fez e nos obrigou a fazer (embora eu saiba que não 
tínhamos condições para isso. como não tem nenhum Estado): a 
inspeção e a fiscalização. Vamos nos preparar e vamos fazê-
l as. Desta forma, tenho certeza. não só o Caiola, mas também 
os outros doze grandes frigoríficos que estão parados, em 
Minas, serão reabertos . 
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O Sr. Presi dente Com a palavra, o Deputado Dimas 
Rodrigues. 

O Deputado Di mas Rodrigues Sr . Secretário Alysson 
Paulinelli , demais componentes da Mesa. Sr . Presidente da 
Assembléia. Deputados e Deputadas, público das galerias, 
também gostaríamos de falar da importância da reabertura do 
Frigorífico Caiola. Como sabe v. Exa. , nosso Frigorífico 
Caiola é um dos mais modernos da América Latina, 
proporcionando 500 empregos diretos . Quando eu era Prefeito 
daquela cidade, o Frigorífico Caiola representava mais de 
50% do ICMS C~ município. Já exportamos carne bovina para o 
Mercado Comurr Europeu, como s a be V. Exa . , e, hoje, nossos 
bois estão s ~~ ~o vendidos, às vezes até clandestinamente, 
para o Nordeste e para outras regiões. Então, este Deputado , 
juntamente com o Prefeito e nove Vereadores , esteve com S . 
Exa., o Sr. Governador do Estado, pedindo- l he a reabertura 
daquele frigorífico e mostrando-lhe a importânc i a disso. Em 
audiência púb l ica municipal, dia 20 , em Janaúba, a 
prioridade número um foi a reabertura desse frigorífico 
( embora saibamos que isso não é matéria relacionada ao 
orçamento do Governo). 

Sabemos, Sr. Secretár io, da sua l uta em pro l dessa grande 
Secretaria, que é tudo para o Norte de Minas. V. Exa. 
conhece nosso solo. Temos o melhor solo do País. Ali , 
precisamos apenas de água, de barragens , para sanar nossos 
problemas. O Norte de Minas enfrenta um problema social 
muito grave - o desemprego. Só por meio das barragens e das 
irrigações conseguiremos sanar esse problema. Precisamos, 
Sr. Secretário, plantar na outra margem do rio Gorutuba. V. 
Exa. e dema i s componentes da Mesa sabem que ali produzimos o 
melhor pepino do País e o exportamos . Produzimos a li as 
melhores frutas. as melhores uvas. Produzimos o tomate e o 
mamão . Precisamos de incentivos de nossos governantes. 
Fazemos aqu i um apelo ao Sr. Governador para a imp l antação 
de uma faculdade de agronomia em Janaúba. Depois de 
conseguirmos a faculdade de agronomia, outros cursos vir ão. 
Temos 300 universitários que saem de Janaúba todos os dias, 
para cursar o terceiro grau em Montes Claros. E necessário 
urgentemente a implantação daque l a faculdade. Por intermédio 
dessa Assembléia, já conseguimos móveis usados para a li 
serem aproveitados . Fiz contato com os Deputados Alberto 
Souza e El i zeu Resende. que são de nossa região, pedindo 
recursos ao Governo Federal . Como v. Exa. disse, temos o 
Projeto Jaíba para ser implantado. São 100ha de terra a 
serem cultivados. Sabemos do esforço dos senhores em prol 
desse trabalho, e gostaríamos de agradecer a presença do Sr. 
Secretário e das demais autoridades e dizer que o Norte de 
Minas tem a maior bancada de representação no Estado de 
Minas Gerais . Somos 15% desta Casa , e conhecemos 
profundamente os problemas daquela região. Com a união de 
nossa bancada e a a juda do Governo, conseguiremos sanar 
nos sos problemas. Muito obrigado. 

O Sr . Pres i dente- Com a palavra , o Secretário Al ysson 
Paulinelli. 
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O Secretário Alysson Paulinelli Agradeço ao Deput ado 
Dimas Rodrigues. Gostari a de dizer ao Deputado que o esforço 
para resolver o problema do Frigo r ífico Caiola vem sendo 
feito há muito tempo, inclusive, o Est ado já colocou todos 
os instrumentos que fossem possíve is. Quero deixar bem claro 
que agora , com a decisão da Assembléia de aprovar a mensagem 
do Governador Hélio Garcia e a intenção do Governador de 
sancionar esta lei, teremos es te problema resolvido. 

Conheço bem a origem do probl e ma do Bico da Pedra. Na época 
fizemos uma tempestade. O Ministro Maurício Reis tomou a 
decisão de resolver a situação , e o Presidente da época , 
General Ernesto Geisel , mandou 1 iberar recursos federais 
para a ba rragem. Eu brincava na época dizendo: "achamos qu~ 
dá " . Est amos achando até hoje que dá . Garanto que com esse 
estudo que foi determinado pelo Governador e com a licitação 
cujo contrato deverá ser assinado após o prazo de 
impugnação , vamos deixar o "achômetro " de lado e estudar os 
l eitos que devem ser barrados , para dar perenização. Isso, 
nos r ios Verde Grande, Gurutuba, Mosquito, e todos os outros 
que irrigam a região. Acred i to no potencial daque l a região , 
e sei que agora vamos ter um instrumento a l tamente técnico 
para tomar essa decisão junto ao Governo Federal. O 
Governador está disposto a fazer a contrapartida com o 
Governo Federal. Ele está dec idindo quanto à margem 
esquerda, e tenho certeza que e la ficará pronta. Agradeço 
mu ito as referências feitas, mas se estou ajudando é porque 
acredito na região. 

O Sr . Pres i dente - Com a palavra , o Deputado Clêuber 
Carneiro. 

O Deputado Clêuber Carne i ro - Ilustre Secretário Alysson 
Paulinelli, só para registrar gostaria de dizer que sempre o 
admiramos e achamos que v. Exa. é o símbolo do otimismo na 
coisa pública. 

O senhor é um invet erado otimista. Achamos mais , que o 
senhor é um semeador de esperanças . Por isso estamos aqui, 
para registrar nosso contentamento em ouvi- l o por tão longo 
tempo; e o senhor nunca nos cansa . Ouvir sobre assunto 
técnico por muito tempo, para quem não é técn i : o, é 
cansativo; mas o senhor não nos cansa. Quero ainda 
parabenizá-lo por sua vin da . parabenizando duplamente sua 
equipe , que lhe dá essa força e e um este io. a alavanca 
maior desse seu trabalho dinâmico. Parabéns , Alysson. 

O Secretár i o Alysson Pau l inelli - Muito obrigado . Quero 
agradecer ao meu amigo , Deputado Clêuber Carneiro. Ás vezes. 
fico um pouco acanhado. porque o coração dos amigos sempre é 
maior e , às vezes. exagera. Mas fico muito satisfeito. Acho 
que continuo semeando , sim. Sei que este é um dos projetos 
pe l o qual você também luta muito , Clêuber. Acabamos de 
conseguir um recurso para dobrar o projeto de Pirapora. que 
já é um grande centro produtor de uva. Quero avisar a a l guns 
dos Deputados que são da região que vamos dobrar a produção. 
Ficou acertado que a CODEVASF não só va i reformar aquele 
s i stema , que está meio capenga. como vai jogar água do outro 
l ado da rodovia , o que é parte da grande re iv indicação da 

= 



360 

região. Faço isso com prazer, porque sei que este é um 
projeto muito importante para o Norte de Minas. Aquela 
região já é vitoriosa, principalmente na produção de uva , 
manga e pinha . Um projeto que está com cerca de 600ha vai 
passar para quase 1.200ha. E, o que é melhor, ele pode ser 
feito em questão de meses. 

O Sr . Presidente - Aproveitando a deixa do Secretário, 
quero dizer ao Deputado Dimas Rodrigues que a uva de Janaúba 
é realmente gostosa, mas depois da uva que é produzida em 
Pirapora. Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 

O Deput ado Almir Cardoso Sr. Secretário, demais 
autoridades . ontem, dia 9 de maio, o Ministério da 
Agricultura anunciou a liberação de R$1.000 .000,00 para o 
programa familiar, com recursos do FA T, para beneficiar a 
pequena produção familiar que trabalha com áreas de até 
100ha. Gostaríamos de saber se em Minas esses recursos serão 
encaminhados para o FUNDERUR, que entendemos ser o 
instrumento que o Estado possui para o desenvolvimento 
agrícola e o apoio a pequenas comun idades rurais organizadas 
em associações e cooperativas. Já tivemos a oportunidade de 
conversar com o senhor a respeito desse fundo e entendemos 
que a produção familiar precisa realmen te ter um apoio , um 
incentivo particular . Há pouco tempo, a FAU apresentou um 
relatório onde mostra que. no Brasil, a grande maioria dos 
produtos para consumo da população ainda vem da pequena 
produção familiar. 
Outro assunto que gostaríamos de abordar diz respeito á 

reforma agrária. Percebo que hoje o clima de distensão, de 
abertura, inclusive ideológica, que vivemos com o fim da 
guerra fria nos permite discutir a reforma agrária sem a 
tensão que, há pouco tempo, o assunto trazia à tona. A 
Constituição Estadual, em seu art. 247, 9 3Q, inci so I , 
remete ao plano estadual de reforma agrár ia, quando fala que 
o encaminhamento das terras devolutas para os assentamentos 
da reforma agrár ia independe da autor ização do Legisl at ivo. 

O senhor falou da distribuição de 20.000 títulos durante o 
Governo Azeredo, entre rurais e urbanos. A pergunta é 
basicamente a seguinte: há possibilidade do Governo Azeredo 
realizar as discriminatórias das terras devolutas. de forma 
que esse plano de reforma agrária, na Constituição Estadual, 
possa realmente ser elaborado e implementado? 

Uma terceira pergunta, Sr. Secretário, diz respeito à 
questão dos subsídios. Como o senhor vê a implantação e a 
implementação de subsídios agrícolas? Seriam implementados 
através de uma política de preços ou de crédito? Como o 
senhor vê essa política? Acreditamos ser necessar1o, para 
sua aprovação, considerarmos não só a pequena produção , como 
a produção agríco l a como um todo. bem como com rel ação à 
política de equivalência de produtos. Como o senhor analisa 
essa política quando percebemos que hoje, apesar de já 
implementada , atinge uma parcela muito pequena da produção, 
não só de Minas Gerais, como do Brasil? Muito obrigado. 
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o Secretário Alysson Pau l inelli - Com muito prazer respondo 
às suas perguntas. Deputado Almir Cardoso. Algumas del as 
ensejam quase uma discussão. 

Em primeiro lugar. os recursos do FAT serão aplicados na 
rede oficial. Não temos condição de levá - los para o Fundo. 
Aliás, volt arei a falar sobre a questão do Fundo, porque 
temos de estudar uma forma de vi abilizar os recursos do 
Fundo do Estado , mas i sso dependerá desta Assembléia. Espero 
que v. Exas. me ajudem nisso. Na realidade, tentamos fazer 
um estudo mais amplo. para ver o que aquelas fontes, que 
foram citadas na lei agrícola do Estado , podem efeti vamente 
representar. Infelizmente. sinto que são insuficientes. 
Precisamos suplementar esse Fundo e, para isso, contamos com 
os Deputados desta Assembléia e, se necessário, com o 
próprio Executivo. 
Quanto à reforma agrária , tenho estudado bastante sobre e la 

e preocupo-me, inclusive, com o aspecto que o senhor citou. 
•en passant" . A reforma agrária foi. em determ inada época, 
discutida no Brasi l como uma panacéia: bastava dividir as 
terras e o problema produtivo estaria resolvido. Isso não é 
verdade, e todos sabem disso. Felizmente. hoje, a reforma 
agrária está sendo discutida de forma muito objetiva. como 
um investimento que a sociedade brasileira, de pronto, 
precisa fazer para corrigir a tremenda injustiça soc ial que 
foi feita neste País. Países do Terceiro Mundo já têm uma 
tendência natural a sofrer desajustes , inclusive na área 
fundiária. mas, quando esses países passam por crises 
econom1cas sucessivas e tentam resolver o problema via 
polític · ~onetária . a injustiça torna-se maior. 

Fizemc . ~o Brasil a reforma a~rária às avessas. Discuti 
esse proolema de uma forma muito aberta porque, casualmente. 
cheguei a Presidente do Sistema Sindical Patronal. embora 
sempre tivesse mantido um diálogo muito grande com os 
tr abalhadores , tanto que, no meu período, tr ansforme i -me em 
amigo dos dois Presidentes do Sistema dos Trabalhadores, 
pois discutimos juntos esse problema. Tivemos pontos de 
vista às vezes coincidentes , o que facilitou muito a minha 
tarefa. 
Todos sabem que, na Constituinte, ajudei a defender as 

causas da agricultura. A própria discussão da reforma 
agrária. na Constituinte. surgiu como o maior impasse. e até 
sopapos tivemos. Por incrível que pareça, confesso . com 
muito prazer, que tivemos um apo io de 99% dos constituintes. 
Contamos com o apoio da esquerda r ad ical. da direita radical 
e de um bloco de centro, que ajustamos. Só não tivemos 100% 
de apoio porque os dois l ados reclamaram, dizendo: 
"Pr ecisamos ter uma bandeira porque, senão, sairemos 
desmoralizados " . Então. veio aquela discussão, que nem 
precisava ser citada. sobre a necessidade de regularizar, em 
lei, a propriedade produtiva. o Brasi 1, hoje, precisa tomar a decisão política de fazer 
sua reforma agrária. E evidente que o texto constituciona l 
não está regulamentado o suficiente. e agora o próprio 
Governo está tendo problemas, porque a justiça esta 
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prejudicando sua ação. Isso tem que ser resolvido 
rapidamente . Vou ser bem franco com os senhores: a ação de 
reforma agrária tem que ser do Governo, mas apoiada pela 
sociedade, porque isso custa caro . Não pensem que reforma 
agrar1a é panacéia . Ela custa caro , mas tem que ser 
realizada. É a única forma de corrigir essa tremenda 
injustiça que se processou no Brasil. O Brasil tem ótimas 
condições para resolver isso e pode fazê-lo. 

Tenho recebido, do Governador Eduardo Azeredo, 
recomendações para estudar o problema dos assentamentos. 
Estou mu ito preocupado com os assentamentos que houve em 
Minas. Tanto os da área federal quanto os da estadual não 
são bons. Eu diria que poucos são aqueles que podem ser 
classificados como razoáveis. Na verdade, um é bom. três ou 
quatro são razoáveis e os outros são péssimos . Estamos muito 
preocupados com isso. trabalhando integrados com o INCRA 
para tentar reduz ir essa diferença. É preciso fazer 
investimentos naquelas áreas , para se corrigirem os 
assentamentos. 

O Deputado , que estuda o problema da discriminatória. sabe 
que estamos passando por algumas a lt erações legislativas . A 
RURALMINAS vem fazendo discriminatórias. Acabou, inclusive. 
de ganhar uma agora , depois de uma l uta de dez anos. E acho 
até que a ação foi muito rápida , pois a situação legal. 
ho je . é muito difícil. Agora , quem vai fazer a 
discriminatória não é mais a RURALMINAS, e sim a 
Procuradoria do Estado. O Presidente da RURALMINAS e eu 
visit amos a Procurador i a e colocamos os técnicos da Fundação 
á disposição. com o ot ~ ~tivo de se continuar na 
discriminatória, pois prec· ~ amos dela. E, o que é pior: 
provavelmente. a qualquer momento chegará a esta Casa uma 
mensagem do Governo, pois o Estado está acuado. 

Não quero reclamar da Assembléia . que deve mesmo 
participar, mas houve retardamento na titulação. Os 
advogados - que não são bobos daque l es que estavam 
resolvendo o problema da legitimação. via pedido de 
retitulação, que é o caminho norma l, estão começando a 
questionar o origem da terra, fazendo as ações de usucapião . 
Para o Governo ficar 1 ivre delas , só há uma forma: fazer a 
discriminatória rapidamente e mostrar que a terra é do 
Estado. 
Vou-lhes dar uma noticia triste: estamos com 1.300 ações de 

usucapião contra o Estado , e a RURALMINAS não pode fazer 
mais nada. pois a lei nova transferiu dela para a 
Procurador i a a contestação disso. A Procurador i a, por sua 
vez, sente-se despreparada para fazê-lo. Temos que encontrar 
uma solução . O Governador já me recomendou estudar o 
assunto. Ont em, esti ve com o Vice-Governador e começamos a 
discutir alguma co i sa . Temos reunião convocada, pois vamos 
ter que enfrentar isso. 
Sou Governo e me sinto r esponsável. Não quero que. amanhã , 

alguém me acuse de haver fechado os olhos para essa questão. 
Outro problema, que está nos preocupando e que impede a 

mais rápida racionalização, é o limite constitucional. Nós. 
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inclusive, o estamos apelidando de ''bur aco negro", que tem 
que ser resolvido . O Legislativo e o Executivo têm que se 
unir para resolverem isso mais rápido. Existe uma área que 
não consegue resolver o problema. E, mais do que 1sso, temos 
que tentar recompor a essência do Estado nas legitimações, 
para resolvermos o problema dos que já estão assentados. 

Provavelmente , o Deputado se referiu às discriminatórias 
que arrecadam áreas vazias. Na minha gestão, de 1971 a 1973 
- e fico muito honrado com isso - . a RURALMINAS conseguiu 
fazer a discriminatória e . conseqüentemente, arrecadar áreas 
vazias. Não tivemos pretendentes para elas , sou franco. 
Criamos, então , um projeto chamado Distrito Florestal , que 
ocupou as areas , e o seu prazo vai começar a vencer a partir 
do prox1mo ano. A nossa idéia é inovar isso. 

Estamos pensando em criar uma parceria com as empresas 
dependentes. principalmente com as de biomassa , para que 
elas nos ajudem, participando em assentamentos d i rigidos, 
inclusive para o chamado uso sustentáve l desses 
remanescentes florestais. Estamos estudando isso, e é 
prováve l que o Governador mande a tempo uma mensagem , e o 
senhor, como especialista. tenho certeza, vai nos ajudar. o 
Estado tem um grande potencia l para fazer um bom projeto de 
assentamento. 

Temos arrendados 265.000ha. que nos próximos 5 anos 
retornarão ao Estado. Mas o Governador quer antecipar , por 
achar que não é necessário esperar terminar. Quer que nós, 
agressivamente, busquemos essas empresas e tentemos negociar 
Ja. E quer que as empresas nos ajudem física e 
financeiramente a resolver esse problema. El e tem um 
sentimento profundo de que é por a i que o Estado pode fazer 
uma boa gestão na área de assentamento. 

Com relação a outro tipo de reforma agrária. o Estado não 
tem condições de desapropriar para fazê-la . Mas estou 
esperançoso, e o Presidente Fernando Henrique tem 
demonstrado sua disposição de desapropriar as áreas. Temos 
estudado o assunto , acho vi áve l. Há várias regiões que podem 
se prestar ao processo de assentamento e reforma agrár i a. 
sem prejuízo das propriedades produtivas. Tenho conversado 
também com os próprios sindicatos patrona is, que também 
reconhecem isso. 

Tenho certeza de que todos trabalharão a favor de uma 
reforma agrária bem feita, mas esse projeto de reforma 
agrária precisa ter uma decisão po líti ca e uma decisão da 
sociedade , porque é~- orojeto caro e exigirá recursos. Não 
podemos brincar de ref ~- ma agrária. 

Desapropriar terras ae forma ma ceita pode tirar o 
sentimento de chegar lá, co locando a frustração por ter 
chegado e não ter conseguido fazer nada. Não gostar i a que 
Minas Gerais tivesse esse sent imento. Há muitas a lt ernativas 
para conseguirmos isso, mas sou franco, hoje: se não houver 
a decisão de apoiar um projeto de reforma agrária , poderemos 
fazer muito menos que gostaríamos. 

Com relação à titulaç2- acho que ficou implícito em minha 
resposta. Quanto aos s~~5idios, acho que é uma decisão 
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política. Eu mesmo já trabalhei com eles por meio de crédito 
e subsídios di r etos . Acho que todos são viáveis. Mas o 
Governo precisa tomar a decisão. 

Sempre alego aos nossos produtores que se a agr i cu ltur a 
fosse competitiva e não tivesse a interferência do Governo, 
não precisaria de subsídios. Mas os pequenos produtores, que 
foram sacrificados, por todo o desajuste econômico e uma 
política agrícola desencontrada , precis am de subsídios. 
Nenhum pais vai brigar conos co, porque hoje o número de 
países que brigam contra os subsídios está menor. porque os 
grandes países estão subs idi ando . 

Às ve zes alguém critica o acordo que visa retirar todos os 
subsídios até o ano 2012. Mas são os subsídios 
compensatórios. Vamos defender esse tipo de subsidio, porque 
essas pessoas merecem, e a sociedade brasileira tem um 
débito social para com elas. É uma injustiça que foi 
praticada por um modelo que até hoje continua. Terminou a 
ditadura e o modelo continua. Temos que reagir e -ecompensar 
aqueles que foram a ltamente lesados pelo Estado ~m uma ação 
mais direta. Essa ação direta, para mim, chama- se subsidio . 

A última pergunta que você me fez é re l ativa à equivalência 
ao produto. Isso é um esparadrapo para uma fer ida cancerosa. 
A equivalência ao produto é um arranjo que nós, que fizemos 
essa legisl ação . imaginamos para tentar corrigir a inflação . 
Se você tem uma economia estável . não precisa disso . Até 
gostaria que a equivalência ao produto não funcionasse e o 
Plano Real fosse implantado e funcionasse. porque a 
equivalência ao produto é o embotamento dos produtores e do 
Governo. Se o problema infl acionário está ai. considero uma 
boa solução. 
Segundo dados que recebi, o Governo fez cerca de 80% de 

seus créditos com a opção de equivalência de produtos. Só 
que não está funcionando. Temos de cobrar isso, mas o 
Governo a l ega que não pode expandir bases. Os produtores não 
estão nem gritando muito, com medo da expansão de bases 
gerar inflação. Por outro lado . o Governo não quer mexer no 
preço mínimo. Então, tem mesmo de mexer no crédito. Essa é a 
grande queda de braço. Sou franco: vamos lutar juntos. 
porque o Governo precisa resolver esse problema 
urgentemente. senão será criada uma deformação sem 
precedentes. 

O Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputado Paulo Piau , 
Presidente da Comissão de Agropecuária e Pol itica Rural. 

O Deputado Paulo Piau - Quero dizer ao Deputado Clêuber 
Carneiro que o Dr. Alysson não é só o símbolo do otimismo; é 
o símbolo de um PFL liberal, mas também social. 

Dr. Alysson, país nenhum do mundo conseguiu a sua 
estabilidade econômica sem contornar o abastecimento 
alimentar ou a sua política agrícola . Gostaria de deixar 
registrado esse dado. porque a sociedade tem de ter 
consciência disso. Não vamos conseguir sucesso no real, nem 
estabilidade econômica, se a política agríco l a for instável 
e insegura. Outro aspecto que gostaria de enfocar é com 
relação à importância da agropecuária mineira e brasileira. 
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Muita gente o leigo, principa l mente avalia a 
agropecuár ia pelos dados estatíst i cos. Minas Gera is 
pa rticipa com 13% do Produto Interno Bruto. I sso significa 
que o l eigo enxerga a agropecuária como 13%, entendendo que 
87% não têm nada a ver com esse setor. Aí é que està um ledo 
engano, porque só existem as fábricas, os serviços, os 
insumos, máquinas e equipamentos , e a agroindústria, que 
transforma a ma téria - prima, e também o serviço d' 
abastecimento, se tiver produtor rural que compre os in sumo~ 
para abastecer as agroindústrias do Estado. 

Na verd ade. isso s ignifica que 40% da econom ia do Brasil 
representam 60% da economia de Min as Ger ais. Conforme dados 
e levant amen tos, 85% da economia do Triângulo Mineiro estão 
em torno desse complexo, cujo pivô é a agropecuár i a. 

Há ma is ou menos 2 meses, participei, aqu i em Belo 
Horizonte, de um Seminário de Abastecimento Alimentar e. por 
incrível que pareça. falou-se de abastecimento como se o 
produto agr ícola pudesse estar na gôndola do supermercado 
sem origem. e não se falou da produção. I sso mostra , muitas 
vezes, o lado de uma visão distorcida da sociedade. Assim, 
pergunto: o que o Governo de Minas poderá inves tir em 
publicidade para mostrar a importância do s etor 
agropecuário? O segundo aspecto é com relaçz · ao orçamento 
da Secretaria da Agricultura. Temos dados que :~monstram que 
o Governo Newton Cardoso chegou a dotar com menos de 1% 
aquela Secretaria. No ano passado, esse índice ficou em 
1,56%. Isso é suficiente para fazer a pesquisa de que o 
Estado precisa, a defesa sanitária. o fomento e os programas 
de incentivo à agropecuária? Minas Gerais está ficando para 
trás em re l ação a outros Estados da Federação. Pergunto 
ainda o que esta Casa poderá fazer para colaborar com a 
Secretaria da Agricultura para so l ucionar esse problema . 

O Secretário Alysson Paulinelli - Agradeço o Deputado Paulo 
Piau, especialmente por suas perguntas. que foram muito 
objetivas. 

Os países desenvolvidos. industrializados, têm um cuidado 
muito grande. porque só foram fortes graças à sua 
agricul tura. Quero confidencia aqu i uma observação que me 
foi feita por um grande amigo, que fiz quando estive no 
Governo Federa l . o então Ministro da Agricultura da 
Al emanna. El e esteve três vezes -~ Brasil. A seu convite , 
fui o primeiro Ministro do Tercé ro Mundo a abr ir a famosa 
"Semana de Berlim'' , que é o maior encontro agríco l a da 
Europa. Ele tinha idéias algo revolucionárias. que me 
assustaram um pouco. Mas tínhamos certa identidade quanto à 
ação econômica e agrícola no Terceiro Mundo. 

Num dos fins de semana , ele me convi dou a vi sitar sua 
região. Numa conversa. já altas horas da noite , pergunte i -
lhe por que a sociedade européia tinha tanto medo de uma 
desorganização do seu sistema agrícola; por que a sociedade 
europé i a estava concordando em pagar caro - naquela época 
não navia subsidio direto - pe lo produto agríco l a. El e me 
levantou duas questões. Em primeiro lugar, existia uma 
guerra fria entre a Comun i dade Europé i a e os EU A, pe lo 
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domínio de mercado. A Comunidade Européia morria de medo de 
que os EUA ficassem como o único abastecedor dela, que 
acabaria pagando muito caro por isso. Mas ele fez outra 
observação, que me chocou muito. A certa altura da conversa, 
disse que, talvez, eu tivesse dificuldade para compreender 
por que a sociedade européia tem pela agricultura uma 
preocupação tão grande. E concluiu, dizendo que a 
dificuldade era natural porque, no Brasil, ainda não 
havíamos passado fome como aconteceu aos europeus que ]a 
passaram de pelo menos por uma guerra. e muitos foram 
vítimas de duas. Passaram fome mesmo, sem ter o que comer. E 
quando a pessoa passa fome, muda o conceito da importância 
de um setor . 

Hoje, ando muito preocupado. Não t ivemos guerra, mas no 
Brasil está havendo fome . Só que os que estão passando fome 
não têm poder de tomar decisões, pois , se tivessem, não 
deixariam haver essa distorção. O conceito que o Ministro 
alemão me deu me chocou profundamente. Passei a ter outra 
v1sao daquela sociedade. A sociedade americana só se 
fortaleceu, depois que fortaleceu a agricultura. Os EUA 
foram à bancarrota, o que levou esse pais a reagir e 
recompor seu quadro produtivo. Mas os EUA tiveram um grande 
privilégio: as guerras. principalmente a segunda , destruíram 
seus competidores e, embora tenham pago mais de 40% do custo 
da Segunda Guerra Mundial, seus campos est av am produzindo. 
Quando terminou a guerra, os EUA eram o ún~ ~~ fornecedor de 
alimentos para a Europa. Isso é que fortaleceu os Estados 
Uni dos , que . a partir da i, se industrializaram e cresceram. 
Outro pais que podemos citar é o Japão, que também passou 
fome. O Japão sabe quanto custa ter uma agricultura e paga 
muito caro por isso. No Brasil hoje, repito , já existe fome , 
mas quem passa fome não tem capacidade decisória. Isso é um 
processo doloroso. Todos precisamos - e eu faço isso como um 
sacerdócio- esclarecer a sociedade brasileira sobre a 
importância da agricultura para o Pais. Quando a sociedade 
compreender, tenho a certeza de que o Brasil vai mudar. Não 
sei se o Estado tem dinheiro para fazer essa campanha 
pub l icitária, mas. pelo menos. estamos tentando fazer o 
sacerdócio do esclarecimento, e acho que os Deputados, ma is 
que ninguém , têm capacidade para isso. 

Quanto à questão do orçamento da Secretaria da Agricultura , 
é realmente muito pequeno, como o de todas as outras. Sei 
que não sobra dinheiro para lugar nenhum. Hoje. o Estado 
está pagando o necessário . Agora , o orçamento da Secretaria 
é um pouco fa l so , porque parte dele, relativa à EMATER , 
EPAMIG etc. , não aparece no item Secretaria da Agricultura. 

Por outro lado, as rendas que estamos auf erindo estão sendo 
usadas, dentro daquele esquema, pelos órgãos autônomos. 
Outro _fato é que os grandes projetos não estão aparecendo 
ali. As vezes , nem aparecem no orçamento da Secretaria. Às 
vezes , aparecem no Planejamento. na Fazenda. São esses 
projetos estruturadores que estamos implementando. Mas seja 
como for, o senhor tocou num ponto que é importante. Vamos 
precisar de alguns órgãos e . nessa amp l iação, vamos depender 
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da aprovação do Legislativo. Essa ampliação, para nós. é 
fundamental . Temos _que completar o IMA , recompor a EPAMIG, 
etc. Perdemos, tambem, com aquela guerra do ajuste do acordo 
trabalh1sta. Temos. por exemplo , um requerimento para 
abrirmos mais 200 escritórios, mas não podemos fazê-lo 
porque não temos profissionais. A CASEMG tem 30% de seu 
pessoal em Belo Horizonte. Os outros 70% estão no interior 
mas ela está com deficiência. A Ruralminas sofreu u~ 
fenômeno de distorção. Estamos tendo que fazer um tipo de 
ajuste que não é agradável, pois temos dois quadros de 
pessoal: os que estão trabalhando e os que não estão. Não 
tínhamos recursos. Queremos reaprove it ar todo mundo. O CEASA 
felizmente já dá lucro. Vamos , agora, amp li á-lo e propor aos 
senhores uma reforma patrimonial. Várias coisas no CEASA não 
são privatizáveis. Mas podemos gerar muitos recursos e 
amp li ar os sete CEASAs mineiros. São it ens de que vamos 
precisar e que vão depender de reformulação no setor. 
A verdade é que o Governador Eduardo Azeredo está dando 
p~ioridade ao setor agríco l a. Embora o orçamento não seja 
tao grande, os chamados recursos de empréstimos. de 
contrapartidas ou de projetos especiais estão chegando ao 
nosso setor. Mas. se isso puder ser fortalecido pelo 
orçamento norma l, tenho certeza de que a situação vai ficar 
mais confortável. 

O Sr . Presiden t e Com a palavra. o Deputado Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Car los Pimenta Gostaria de cumprimentar o 
Deputado Paulo Piau pela fe li z idéia de promover este 
debate. Acredito que os Deputados aqui presentes tiveram a 
oportunidade de ver com muita c l areza, simp l icidade , mas 
também, com muita objetividade a situação da política 
agrícola do Estado de Minas Gerais. Os que não compareceram, 
por mot1 vo de força maior. perderam esta explanação. Ficamos 
satisfeitos , principalmente no que tange à questão do norte 
de Minas. Vou sair daqui. hoje , muito mais aliviado. 
Queremos recuperar o tempo perdido. É uma região que, como 
V. Exa. d isse. tem um potencia l muito grande. Isso, para nós 
que lá moramos , é uma esperança , e muito mais do que isso , é 
uma certeza de que valeu a pena e de que vai valer a pena 
continuarmos a nossa lu ta. sem abr ir mos mão do tempo em que 
estivermos aqu i, na Assembléia Legislativa. 

Preocupa-nos muito a questão dos investimentos. Estamos 
inclusive, com o "Jorna l de Montes Claros" , que diz que o~ 
produtores e v itam empréstimos e que mais de 50% do dinheiro 
disponível do Banco do Brasi l não foi sequer pleiteado oelos 
produtores rurais , com medo das a l tas taxas de juros e até 
da propria indefinição do Governo Federal quanto á escolha 
de um novo indexador que venha substituir a TR. 

Acho que valeu a pena este encontro. Está presente aqui a 
grande maioria dos . Deputados norte-mineiros. O Presidente, 
Deputado Wander l ey Avila , de Pirapora, o Jairo, o Clêuber, a 
Elbe , o Péricles. Acho que esta bancada está cumprindo uma 
missão muito importante ao levantar a nossa bandeira. Temos 
motivos suficientes para ta l. Hoje nos damos por 
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satisfeitos. Acredito no tr abalho de V. Exa . , com toda a sua 
experiência, como Ministro que foi e agora como Secretário 
de Estado . 

Como parlamentar, V. Exa. tem a van tagem de reunir 
experiência tanto na parte executiva quanto na 
administrativa. e isto é importante para nossa atuação 
parlamentar. Acredit amos no trabalho de v. Exa. , juntamer:e 
a toda essa equipe técnica. 

Peço licença aos senhores para fazer uma saudação especial 
ao Dr. Pedro Narcisio, nosso companheiro do Norte de Minas, 
que já foi Deputado por vári as legislaturas e tem a difícil 
e grande missão de presidir a CASEMG. Gostaria de lhe d izer 
que podem contar conosco. A Assembléia está presente e não 
vamos nos furtar às grandes decisões, nem às grandes 
discussões. independentemente de ideologia partidária e de 
bandeira ideológica . Temos a nossa missão. O Estado de Minas 
é muito grande , existem muitas Minas, e defendemos uma delas 
que é o Norte de Minas. que realmente merece todo o nosso 
esforço . J amais desist i remos de lutar por esta região. 
Agradeço a v. Exa. e cumprimento o Deputado Pau l o Piau por 
esta iniciativa. Estamos muito satisfeitos e esperançosos de 
que Minas Gerais possa ocupar um lugar de destaque no setor 
da agropecuária. 
o Secretário Alysson Paulinelli - Agradeço as palavras do 

Deputado Carlos Pimenta e me coloco à disposição, com muito 
entusiasmo, dos Srs. Deputados. no trabalho que estamos 
fazendo, na certeza de que dias melhores virão. Espero que 
t enhamos consciência de que tudo vai depender mais de nós. 
como cidadãos, do que propriamente nós , como governo . E 
importante termos esse conceito porque num Pais como o 
Bras i 1, com t anta coisa para fazer , é preciso ter fé , 
confiança e trabalhar muito. Tudo isto estamos dispostos a 
oferecer. 

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

Presidência agradece a presença do Exmo. Sr. Secretário da 
Agricultura. Pecuária e Abastecimento , Dr. Alysson 
Paulinelli, e demais autoridades e encerra a reun1ao 
convocando os Deputados para a ordinária de logo mais. às 14 
horas, com a ordem do dia já pub li cada . Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA 18a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vi nte e dois de dezembro de mil 
novecentos e noventa e quatro , comparecem na sala 4 do 2Q 
andar do Edifício Tiradentes, os Deputados José Ferraz , 
Rêmolo Aloise, Bené Guedes, José Militão e Elmo Braz. 
membros da Mesa da Assembléia; João Marques. José Renato. 
Roberto Amaral e Célio 01 iveira , membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimenta l, o Presidente, Deputado José 
Ferraz, declara abertos os trabalhos do dia, sendo l ida e 
aprovada a ata da reun i ão anter ior . O Presidente informa 
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que, nos termos do art. 7Q da Resolução ng 5. 129, de 
28 / 12/92, a reunião tem por finalidade apreciar os processos 
sobre aplicações de recursos oriundos de subvenções soc iais. 
Logo após , passa a palavra ao relator da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária, Deputado João 
Marques, que emite parecer pela aprovação dos processos das 
seguintes entidades: Associação Feminina Evangélica 
Comunitária, APAE de Maria da Fé, Santa Casa de Misericórdia 
de Itajubá, Associação dos Hemofílicos de Minas Gerais , 
Projeto Pão e Água Viva, Caixa Escolar Inácio Passos, 
Conselho Centra l da Sociedade S . Vicente de Paulo. Instituto 
N. Sra. do Carmo, Associação Desenvolvimento e Assistência 
Social Educac ional e Desportiva de Pará de Minas, Associação 
Desenvolvimento e Assistência Social Educaciona l e 
Desportiva de Pará de Minas, Associação Catadores de Pa pel, 
Papelão e Material Reaproveitáve l de Belo Horizonte, 
Inspetoria S. João Bosco. Creche Comunitária de 
Delfinópolis , Prefeitura Municipal de Guarani, Prefeitura 
Municipa l de Guarani , Prefeitura Municipal de Guaran i , 
Associação de Apoio Comunitário do Bairro de Lourdes, 
Associação dos Moradores das Vil as Vil aça e Vila Tavares, 
Aliança Naciona l da Juventu de , Aliança Nacional da 
Juventude, APAE de Paraisópolis , Sociedade Musical Sagrado 
Coração de Jesus. Cora l Araújo de Barbacena - Coral Ar aú jo 
de Barbacena, Prefeitura Municipal de Itacambira, Asilo S. 
Vi cente de Pa ulo e Santana do Manhuaçu, Centro Assistencia l 
Comunitá r io André Luiz, Santa Casa de Misericórdia de 
Jacutinga, Associação de Amigos do Aut i sta e Psicótico SSP-
AMAPP , Sociedade Vil a dos Pob r es de Santo Antônio, 
Associação Feminina de Assistência Social ASFAS 
Associação Comunit ár ia dos Quartéis , Caixa Escolar Professor 
Ismae l Silva, Associação dos Batistas Evangélicos Renovados 
de Matozinhos . As soc iação Comunitária das Micro-Localidades 
Ipiranga-Cupim-B. Sto. Antônio- Brejo Grande-Porteiras e 
Açude, Associação Pró-Vargem. Associação das Senhoras de 
Caridade de S. Vicente de Paulo, Industrial Sport Clube , 
Associação Comunitária dos Moradores da Rua S. Geraldo . 
Submetidos a d i scussão e a votação, são os pareceres 
aprovados. A seguir , o Deputado José Renato emite parecer 
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: 
Associação Comunitária Moradores do Conjunto Minascaixa B e 
do Movimento dos Sem - Casa , Associação dos Moradores e 
Amigos da Vila Estrela, Sociedade S. Vicen te de Paulo , 
Associação Moradores da Comunidad e do Tanque e Região, 
Hospital Santa Rita. Sociedade O impica de Lambar i. 
Associação Comunitária Santa Ana, Prefeitura Municipal de 
Santo An t ônio do Amparo, Prefeitura Municipal de Carmo da 
Mata, Sociedade Musical Eduardo Tenór io, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Coqueiros, Prefeitura 
Municipal de Carmo da Mata, Esporte Clube São Lourenço, 
Prefeitura Municipal de Pocrane , Conselho Particular Sagrada 
Família da SS VP , Prefeitura Municipal de Ubapor anga , 
Prefeitura Municipal de Rio Manso. Associação Amigos do 
Bairro N. Sra. de Fátima. Assoc iação Comunitária dos 
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Moradores da Rua S. Geraldo, Associação dos Morador es da 
Comunidade do T a~que e Região, As sociação Comu n itária 
Povoado Retiro da SaJdade, As s oci ação Comunitária Rural Pa r a 
Um Amanhã Melhor de Sobradinho, Associação Comunitária 
Moradores de Água Branca de Baixo, Associação Comunitária 
Amigos do Mandiocal, Associ ação Comunitária de Bebedouro e 
Barrinha, Associação Comunitária Moradores de Água Bra nca de 
Cima, Associação Femini na do Bairro Ti rol, Associação de 
Produção e Desenvolvimento Comunitário de Cantinho, 
Associação dos Trabalhadores Rurais da Comunidade Olhos 
D' Água dos Rosenos, Conselho Comunitário de Água Branca de 
Minas, Associação Comunitária Pró-Melhoramento do Bairro Bom 
Destino, Serviço de Assistência S. Antônio, Associ ação 
Beneficent~ das Mulheres de Santa Cruz, Associação Rural das 
Mães de Agua Boa, Conselho Comunitário de Boa Vista, 
Associação Comunitária de Maristela, Centro Comunitário 
Rural de Sumidouro, Associação Comunitária Boa Esperança, 
Associação Comunitária Gruta Cristo Rei , Associação 
Comunitária Caíres pelo Progresso. Associação Comunitária de 
Francisco Pereira, Associação dos Moradores da Comunidade do 
Jataí, Associação dos Produtores Rurais de Simonésia, Centro 
Comunitário Pró- Morar Baixinha, Sociedade de Amparo á 
Maternidade e Infância Olinto Diniz de Carmo da Mata , Clã 
Delfos, Associação Comunitária do Bairro Ca l adão. Liga 
Esportiva de Coronel Fabriciano, Prefeitura Municipal de 
Capitólio, Prefeitura Municipal de Piumhi. Prefeitura 
Municipal de Alpinópolis , Prefeitura Municipal de São Roque 
de Minas, Associação Comunitária dos Moradores da Vila 
Várzea de Cima , Associação dos Carentes de Brasília de Minas 
e Município, Associação de Moradores do Bairro JK. 
Submetidos a discussão e a votação, são os pareceres 
aprovados. Em seguida, esses processos são apreciados pela 
Mesa , sendo relatores da matéria os Deputados José Militão , 
2g- Vice-Presidente, e Rêmolo Aloise, 3g- Vice-Presidente, 
que emitem seus pareceres pe l a aprovação dos processos , os 
quais, submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez, são aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
os membros das Comissões para a próxima reunião ordinária , 
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 7 de março de 1995. 
Rêmolo Aloise, Presidente Wanderley Ávila Ermano 

Batista - Ibrahim Jacob Maria José Haueisen Paulo 
Pettersen - Miguel Martin i - Clêuber Carneiro- Glycon Terra 
Pinto - Romeu Queiroz. 
ATA DA 1a REUNIÃO CON JU NTA DA MESA DA ASSEMBL EIA E DA 
COMISSÃO DE FISCA LIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas do dia sete de março de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala 1 do 3Q andar do 
Edifício Tiradentes. os Deputados Wanderley Ávi l a , Ermano 
Batista, Ibrahim Jacob. Maria José Haueisen, Pau lo Pettersen 
e Rêmolo Aloise , membros da Mesa da Assemb léi a ; Miguel 
Martini, Clêuber Carneiro , Glycon Terra Pinto e Romeu 
Queiroz, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
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Orçamentária. Verificando a existência de nú mero regiment a l, 
o Presidente, Deputado Rêmolo Aloise, decla r a abe r tos os 
trabalhos do dia , sendo l ida e aprovada a ata da reun1ao 
anterior. O Presidente informa que, nos termos do õ 4o do 
art. 2Q da Resolução ng 5. 143, de 22/6/94, a reunião tem-por 
finalidade apreciar os processos de pr estações de contas da 
aplicação dos recursos oriundos de subvenções sociais . Logo 
após, passa a palavra aos relatores, pela Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária , Deputados Clêuber 
Carneiro e Glycon Terra Pinto, que emitem pareceres pela 
aprovação dos processos das seguintes entidades : Conselho 
Central do Divino Espírito Santo de Barbacena da Sociedade 
São Vicente de Paulo ; Associação de Beneficência e 
Assistência Social de Caiana; As s ociação dos Aposentados e 
Pensionistas de Três Marias; Conselho Particular Senhor Bom 
Jesus da SSVP; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
- APAE - Conceição do Rio Verde; Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE - Lambari: Conferência Nossa Senhora 
de Lourdes da Sociedade de São Vicente de Paulo; Ação Social 
do Bairro da Lavra; Associação Comunitária Joana Eva: 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais APAE 
Cambuquira; Caixa Escolar Monsenhor José Guimarães Fonseca; 
Creche Stefânia Falcão Margotti , Creche Stefânia Falcão 
Margotti; Congregação da~ Servas Reparadoras: Associação 
Comunitária dos Produto ~ es Rurais da Comunidade de 
Corguinho; Prefeitura Municipa l de Cruzeiro da Fortaleza; 
Prefeitura Municipal de Estrela do Sul; Pequenas Comunidades 
de Nossa Senhora do Carmo; Associação das Damas de Caridade 
de Abadia dos Dourados ; Casa da Amizade de Araguari; 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Japecanga; Caixa 
Esco l ar Professor Vicente Lopes Peres; APAE -Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Prata; Serviço Social 
Paróquia Nossa Senhora do Carmo: Grupo Esp í rita Corações 
Unidos; Creche Dalela Tannus ; Associação Rural da Comunidade 
de Agua Limpa: Associação Comunitária dos Moradores de 
Zelândia: Associação Comunitária do Bairro Bethânia; 
Associação dos Deficientes de Monte Carme l o ADEMC; 
Associação Rural da Comunidade de Perdizes: Associação dos 
Moradores da Vila Divinéia e Adjacentes: Conselho Particular 
Vicentino São Paulo Apóstolo: Creche Criança Esperança: 
Associação de 0 ais e Amigos dos Excepcionais APAE 
Pirauba: Assc :i ação Comunitária de Medeiros de Cima, 
Medeiros de Baixo e Egito: Associação Comunitária da Vila 
São Paulo; Comun id ade de Danças e Cantos Musicais Vida e 
Adoração: Projeto Assistencial Novo Céu; Fraternidade 
Espírita Cristã Francisco de Assis; Creche Casinha da Vo, ~; 
Associação Comunitária Pró-Melhoramentos do Bairro 
Jaquel ine; Associação Comunitária do Rosário para o 
Desenvo lvi mento e Assistência- ACORDA: Centro de Defesa 
Coletiva das Vil as Santa Rita de Cássia e Estrela: Creche 
Comunitária Maria Bessa; Associação Feminina dos Moradores 
do Bairro Canaã: Associação Comun it ária Santa Ana: Fundação 
São José do Paraíso- Rádio Paraísópol is: Asilo São Vicente 
de Paulo: Ação Social Evangé li ca- ASSEV: Associação de Pais 
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e Amigos dos Excepcionais de Iturama APAE; Prefeitura 
Municipal de Iturama; Prefeitura Municipal de Itapagipe; 
Creche Fraternidade Feminina Estrela do Triângulo Rouxinol, 
Associação dos Moradores da Vila Cruzeiro; Associação de 
Amigos do Bairro da Vila Bom Sucesso; Creche e Centro de 
Formação Pequeninos de Jesus , "El-Shaday" Missão 
Artística, Cultural e Social, "El-Shaday" Missão 
Artística, Cultural e Social; ABREPOAR Associ ação 
Beneficente , Promocional e Artística , "El-Shaday" -Missão 
Artística , Cultural e Social; Associação Batista de 
Assistência Social: Associação dos Garçons e Profissionais 
Similares ; Ação Social do Bairro da Lavra; Caixa Escolar Dr. 
Rau l Sá; Caixa Escolar Georgina Bacha; Lar São Thomé dos 
Velhinhos; Creche Menino Jesus; Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Nepomuceno; Creche Cantinho Fe li z; 
Prefeitura Municipal de Pratinha; Prefeitura Municipa l de 
Romaria; Caixa Escolar Monsenhor Horta; Associação 
Comunitária Nossa Senhora D'Abadia de Romaria ; Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela do Su l; Associação 
Comunitária Paranaíba; Caixa Escolar Jaco Bat ist a do Amaral; 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de 
Córrego Fundo e Pedreira; Prefeitura Municipal de Serra do 
Salitre; Prefeitura Municipal de Serra do Sa l itre; 
Associação de Moradores do Bairro Jardim Montreal; Clube 
Alegre da Terceira Madureza Joaquim Veloso de Matos; 
Prefeitura Municipal de Estre l a do Sul; Associação dos 
Produtores das Comunidades de Capão Alto. Mateus e Paulista; 
Prefeitura Municipal de Irai de Minas; Associação dos 
Moradores do Bairro Planalto; Caixa Escolar Antônio 
Atanásio; Associação dos Deficientes de Monte Carmelo; 
Conselho Comunitário do Pará; Associação Feminina do Sol 
Nascente; Assoc i ação Feminina do Bairro Ti ro l; Associação 
Comunitária do Conjunto Sócrates Mariane Bittencourt; 
Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida da Pedra 
Branca; Associação Comunitária do Conjunto Habitacional 
Tiradentes: Associação Anti-Alcoólica de Iturama; Casa da 
Amizade de Sacramento; Prefeitura Municipa l de Nova Ponte; 
APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Bom 
Sucesso; Albergue São Francisco de Assis; Caixa Escolar 
Profª Beatriz Albergaria; Associação dos Moradores da Vila 
Mendes - AMOVIM, Associação Rural e Comunitária de Coronel 
Xavier Chaves- ARCEL; Associação Famí lia de Maria; Conselho 
de Desenvol v imento Comunitário de Vila Alexandre Mascarenhas 

CODEVAM; APAE Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Pitangui; Caixa Esco l ar Dom Bosco; 
Prefeitura Municipal de Conceição do Pará, Conselho 
Comunitário de Desenvo lvi mento de Florestal; Clube de Mães 
Nossa Senhora de Fátima: Associação de Desenvo lv imento e 
Assistência Social, Educacional e Desportivo de Pará de 
Minas: Li ga Amadora de Desportos de Dom Silvério: Associação 
Comunitária de Joaquim Fel i cio; Hospital Nossa Senhora da 
Conceição; Conselho Municipal de Assistência Social; Caixa 
Escolar Professor José Va l adares ; Mafla Esporte Clube; 
Associação Comunitária da Creche São Jud as Tadeu; Associação 
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Comunitária dos Moradores da Vila Senhora Santana do 
Cafezal; Associação de Proteção à Maternidade; à Infância e 
à Adolescência de Piumhi; Conselho Particular de Piumhi da 
SSVP; Fundação Obras Sociais da Paróquia da Boa Viagem: Lar 
dos Meninos São Domingos Obra Social Belo Horizonte; 
Associação da Pastoral da Mulher Marginalizada; Obras 
Sociais Senhora da Gloria; Família Down; Serviços de 
Promoção ao Menor e à Família- SERPAF; Creche Menino Jesus 
de Praga; SICRA- Sociedade Irmãos das Crianças; Obras 
Sociais da Paróquia de Piumhi; Grupo Convivência; Creche 
Centro Materno Infantil Ana Maria de Castro Veado; Comissão 
Fé e Esperança da Vila Pinho; Comissão Fé e Esperança da 
Vila Pinho: Caixa Escolar Padre Joaquim Xavier Lopes 
Cançado; Caixa Escolar Honorina Giannetti; Associação 
Comunitária Bairro Bela Vista; Associação Comunitária Monte 
Castelo; Associação Eldorado de Apoio à Vi da; Associação de 
Moradores do Bairro Lavrado: Associação Femi nin a Jardim 
Castelinho; Associação de Moradores de Brumado ; Associação 
Muda Matozinhos: Associação Assistencial Odetalonin; 
Conselho Comunitário de Desenvolv imento Rural de Limas: 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Machados: 
Associação Comunitária Cabana Espir i-~ Umbandista Pai João 
Baiano; Caixa Esco l ar Polivalente: As ,:ciação da Pastoral da 
Criança e do Desenvo lvi mento Social de Alfred; Nacional 
Esporte Clube; Associação de Moradores do Bairro Rosário; 
Banda de Musica Nossa Senhora do Rosário; América Futebo l 
Clube; Movimento Fami li ar Cristão: Associação dos Moradores 
do Bairro São Geraldo: Conselho Pro-Desenvolvimento 
Comunitário Várzea do Marçal: Caixa Escolar Santa Rita: 
Fundação de Apoio à Pesquisa; Educação e Cultura - FAPEC: 
Associação de Pequenos Produtores Rurais e Artesãos de 
Sitio: Caixa Escolar do Bairro Dr . José Guimarães ; Fita Azu l 
Esporte Clube; Lira Nossa Senhora da Gloria; Sociedade 
Musical Lyra Lagoense: Associação Cultura através da Arte e 
das Tradições, Ontem. Hoje. Sempre - CAATOHS; Caixa Escolar 
Alberto Caldeira Lott; Associação de Moradores do Bairro 
Santana; Esporte Clube 5ª Residência: Hospital Comunitário 
de Laranjal; Associação Municipalista do Bem-Estar e 
Expansão Social; Associação Municipal i sta do Bem-Estar e 
Expansão Social; Associação de Assistência e Proteção à 
Infância: Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima; 
Associação Comunitária de Açucena: Centro Comu nit ár io Pro-
Desenvolvimento do Bairro Grajau; Caixa Esco l ar Nair 
Guimarães ; Associação Comunitária dos Moradores de Ribeiro 
Junqueira: Associação Municipalista do Bem- Estar e Expansão 
Socia l ; Hospita l Olyntho Almada da Sociedade São Vi cente de 
Paulo; Prefeitura Municipal de Além Paraíba; Lo j a Maçôn ica 
27 de Abril; Loja Maçônica 27 de Abril; Templo Umbandista 
Amor e Redenção: Associação Feminina Tebana AFET; 
Associação Cultura através da Arte e das Tradições; Ontem. 
Hoje. Sempre; Caixa Escolar Marciano Ferraz; Caixa Escolar 
Joaqu im Ferreira Brito: Associação dos Pequenos Prod utores 
Rurais de Imbiruçu: Conselho Comunit ár io de Alagoas: 
As soc i ação de Mor adores e Amigos do Bairro Univers i tário-
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AMABU; Sociedade Corporação Musical Banda Maria I macul ada; 
Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo; 
Associação de Apoio aos Atletas Varzeanos de Governador 
Valadares; Associação dos Produtores Rurais de Sossego; 
Instituição Meninos de Jesus; Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de São Geraldo da Piedade; Associação dos Idosos 
Cidade Alta-Carapina; Associação Desenvolvimento Comunitário 
de Assistência e Promoção Social; Associação Comunitária da 
Comunidade de Araras; Conselho Municipal de Desenvolvimento 
de Coroaci; Bem-Estar do Menor: Associação dos Pequenos 
Produtores Rurais do Córrego da Pérola; Ação Social 
Paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Conceição; Centro 
Infantil Municipal de Caeté: Creche Sagrada Face; Associação 
de Desenvolvimento Comunitário de Assistência e Promoção 
Social; Associação Comunitária do Bairro Santa Paula 
ACOBASPA; Associação Comunitária do Bairro Nova Vila Bretas. 
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 Vi ce-Presidente. e Ermano Batista. 4Q- Secretário, 
que emitem seus pareceres por sua aprovação, 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, 9 de março de 1995. 
Sebastião Navarro, Presidente- Wanderley Ávila Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob - Rêmolo Aloise Miguel 
Martini - Clêuber Carneiro- Marcos Helênio- Romeu Queiroz. 
ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCAL I ZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas do dia nove de março de mi l novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na sala 1 do 3Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Wanderley Ávila, Maria José 
Haueisen. Ibrahim Jacob, Rêmolo Aloise e Sebastião Navarro 
Vieir a , membros da Mesa da Assembléia; Mi gue l Martini, 
Clêuber Carneiro, Marcos Helênio e Romeu Queiroz, membros da 
Comissão de Fiscalização Finance ir a e Orçamentária. 
Ve rificando a ex i stência de numero regimental , o Presidente . 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. dec lara abertos os 
tr abalhos do dia, e é lida e aprovada a ata da reun1ao 
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 de recursos oriundos de subvenções socia is . Logo 
após. passa a palavra ao Deputado Ciêuber Carneiro, relator 
no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária , que emite pareceres pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades : Loja Maçônica Capitular 
Fr aternidade Universal. Prefeitura Municipal de São Brás do 
Suaç ui, Bem Estar do Menor, Associação Comunitária do Bairro 
Fraternidade , Associação dos Moradores e Amigos de Mesquita 

AMAM, Grupo Convivência, Instituto Educacional 
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Fraternidade Cristã, Associação dos Mo r adores do Ba i rro Ve ra 
Cruz. Associação das Donas de Casa do Bairro Bom Pastor 
Associação dos Moradores da Comunidade Gomes, Associ açã~ 
Comunitária Joana Eva, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário da Estação de Carrancas , Serviço de Obras 
Sociais , ARCEA - Associação Recreativa, Cultural e Esportiva 
Alterosense. Associação Comunitária da Vila dos Gauchos , 
Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro , Associação 
Comunitária Ana Rocha Palmeiras, Prefeitura Municipal de 
Lontra, Conselho de Desenvo lv imento Comunitário de Fabião , 
Serviço de Promoção do Menor SERVIR, Associação 
Comunitária de Remansinho, Associação Comunitária de Amigos 
e Vizinhos de Lapa , Associação dos Moradores e Amigos do 
Bairro Jadete. Associação Comunitária do Bairro São Bento, 
Associação Comunitária de São Pedro ACOSP, Associação 
Comunitária de Pedras de Maria da Cruz. Associação 
Comunitária do Brejo, Associação Comunitária do Bre jo , 
Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Levianópolis, 
Associação Comunitária de Barreiro , Caixa Escolar Olivia 
Granja de Pinna. da Esco la Estadua l Olegário Maciel . 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Casa Nova, 
Prefeitura Municipal de Capitão Enéias , Associação dos 
Moradores do Bairro Jardim Ste l a , Associação Comunitária dos 
Bairros Vila Vicentina e João Aguiar, Associação Comunitária 
de Santa Bárbara, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 
Cedro, Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito 
de Paredão de Minas, Associação Comunitária dos Amigos de 
Palmeirinha. Associação dos Pequenos Produtores Rurais de 
Cônego Marinho, Prefeitura Municipal de Engenheiro Navarro. 
Associação Comunitária da Vil a dos Gauchos, Associação de 
Cabeceira do Tejuco. Obra Social do Educandário Senhora das 
Graças , Caixa Escolar Professor Tertuliano Silva, da Esco l a 
Estadual Simão Vianna da Cunha Pereira, Conselho Particular 
das Conferências Vicentinas de Alpinópolis, APAE 
Associação de Pais e Amigos dos Excepciona i s de Carmo do Rio 
Claro, Cidade Ozanam Obra Unida Cons. Metropolitano de Be lo 
Horizonte da Sociedade São Vi cente de Pau l o. Lar Nossa 
Senhora do Carmo. Conselho de Desenvolvimento Comunitário da 
Penha, Terno de Congo São Vicente de Paula , APAE 
Associação de Pa i s e Amigos dos Excepcionais de Passos , 
Associação Filantrópica Apóstolos de Cristo, Obras Sociais 
São Domingos Sávio, APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Muzambinho, Sociedade de Assistência ao 
Menor de Passos - SAMP. Centro de Aprendizagem Pró-Menor de 
Passos. Conselho Particular de Pains da Sociedade São 
Vicente de Paulo, Instituto São Vi cente de Paulo, Frente de 
Apoio ao Menor - FAM, Sociedade São Vicent e de Paulo de São 
João Batista do Glória. Serviço de Obras Sociais SOS, 
Associação de Congado de Nossa Senhora do Rosário e São 
Benedito de Nova Resende , Associação de Proteção á 
Maternidade, á Infância e á Adolescência de Piumhi 
APROMIP, Asilo São Vicente de Paulo de Mu zambinho, Conse l ho 
Social e Comunitário Ampliado COSCA, Associação de 
Moradores do Vir adouro e Região do Município de I l icinia. 
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Caixa Escolar Amedeo Viola, Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lambari. Sociedade Olímpica de Lambari, 
Caixa Escolar Carlos Bernardes, Caixa Escolar Yolanda Jovino 
Vaz, Conselho Comunitário Nossa Senhora de Lourdes , 
Associação dos Moradores dos Bairros Vila Leopoldina e 
Lajinha , Esporte Clube Beira Rio, Associação do Bairro 
Floresta, Caixa Escolar D. Maricota Pinto , Associação 
Comunitária dos Moradores da Região Campos Elíseos, 
Irmandade do Congado de Nossa Senhora de Lourdes, Caixa 
Escolar Cônego Cesário. Associação do Bairro Calcita, Vila 
Vicentina Monsenhor Castro. Associação Comunitária dos 
Costas, Colégio Santa Terezinha, Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Candeias, Caixa Escolar Dona 
Berenice de Magalhães Pinto, Conselho Particular da 
Sociedade São Vicente de Paulo , Assistência Socia l de Arcos 

ASA , Conselho de Desenvo lv imento Comunitário de São 
Domingos dos Teixeiras , Fraternidade Espír it a Cristã 
Francisco de Assis, Clube Recreativo Varginha. Associação 
dos Moradores do Ba i rro Cidade Nova. Campo Be lo Atlético 
Clube, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Abaeté. Associação Comunitária dos Carentes de Quarte l 
Geral. Prefeitura Municipal de Estrela do Indaiá, Associação 
para Ser vi r o Próximo. Caixa Escolar João Francisco 
Capetinga, Associação Comunitária dos Carentes de Quartel 
Gera l. Associação Comunitária dos Carentes de Quartel Geral. 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Municipal de Abaeté, 
Associação Comunitária da Zona Leste de Abaeté. Prefeitura 
Municipal de Papagaios, Pr~feitura Municipal de Martinho 
Campos . Prefeitura Mun ic1 pa l de Coronel Fabriciano. 
Associação dos Moradores de Silva Campos , Clube de Mães o. 
Rosalina José de Moura, Lar da Criança Feliz. Lar dos 
Meninos Dom Orione. Caixa Escolar Humberto Andreta , Caixa 
Escolar João Francisco Capetinga, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de São José do Buriti. Caixa 
Escolar Vera Cruz, APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Piumhi. Caixa Escolar Major José Franco , 
Conselho Comunitário de Tereza. Conferência de São Francisco 
das Chagas da Sociedade São Vi cente de Paulo, Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Santana de Patos, Conselho 
Municipal do Bem Estar do Menor de Presidente Olegário, 
Associação para Servir o Próximo, Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de João Pinheiro. Associação da 
Cidadania para Erradicação da Miséria. Conselho Comunitário 
de Santa Luzia, Caixa Escol ar Dr. Josep h Borges de Queiroz, 
Prefeitura Municipa l de Bon finópo lis de Minas, Associação 
dos Moradores e Am i gos do Bairro Cristo Redentor, FEASNAO -
Fundação Evangélica de Assistência Social Noel Alves de 
01 iveira, Conselho Particular da Sociedade São Vi cente de 
Paulo de Lagoa Formosa, Juventude Uni da de Guimarânia, 
Prefeitura Mun i cipa l de Buritis. Prefeitura Mun ici pa l de Rio 
Paranaíba, Associação dos Moradores do Bairro Jardim 
Aquarius, Associação dos Moradores do Bairro Nossa Senhora 
de Fátima. APAE Associação de Pais e Amigos dos 
Excepciona is de Buritis. Associação dos Mor adores do Bairro 
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Aeroporto, Prefeitura Municipal de Lagoa Formosa . Prefeitura 
Municipal de Paracatu, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Rocinha, Associação dos Aposentados e 
Pensionistas de Patos de Minas , ARCA Associação 
Recreativa. Cultural. Ass i stencia l , Associação dos Moradores 
da Comunidade Canavial e Adjacências, Assoc ·2ção de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Rio Paranaícct. Prefeitura 
Municipal de Itamarati de Minas. Prefeitura Municipal de 
Bicas, Prefeitura Municipal de Bicas , Conselho de 
Desenvo lv imento Comunitário Fe l ipe dos Santos. Prefeitura 
Municipal de Chácara. Prefe i tura Municipal de Guarará , 
Prefeitura Municipal de Astolfo Dutr a. FUMEC - Fundação Zona 
da Mata para Fins de Educação e Cultura. Associação 
Guararense de Assistência, Prefei:ura Mun i cipa l de 
Funilândia, Caixa Esco l ar José Fernan:~s Fi l ho , Conselho de 
Desen vol vi mento Comunitário de Sa ntana e Grupo Vi zinhança -
CODESAN. Projeto Assistenc i a l Novo Céu. Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Santana e Grupo Vi z i nhança -
CODESAN. Conselho de Desenvo lvi me nto Comunitário de Córrego 
Novo , Sociedade Comunitária de Habitação Popu l ar. Obras da 
Paróqu i a Nossa Senhora das Graças , Centre de Desenvolv imento 
Comunitário Artur Brier, Caixa Escolar Frei i nocência , 
Associação Comunitária do Bairro Bonsucesso, Associação 
Comunitária dos Moradores dos Mundéus. Associação de Pa i s e 
Amigos dos Excepciona i s - APAE de Pará de Minas , Ordem 
Templária da Cruz de Santo Antônio de Pádua. Coral Nossa 
Senhora Aparecida, Conquistano Futebo l Clube, Associação dos 
Pequenos Prod utores Rurais de Peixotos . Associação 
Comu nit ári a São Sebastião do Bairro Suzana , Associação 
Comunitária dos Moradores de Arinos ACOMAR. Servi ço 
Evangé l ico de Reabilitação- SER , Associação Comunitária 
Centro de Base de Itinga, Centro de Recuperação do 
Al coólatra CEREA. Conse l ho Comun it ário de Habitação 
Popular da Segunda Secção Bairro Felic i dade . Associação de 
Am igos e Moradores do Bairro São Januário de Centralina. 
Associação Comunitária dos Moradores e Amigos do Bairro Vil a 
Amapá, Assoc i ação dos Moradores do Bairro Vaticano de 
J eq uitinhonha. Associação Comunitária Santo Antôn io de 
Itinga , Conf erência São Vi cente de Pau lo, Conselho 
Comunit ário de Rio das An tas / Malhada Nova , Conse lho 
Comu ni tário de Vereda , Conse lho de Desenvolvimento 
Comunitár io de Barrinha e Mestiça, Esporte Clube Serrano, 
Irmandade de Nossa Senhora das Mercês da Santa Casa de 
Ca rid ade de Mont es Claros, Se r rar i a Futebo l Compet i ção, 
Soc i edade Fil antróp i ca Nosso Lar. Associação dos Moradores 
do Povoado oe Santa Rita. Associação dos Moradores de 
Ribeirão e varginha . Associação dos Moradores da Vil a Canaã , 
Associação da Mulher de Entroncamento de Sa l i nas, Associação 
Uni dos Venceremos dos Bairros Alto São João e São Fidélis . 
Caixa Escola r Juscelino Kub i tschek. Centro Esp í rita Mesa 
Branca Xangô. Clube Esport ivo Campestre de Salinas - CECS , 
Associação Comunitári a Rura l de São Migue l e Mo rr i nhos , 
Associação Comunitária do Povoado de Rochedo Novo. 
Associação Comunitária Rural de Larguinha . Associ ação 
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Comunitária Rural de Sucesso e Canto da Sorte, Associação 
dos Moradores do Bairro Nova Esperança , Associação dos 
Moradores de Canabraval e Lagoa de São João AMORCAL, 
Associação Beneficente de Assistência Social . Associação dos 
Clubes de Esportes de Várzea de Salinas, Associação 
Comunitária Amparo do Sitio, Associação Comunitária General 
Dutra de Assistência aos Idosos e Menores Carentes . 
Associação Comunitária de Curral de Dentro. Associação 
Comunitária Grêmio Recreativo Unidos do Alto ASCOGRUA, 
Associação Comunitária dos Moradores, Trabalhadores e 
Produtores Rurais do Distrito de Ferreirópolis, Associação 
Comunitária do Povoado do Cantinho e Córrego das Porteiras. 
Associação Comunitária de Roça do Mato de Assistência aos 
Idosos, Associação Comunitária Rural do Córrego da Empoeira, 
Associação Comunitária Rural do Distrito de Santa Cruz de 
Salinas. Associação Comunitária Rural de São José da Boa 
Vi sta, Associação Comunitária do Povoado de Nova Fátima , 
Conselho de Desenvo l vimento Comunitário de Tabuleiro e 
Marimbondo. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Mirandópolis, Associação de Desenvolvimento Comunitário de 
Ribeirão Cercadinho. Associação Comunitária de Roça do Mato 
de Assistência aos Idosos , Associação Comunitária dos 
Moradores Carentes do Bairro São Domingos, Associação 
Comunitária do Povoado de Rochedo Novo, Associação 
Comunitária de Assistência e Promoção Social - ACAPS, Caixa 
Escolar Nádima Miranda de Sena. Associação Comunitária 
Genera l Dutra de Assistência aos Idosos e Menores Carentes, 
Associ ação Comunitária de Amparo aos Idosos e aos Carentes 
de Itamarandiba, Grêmio Recreativo, Cultural e Desportivo 
Unicampo de Jequitinhonha, Associação dos Moradores de 
Taboquinha, Grêmio Recreativo, Cultural e Desportivo 
Unicampo de Jequitinhonha, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Tabuleiro e Marimbondo. Associação da Amizade 
de Divisa Alegre, Grupo Juventude Unida São José, Conselho 
de Desenvolvimento Comunitário de Itaberaba e Centro 
Espírita Mesa Branca Xangô. Submetidos a discussão e 
vot ação , são os pareceres aprovados . Em seguida, os 
processos são apreciados pela Mesa, sendo relator da matéria 
o Deputado Wanderley Ávila, 1Q-Vice-Presidente. que emite 
pareceres por sua aprovação, os quais, submetidos a 
discussão e vot ação , cada um por sua vez, são aprovados. 
Cumprida a final idade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e da 
Comissão para a próxima reunião ordinária, determ in a que se 
l avr e a ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa dz Assembléia, 14 de março de 

1995. 
Sebastião Navarro Vieir a, Presidente 

Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
Miguel Mar tini - Glycon Terra Pinto-
Queiroz. 

- Paulo Pettersen -
Ermano Batista 

Marcos Helênio - Romeu 

ATA DA 3a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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Às dez horas do dia quatorze de março de mil novecentos e 
noventa e cinco, compareceram na sala 1 do 3Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro , Ermano 
Batista, Maria José Haueisen, Ibrahim Jacob e Paulo 
Pettersen, membros da Mesa da Assembléia; Migue l Martini , 
Glycon Terra Pinto, Marcos Helênio e Romeu Queiroz, membros 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente , 
Deputado Sebastião Navarro , declara abertos os trabalhos do 
dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior. O 
Presidente informa que, nos termos do ô 4o do art. 2o da 
Resolução nQ 5. 143, de 22 / 6/ 94, a reunião-tem por finalidade 
apreciar os processos de prestações de contas da ap li cação 
de recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, passa 
a palavra ao relator pe l a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Deputado Glycon Terra Pinto, que 
emite pareceres concluindo pela aprovação dos processos das 
segu in tes entidades: Creche Criança Esperança , Centro de 
Recuperação do Alcoólatra. Associação de Proteção á 
Maternidade. Infância e Velhice de Patos de Minas. Grupo 
Espírita Legionários de Maria, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário do Beco . Associação de Proteção á Maternidade , 
Infância e Velhi ce de Patos de Minas. Associação dos 
Aposentados e Pensionistas de Patos de Min as. Leo Clube de 
Pouso Alegre, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Machado, Creche Comunitária Lago Azul, Loja Maçônica 
Vi ta l Brasi l, Associação Olímpica Campanhense , Léo Clube de 
Pouso Alegre, Casa da Criança, Aliança Nacional da 
Juventude, Associação Comunitária Benef icente de Mulheres 
Esperança do Vale, Sociedade Uni dos Lemepradense, Clã 
Delfos, Bonsucesso Futebol Clube, Banda de Música Lira 
Rodeirense. Industrial Futebo l Clube, Sociedade Musical 17 
de Dezembro . Associação de Caridade São João de Deus, 
Associação de Pais e Amigos dos Excepc ionais de Ubá , 
Altoriodocense Futebo l Clube, Conselho Desenvo lv imento 
Comunitá rio do Bairro Primavera, Fratern idade Fem ini na 
Ubaense , Núcleo Espírita Luz e Esperança, Sociedade São 
Vicente de Paulo de Raul Soares. Asilo São José , Recanto 
Salvador Pires, Associação de Proteção á Velhice - APROVE -, 
Creche Comunitária Maria Floripes, Sociedade de Prevenção e 
Assistência aos Cancerosos de Raul Soares, Núcleo 
Assistencial Espírita Maria da Cruz, Associação Comunitária 
Fraternidade de Ipaba, Federação Municipal de Associações de 
Moradores e Movimentos Populares de Iapu, Associação dos 
Moradores do Bairro São Sebastião, Associação dos Moradores 
do Bairro São Sebastião, Conselho Comunitário da Comunidade 
de Branquinhos. Associação dos Moradores do Ba ir ro Planalto. 
Clu be Praça de Esportes do Pará. Associação dos Moradores do 
Bairro Gomes, Conselho Comunitário de Barretos, Conselho 
Comunitário de Desenvolvimento Rural de Santo Antônio dos 
Campos . Azulão Esporte Clube. Associação Comunitária dos 
Moradores de São Bento , Conselho Comunitário de Barretos, 
Centro Espírita Paz e Amor , Conse l ho Comunitário de 
Desenvolvimento Rural de Santo Antônio dos Campos, Creche 
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Tia Elvira Araújo, Sociedade Educacional e Beneficente 
Estrela do Oeste de Minas, Associação São Rafael, Sociedade 
dos Amigos de Inhapim, Desafio Jovem Hebron, Caixa Escolar 
Coronel Tinô, Caixa Escolar Professora Beatriz Albergaria, 
Associação Comunitaria dos Bairros N. Sra. do Rosario, 
Araças, Vista Alegre , Imperatriz e Planalto , Creche 
Comunitaria Vovó Adelina , Centro Espírita José Horta 
Mantenedor da Creche Espírita Melo de Jesus, Prefeitura 
Municipal de Entre-Folhas. Centro Espírita Jesus de Nazaré, 
Liga de Desportos de Ipatinga, Sociedade dos Amigos de 
Inhapim , Associação de Esportes da Cidade de Jacinto, 
Conselho Municipal da Mulher de Santo Antônio do Jacinto, 
Irmandade São Vicente de Paulo , Associação Comunitaria do 
Bairro Bela Vista, Caixa Escolar da Escola Estadual de 
Jacinto. Associação Cultural Margaridense, Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Sucesso. Santa Casa de 
Misericórdia da Paróquia de Prados, Conselho Municipal da 
Mulher de Santo Antônio do Jacinto, Caixa Escolar Coronel 
Tinô, Fundação Tinô da Cunha , Associação Comunitaria dos 
Moradores do Município de Santo Antônio do Jacinto. Caixa 
Escolar Coronel Elpídio Alves Ferreira, Caixa Escolar Elisa 
Cavalcanti . Albergue São Francisco de Assis. Associação 
Comunitaria dos Moradores do Município de Santo Antônio do 
Jacinto. Creche Comunitaria Mundo Encantado . Conferência São 
Francisco de Assis, Casa da Amizade das Senhoras dos 
Rotarianos de Santa Margarida. Conselho de Ação Comunitaria 
de Santana dos Montes, Clube de Serviços dos Amigos da 
Parada Araújo , Associação de Moradores e Amigos de Catas 
Altas da Noruega - AMACAN -. Associação de Desenvo lvimento 
Comunitario dos Amigos de Campolide, Caixa Escolar do Bairro 
Dr. José Guimarães. Associação Comunitaria Ipiranga. União 
Comunitaria de Barbacena, Núcleo Comunitário dos Amigos de 
Monjolos, Associação Comunitária de José Luiz, Associação de 
Desenvolvimento Comunitario dos Amigos do Município de 
Ressaquinha, Associação Comunitária dos Amigos de São 
Vicente de Minas . Núcleo Assistencial de Desenvolvimento 
Comunitario Padre Dante Maria Pozzi , Clube de Serviços dos 
Amigos da Comunidade de Sapé, Bela Vista Futebol Clube, 
Núcleo Assistencial Central de Santa Barbara do Tugúrio, 
Associação Comunitaria da Vargem do Amargoso , Associação 
Comu nitar ia do Bairro Caiçaras. Associação Comunitaria do 
Bairro Dona Zilda , Associação de Parentes e Amigos dos 
Dependentes Químicos de Barbacena - APADEQ , Associação 
Comunitaria do Bairro Joaquim Gabriel de Souza, Associação 
Comunitaria dos Amigos de Ibiraci , Guarani Futebo l Clube , 
Clu be de Serviços dos Amigos de Curral Novo e Adjacências , 
Associação Comunitaria de Moradores do Bairro Vila Nova, 
Consel ho de Desenvolvimento Comunitário de Sobral Pinto, 
Industria l Sport Clube, Associação Comun i tária de José Lui z, 
Clube de Serviço dos Amigos de Parada Araújo. Vila do Carmo 
Sport Cl ub, Associação de Desenvo lvi mento Comunitário dos 
Amigos do Munic í pio de Ressaquinha, Associação de 
Desenvo lv imento da Região do Pindorama. Associação dos 
Moradores do Bairro São Sebastião. Associação Comunitaria do 
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Bairro Sagrada Família , Caixa Escolar Bel izário Moreira, 
Clube de Serviços dos Amigos da Parada Araújo, Associação 
Comunitária da Vargem do Amargoso, Associação Comunitária 
dos Moradores do Bairro Tibira. Associação Comunitária dos 
Amigos do Bairro Grogotó, Associação de Moradores do Bairro 
Santa Cruz, Associação dos Amigos aos Bairros Bandeirantes. 
Margarete e Adjacências. Associação Comunitária de Brejinho, 
Associação dos Amigos da Cidade de Itacambira. Prefeitura 
Municipal de Capitão Enéias , Associação das Comunidades de 
Ibiaí - ACIB -. Associação Comunitária dos Moradores da 
Várzea de Cima , Centro Comunitário Pro- Morar Baixinha 
Prefeitura Municipal de Jampruca , Associação dos Produtore~ 
Rurais de Simonésia, Associação dos Moradores de Bom Jesus 
do Prata, Caixa Escolar Marília de Dirceu , Esporte Clube 
Rosário , Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Mariana , Associação dos Moradores dos Bairros Saramenha de 
Cima/ Tavares / Vila Santa Isabel , Beneficência Padre Pedro 
Árbues , Associação Comunitaria do Distrito de Quilombo, 
Prefeitura Municipa l de Desterro de Entre Rios. Associação 
Comunitaria dos Agricultores e Traba lhadores de São 
Sebastião do Gil - ACATRUSSEG - . Sociedade Musical Santa 
Cecília , Fraternidade Espírita Paz e Renovação, APAE 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ouro Preto. 
Loja Maçônica Confidentes do Vale. SALUTAR - Santa Luzia, 
Trabalho, Amizade e Recreação, Prefeitura Municipal de 
Luminárias , Prefeitura Municipal de Bom Jardim de Minas, 
Associação de Caridade N. Sra. do Rosario. Federação 
Espírita Umbandista do Estado de Minas Gerais, Caixa Escolar 
Dona Maria Naves, Associação Comunitária Amigos do Cedro, 
Caixa Escolar João Francisco Capetinga, Prefeitura Municipal 
de Ibiraci, Prefeitura Municipa l de Senador Amaral . Abrigo 
Jesus , Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cambui. 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Campestre , 
Santa Casa de Monte Alegre de Minas, Caixa Escolar Cel . 
Artur Tibúrc i o, Prefeitura Municipal de Itambacuri , Creche 
Casa de Nazaré , Prefeitura Municipal de Porteirinha, 
Conselho Centra l Nossa Senhora da Piedade de Caeté 
Prefeitura Municipa l de Conquista. Clube da Maturidade: 
Clube da Maturidade, Associação dos Moradores do Povoado de 
São Sebastião dos Cabrestos. Sociedade São Vi cente de Paulo 
- Conselho Particu l ar Nossa Senhora do Carmo Prata, 
Prefeitur a Municipa l de Itambacuri , Associação Comunitaria 
dos Moradores da Região dos Campos El iseos. Recanto Salvador 
Pires, Associação Fi l antrópica Anfrisio Coelho , Creche Jos é 
Rodrigues da Silva, Grupo de Ação Comunitar io Crist ão. 
Associação Comunitária do Bairro Jardim São Geraldo, 
Associação Comunitária do Bairro Jardim São Geraldo, 
~ ssociação dos Moradores do Ba · -ro Aeroporto. Associação 
~omunitaria das Micro Local idade _ Ipiranga-Cupim-Barra Santo 
Antôn i o-Bre jo Grande-Porteiras e Açude, Associação 
Comunitária de Gent il de Matos. Associação Comun i tária N. 
Sra. da Saúde dos Bairros Santo Antônio e IAPI. Creche Dona 
Quita To l entino , Prefeitura Municipal de Barra Longa, 
Associação Comunitaria do Ba i rro Branco e La j e. Associação 
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Comunitária dos Moradores de Santo Antônio do Lei te, 
Associação Comunitária do Rosário, Associação Comunitária do 
Distrito de Major Ezequiel, Esporte Clube Rosário, 
Industrial Sport Clube, Industrial Sport Club, G.A.S. 
Guaraciaba Assistência Social. Associação Comunitária da 
Estiva, Associação Comunitária do Distrito de Major 
Ezequiel, Prefeitura Municipal de Inimutaba. Associação Pró-
Var gem , Associação Benemér ita de João Pinheiro, Associação 
Comunitária do Bairro Ribeirão do Bagre. Associação 
Comunitária de Limeira , Prefeitura Municipal de Inimutaba, 
Associação Pró-Vargem, Associação Comunitária do Bairro 
Ribeirão do Bagre, Associação dos Moradores da Comunidade de 
São Bento , Associação Comunitária de Gentil de Matos, 
Associação dos Moradores do Bairro Aeroporto. Associação 
Comunitária dos Moradores de Santo Antônio do Leite, 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Inimutaba 
CODINI -. Associação Centro Comunitário da Zona Rural de 
Acaiaca , Associação Comunitária dos Moradores de Santo 
Antônio do Leite , Associação Beneficente Cristã de Formoso , 
Associação Beneficente Cristã de Formoso. Associação 
Benemérita de João Pinhe iro. Ação Social das Paróquias de 
Nanuque - ASPAN -, Creche Lar da Criança, Associação de 
Assistência ás Cri anças Carentes de São Pedro, Associação 
dos Moradores do Bairro Matinha, Centro Comunitário Rural 
Nova Aliança, Prefeitura Municipal de Poté, Prefeitura 
Municipal de Fronteira dos Va les, Prefeitura Municipal de 
Machacalis , Associação de Prevenção e Combate ao Câncer, 
ESPROCTO- Centro Social Profissionalizante e Cultural de 
Teófilo Otôni. Conferência N. Sra. do Desterro da S.S.V.P. 
de Jordânia, Sociedade do Amparo á Maternidade e á Infância 
Olinto Diniz de Carmo da Mata, Fundação de Arte Cor a l Paulo 
VI, Caixa Escolar Deputado Geraldo Landi , Abrigo de Menores 
São Vicente de Paulo, Associação dos Moradores de Cabeceira 
de São Pedro e Lar Escola Ana Nery. Submetidos a discussão e 
votação, são os pareceres aprovados . Em seguida, esses 
processos são apreciados pela Mesa. sendo relator da matéria 
o Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emite 
pareceres pe l a aprovação dos processos, os quais , 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 das Comissões 
para a prox1ma reun1ao ordinária , determina que se lavre a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de março de 

1995. 
Agostinho Patrus, Presidente - Wander ley Ávila 

Batista Maria José Haueisen- Rêmolo Aloise 
Julio - Ibrahim Jacob- Miguel Martini - Clêuber 
Geraldo Rezende- Alencar da Silveira Junior. 

E r mano 
Antônio 

Carneiro-

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As dez horas do dia dezesseis de março de mil novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na sala do 3o andar do Edifício 
Tiradentes os Deputados Agostinho Patrus, Antônio Julio, 
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Maria José Haueisen, Rêmolo Aloise, Ibrahim Jacob, Wanderley 
Avila e Ermano Batista, membros da Mesa da Assembléia· 
Miguel Martini, Clêuber Carneiro, Geraldo Rezende e Alenca~ 
da Silveira Junior, membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária. Verificando a existência de 
numero regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrus , 
declara abertos os trabalhos do dia. e é lida e aprovada a 
ata da reunião anterior. A seguir, 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 aprec iar os processos 
de prestações de contas da aplicação dos recursos oriundos 
de subvenções sociais. Logo após, passa a palavra ao relator 
na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, 
Deputado Clêuber Carneiro , que emite pareceres mediante os 
quais conclui pela aprovação dos processos aas seguintes 
entidades: América Futebol Clube de Sete Lagoas; América 
Futebol Clube de Sete Lagoas; Federação das Associações de 
Morador es e Conselhos Comunitários Rurais de Divinópolis-
FAMBACCORD - ; Caixa Escolar Profª Maria Carmem Gomides; Loja 
Maçônica Estre la do Oeste de Minas ; Sociedade Beneficente de 
Socorro aos Pobres - SBSP - ; Conselho de Moradores do Ba irro 
Nossa Senhora da Conceição; União Esporte Clube de 
Divinópolis: Augusta , Livre, Independente e Respeitável Loja 
Maçônica Ver i tas Vinat; Obras Assistenciais São Vicente de 
Paulo; Conselho Comunitário da Comunidade de Branquinhos; 
Un ião Esporte Clube de Divinópol is: Coral Santa Clara: 
Instituto Helena Antipoff; Associação de Moradores do Bairro 
das Nações: Augusta. Livre. Independente e Respeitável Loja 
Maçônica Ver i tas Vinat: Federação das Associações de 
Moradores de Bairros e Conselhos Comunitários Rurais de 
Divinópolis: Sociedade Beneficente de Socorro aos Pobres-
SBSP - ; Altoriodocense Futebol Clube: Lar Comunitário das 
Operárias de São José - Obra Social: Associação de Moradores 
do Bairro Quintino; Sociedade Beneficente de Socorro aos 
Pobres - SBSP - ; Associação de Moradores e Amigos do Bairro 
Uni versitário- AMAB U -: Ação Socia l Técnica: Maravilha 
Esporte Clube; Associação Comunitária Jatobá; Associação de 
Moradores do Bairro Santa Helena: Associação dos Idosos 
Cidade Al ta Carapina: Associação Feminina Unidos dos 
Palmares; Associação Feminina do So l Nascente; Lira 30 de 
Janeiro Corpor ação Musical; Instituto Educacional 
Fraternidade Cristã ; Creche Comunitária Maria Bessa; Centro 
de Libertação da Mulher Trabalhadora: Sociedade São Geraldo· 
Associação dos Moradores de Linópolis; Associação do~ 
Pequenos Produtores Rurais de Sardoazinho; Social do Ipê 
Futebol Clube; Instituto Nosso Lar - INLAR - ; Associação 
Un ida do Bairro Washington Pires; Obras Sociais da Paróquia 
de Nossa Senhora da Boa Viagem; Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais de Araujos: Associação Oficioso dos Amigos 
e Simpatizantes: Lar São Vicente de Paulo de Alfenas· 
Conse lho Comunitário de Desenvo lv imento Rural do Maracujá: O 
Grupo de Atores Teatrais de Ação Social; Associação 
Comunitária dos Amigos de Citrolândia: Assistência de São 
Vicente de Paulo de Bueno Brandão; Associação Comunitária do 
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Bairro São Pedro - Venda Nova; Associação Beneficente Cristã 
de Formoso; Associação Comunitária do Bairro Bela Vista; 
Centro Comunitário Carreira Comprida; Associação dos 
Moradores da Vila Divinéia e Adjacências; Sociedade Pró-
Habitação de Formiga; Associação Comunitária dos Moradores 
dos Bairros São Vicente, Sagrada Família e Adjacências; 
Centro de Defesa Coletiva das Vilas Santa Rita de Cássia e 
Estrela; Associação dos Moradores e Amigos do Bairro Glória; 
Associação Comunitária dos Agricultores e Trabalhadores 
Rurais de São Sebastião do Gil; Serviço de Obras Sociais de 
Boa Esperança; Creche Comunitária Nossa Senhora da 
Natividade; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Santana e Grupo de Vi zinhança; Conselho Comunitário de 
Habitação Popular da Segunda Secção Bairro Felicidade; 
Creche Dona Quita Tolentino; Associação Comunitária Rural de 
Mães dos Homens; Associação dos Pequenos Produtores Rurais 
de Areião; Fundação Hospitalar Santo Antônio; Obra Social 
Madre Gertrudes; Associação Comunitária Pró-Melhoramento do 
Bairro Jacqueline; Associação de Pais e Amigos aos 
Excepcionais de Belo Hori zonte: Associação dos Carentes de 
Brasília de Minas e Município; Associação Cultura Através da 
Arte e das Tradições, Ontem. Hoje, Sempre CAATOHS 
Associação Comunitária dos Bairros do Município de Luz; 
Sociedade de Assistência aos Pobres; Prefeitura Mu nicipa l de 
Leandro Ferreira; Comunidade de Danças e Cantos Musicais 
Vida e Adoração; Associação Comunitária do Bairro Cruzeiro; 
Associ ação Feminina do Bairro Ti rol; Associação Comunitária 
Beneficente de Mulheres Esperança do Vale; Centro 
Comunitário Social Novo Horizonte; Obras Sociais Senhora da 
Glória; Conselho Particular Sagrada Família da SSVP de 
Timóteo; Obra Social Beneficente da Igreja Missionária 
Cristo Voltará; Associação de Desenvolvimento da Região do 
Pindor ama; Guanabara Futebol Clube; Casa do Movimento 
Popul ar da Região Industrial da Grande BH; Creche 
Comunitária Caiçaras; Associação Comunitária Amigos do 
Mandiocal; Associação dos Moradores do Setor Funil; 
Associação Comunitária do Brejinho: Associação Comunitária 
Gruta Cristo Rei; Associação Comunitária Caíres pelo 
Progresso; Associação dos Mor adores da Comunidade de Mato 
Grande; Associação Comunitária dos Moradores de Água Branca 
de Cima ; Associação Amigos de Comercinho; Associação 
Comun itária Povoado Retiro da Saudade; Associação 
Comunitária Amigos do Corrente; Creche Lar da Criança; 
Associação Comunitária Bela Vista; Conselho Municipal da 
Mulher de Santo Antônio do Jacinto: Fundação Assistencial 
Vi çosense; Associação dos Proprietários e Moradores do 
Distrito de Topázio; APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Teófilo Otôni; Associação de Prevenção e 
Combate ao Câncer APRECC Federação Municipal de 
Associações de Moradores e Movimentos Populares de Iapu -
FEMAMMPI -; Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis; 
Caritas Diocesana de Almenara; Fundação de Arte Cora l Paulo 
VI; Associação Comunitária do Bairro Porto Alegre - ACOBAPA 

Hospita l Nossa Senhora das Neves; Creche Ninho; 
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Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Misterioso; 
Associação dos Moradores de Cabeceira de São Pedro; 
CESPROCTO - Centro Socia l Profissionalizante e Cultural de 
Teófilo Otôni; Creche Raio de Luz; Inspetoria São João 
Bosco; APAE - Associação de Pais e Am i gos dos Excepcionais 
de Lagoa da Prata; Associação Comunitária Joana Eva· 
Associação de Proteção e Assistênc i a à Maternidade ~ 
Infância da Creche Presidente Tancredo de Almeida Neves · 
Corporação Musical Santa Cecília; Irmandade da Santa Casa d~ 
Misericórdia de Muzambinho; Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Chico Miranda; Sociedade São Vicente de 
Paulo de Lagoa da Prata; Fundação e Associação para 
Reintegração e Assistência Social a Vici ados e Carentes -
FARASVEC - ; Laprata Esporte Clube; Associação de Moradores 
do Bairro Santo Antônio; Asilo São Vicente de Paulo de 
Muzambinho; Asilo São Vicente de Paulo; Casa da Criança da 
Cidade de Guaranésia; Associação de Apoio Comunitário do 
Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira; Canto do Rio 
Esporte Clube; Sociedade de São Vicente de Paulo de Lagoa da 
Prata; Centro Comunitário de Ação e Promoção Social Tia 
Elvira Araújo; APAE - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de Lagoa da Prata; Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário da Ilha; Creche Municipal São Francisco de 
Assis; Assistência de São Vicente de Paulo de Bueno Brandão; 
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro So l Nascente; 
Cl ube Operário Treze de Maio; Sociedade Beneficente de 
Assistência ao Canceroso; Centro Comunitário de Ação e 
Promoção Social Tia Elvira Araújo; Cruzeiro Futebol Clube de 
Luz; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Muzambinho; Sociedade Beneficente de Socorro aos Pobres· 
Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Chie~ 
Rezende; Associação Comunitária dos Bairros do Município de 
Luz; Associação Comunitária dos Moradores da Localidade de 
Luziânia; Sociedade Vila dos Pobres de Santo Antônio; 
Consel ho Particular Vicentino de Santana do Jacaré; Serviço 
de Obras Sociais; Associação de Moradores do Bairro Santa 
Helena; Prefeitura Municipal de Cajuri ; Associação 
Comunitária de Brumal; Associação dos Moradores do Lamim; 
Assistência Social de Arcos - ASA Associação do Bairro 
Cruzeiro; Assistência Social de Arcos - ASA -; Movimento 
Comunitário, Cultural, Esportivo e Beneficente de 
Materlândia ; Associação Comunitária Fraternidade de Ipaba; 
Associação Comunitária dos Amigos de Baependi; Guarda Mirim 
de Dom Cavati: Lira Nossa Senhora da Glória; Conselho 
Comunitário de Desenvolvimento de Mandassaia; Associação de 
Caridade Nossa Senhora do Rosário; Fundação Santarritense de 
Saúde e Ass i stência Socia l ; Conselho de Desenvolvimento do 
Rio do Peixe CODERIP , Associação Comunitária 
Paraisopolense; Prefeitura Municipal de São Sebastião da 
Bela Vista; Prefeitura Municipal de Careaçu; Prefeitura 
Municipal de Conceição dos Ouros: Prefeitura Municipal de 
Itapeva; Liga Esportiva Cachoeirense de Amadores - LECA -; 
Prefeitura Municipal de Natérc i a: Hospita l Padre Carmelo 
d ' Ângelo; Prefeitura Municipa l de Borda da Mata: Associação 
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de Caridade Nossa Senhora do Rosário; Prefeitura Municipal 
de Cachoeira de Minas; Associação Comunitária Henrique 
Sapori; Instituição de Caridade São João Batista; Associação 
Comunitária do Bairro Ponte Alta; Prefeitura Municipal de 
Virgínia; Prefeitura Municipal de Virgínia; Prefeitura 
Municipal de Marmelópolis; Prefeitura Municipal de Virgínia; 
Sociedade dos Moradores de Monte Verde; Prefeitura Municipal 
de Pedralva; Conselho de Desenvolvimento Comunitário do 
Bairro Congonhal; Sociedade dos Moradores de Monte Verde; 
Bela Vista Futebol Clube; Banda de Música Lira São 
Sebastião; Associação de Amigos de Auxílio Mútuo e 
Assistencial do Bairro Serra do Cabral; Associação dos 
Moradores do Bairro São Sebastião; Associação de Amigos de 
Auxílio Mútuo e Assistencial do Bairro Serra do Cabral; 
Santa Casa de Misericórdia de São Vicente de Paulo · 
Sociedade dos Moradores de Monte Verde; Associaçã~ 
Comunitária Santa Ana; Esporte Clube São Lourenço; 
Associação Comunitária Santa Ana; Bela Vista Futebol Clube; 
Boca Futebo l Clube; Associação do Conselho Comunitário dos 
Moradores dos Bairros Be l a Vista, Valongo. São Geraldo e 
Crioulo Doido; Conselho de Desenvolvimento do Rio do Peixe; 
Associação Comunitária de São Geraldo do Baixio; Associação 
dos Produtores Rurais e Garimpeiros do Povoado da Fazenda 
Santa Cruz; Prefeitura Municipal de São Francisco do Glória; 
Associação Comunitária Rural de Amesc l a Bois; Conselho 
Comunitário de Bananeira, São Félix, Carretão e Baixa 
Grande; Associação Comunitária Beneficente dos Moradores do 
Bairro Porto Alegre; Associação Comunitária Senhora de 
Santana de Lagoinha; Associação dos Moradores do Bairro 
Cidade Nova - AMBACIN -; Caixa Escolar Frei Jucundiano; 
Associação_da Mulher Salinense- AMUSA - ; Centro Comunitário 
Rural de Agua Boa; Associação dos Moradores da Fazenda 
Itinguinha; Prefeitura Municipa l de Palmópo li s: Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de São João de Cima; Associação 
de Desenvolvimento Comunitário da Comunidade de Santa Rita; 
Associação dos Moradores do Bairro Cidade Nova - AMBACIN -· 
Conselho Comunitário Matronense. Submetidos a discussão ~ 
votação , são os pareceres aprovados. Em seguida, esses 
processos são apreciados pe l a Mesa, sendo relatores os 
Deputados Wanderley Ávila . 1g- Vice -Presidente , e Ermano 
Batista, 4g-Secretário; eles emitem seus pareceres . mediante 
os quais concluem pela aprovação dos processos. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez. são os pareceres 
aprovados. Cumprida a fi na lidade 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 tr aba lhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 21 de março de 

1995. 
Sebastião 

Maria José 
Martini -
Queiroz. 

Navarro Vieira, Presidente -Wande rley Ávila-
Haueisen- Ibrahim Jacob - Antônio Júlio- Miguel 
Glycon Te rra Pinto - Geraldo Rezende Romeu 
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ATA DA Sa REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E 
REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique, Dílzon Melo , João 
Batista de Oliveira, Sebastião Costa, Ivair Nogueira, José 
Maria Barros e Dimas Rodrigues, membros da Comissão 
supracitada. Estão presentes também os Deputados Bonifácio 
Mourão , Ivo José, Clêuber Carneiro, José Braga, Marcos 
Helênio, Ermano Batista, Paulo Schettino , Aja l mar Silva e 
Rêmo lo Aloise. Havendo número regimental, o Presidente, 
Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Sebastião Costa que proceda á leitura da ata da 
reunião anterior. que, lida e aprovada, é subscrita pe los 
membros presentes . A seguir , a Presidência acusa o 
recebimento =a seguinte correspondência: do Prefeito 
Municipal de Martinho Campos, Sr. José Márcio de Araújo, de 
19 / 5/ 95. manifestando seu irrestrito apoio á emancipação do 
Distrito de Ibitira, localizado no referido Município ; e do 
Presidente da Câmara Municipa l oe Igarapé, Ver eador José 
Fagundes Rosa. de 8/ 5/ 95, so licit ando criteriosa aná l ise , 
por parte desta Comissão. do processo de emancipação do 
Distrito de São Joaquim de Bicas e ressaltando que. caso se 
efetive a emancipação, o Município de Igarapé ficará sem as 
i ndústrias já instaladas, além de não dispor de outra área 
onde se possa cr i ar um novo c ·strito industrial. A seguir , a 
Presidência informa que a f - a l idade da reunião é aprec i ar 
as proposições constantes na pauta e comunica os nomes dos 
Deputados que foram designados relatores dos seguintes 
requerimentos de emancipação: Requerimentos de Emancipação 
ngs 58, 62, 67 e 70/ 95, distribu i dos ao Deputado José Maria 
Barros; 59 e 71/95, distribuídos ao Deputado Dílzon Melo; 
60/ 95. distribuído ao Deputado Sebastião Costa; 63. 64. 72 e 
74/ 95, distribuídos ao Deputado Dimas Rodrigues: 65, 66 e 
73 / 95, distr ibuídos ao Deputado Ivair Nogueira: 61 / 95. 
distribuído ao Deputado João Bat i sta de Oliveira; e 68 e 
69 / 95, distribuídos ao Deputado José Henrique. A seguir , o 
Deputado Dimas Rodrigues. com a palavra, apresenta 
requerimento oral e solicita a inversão da pauta. O 
requerimento é deferido pela Presidência, que passa a 
palavra ao Deputado Sebastião Costa para proceder 2 leitura 
do parecer do processo de emancipação do Distrito de São 
Joaquim, do Município de Januária, encaminhado pelo 
Requerimento de Emancipação ng 60/ 95, de aut ori a do Deputado 
Clêuber Carneiro. O parecer do relator conclui pelo 
encaminhamento de requerimento ao Presidente da Assembléia 
solicitando o envio de oficio ao TRE-MG com o objetivo de se 
realizar plebiscito no distrito citado. Colocado em 
discussão e votação. é o parecer aprovado por unan imidade. A 
Presidência , com base no disposto no inciso III. do art. 7Q 
da Lei Complement ar nQ 37, de 1995 , determina o 
encaminhamento do requerimento a o Plenário para apreciação. 
A seguir, a Presidência passa a palavra ao Deputado Dimas 
Rodrigues para que proceda á leitura dos pareceres dos 
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processos de emancipação encaminhados pelos Requerimentos de 
Emancipação ngs 64/95, de autoria do Deputado Sebastião 
Costa, referente ao Distrito de Rosário da Limeira, do 
Município de Muriaé ; 72/95, de autoria do Deputado Ermano 
Batista, referente ao Distr i to de Imbé, do Município de 
Caratinga; 74/ 95, de autoria do Deputado Francisco Ramalho, 
referente ao Distrito de São Vicente de Baldim. do Município 
de Baldim. O relator emite pareceres concluindo pelo 
encaminhamento de requerimento ao Presidente da Assembléia 
solicitando o envio de oficio ao TRE-MG com o objetivo de se 
realizarem plebiscitos nos distritos citados. Colocados em 
discussão e votação, cada um por sua vez. são os pareceres 
aprovados por unanimidade. A Presidência. com base no 
disposto no inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, 
de 1995, determina o encaminhamento do requerimento ao 
Plenário para apreciação. A seguir , a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Ivair Nogueira para que proceda á 
leitura dos pareceres dos processos de emancipação 
encaminhados pelos Requerimentos de Emancipação ngs 31 / 95, 
de autoria do Deputado Clêuber Carneiro, referente aos 
Distritos de Chapada Gaúcha e Serra das Araras. do Município 
de São Francisco; 34 / 95 , de autoria do Deputado Clêuber 
Carneiro, referente ao Distrito de Morro do Horizonte , do 
Município de São Francisco; 44 / 95. de autoria do Deputado 
José Braga , referente ao Distrito de Luislândia, do 
Município de Brasília de Minas; 50/ 95. de autoria do 
Deput ado Clêuber Carneiro, referente ao Distrito de Santo 
Antônio do Retiro. do Município de Rio Pardo de Minas; 
65/95, de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos . 
referente ao Distrito de Morro do Ferro , do Município de 
01 iveira; 66/95, de autoria da Deputada El be Brandão , 
referente ao Distrito de Tijuco. do Município de Januária; 
73 / 95 , de autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
r eferente ao Distrito de Macuco de Minas, do Município de 
Itumirim . O relator em it e pareceres concluindo pelo 
encaminhamento de requerimento ao Presidente da Assemblé i a 
solicitando o envio de oficio ao TRE-MG com o objetivo de se 
realizarem plebiscitos nos distritos citados. Colocados em 
discussão e votação. cada um por sua vez. são os pareceres 
aprovados por unanimidade. A Presidência, com base no 
disposto no inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, 
de 1995, determina o encaminhamento do requerimento ao 
Plenário para apreciação. A segui r, a Presidência passa a 
palavra ao Deputado Jose Maria Barros para que proceda à 
leitura dos pareceres dos processos de emancipação 
encaminhados pelos Requerimentos de Emancipação nQs: 49 / 95, 
de autoria do Deputado Péricles Ferreira. referente ao 
Distrito de Jeni papo , do Município de Francisco Badaró; 
62 / 95. de autoria da Deputada Elbe Brandão. referente ao 
Distrito de Glaucilândia, do Município de Jur amento ; 67 / 95. 
de autoria da Deputada Elbe Brandão , referentes aos 
Distritos de Riacho da Cruz e Levinópolis. do Município de 
Januária. O relator emit e pareceres concluindo pelo 
encaminhamento de requerimento ao Presidente da Assembléia 
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solicitando o envio de ofício ao TRE - MG com o objetivo de se 
realizarem plebiscitos nos distritos citados. Colocados em 
discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres 
aprovados por unanimidade . A Presidência, com base no 
disposto no inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, 
de 1995 , determina o encaminhamento do requerimento ao 
Plenário para apreciação. Ainda com a palavra, o Deputado 
José Maria Barros apresenta requerimento solicitando seJa o 
Requerimento de Emancipação ng 42 / 95 baixado em diligência 
ao autor , Deputado Marcos He l ênio, o qual encam1nha o 
processo de emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro , do 
Município de Belo Oriente. Neste momento, o Deputado 
Bonifácio Mourão faz uso da palavra para tecer comentar1os 
sobre o refer i do processo de emancipação. O requerimento é 
deferido pelo Presidente. A seguir. o Presidente transfere a 
direção dos trabalhos ao Deputado Dimas Rodrigues. que passa 
a palavra ao Deputado José Maria Barros para que proceda a 
l eitura do parecer do processo de emancipação do Distrito de 
Ferruginha, do Município de Conselheiro Pena. encaminhado 
pelo Requerimento de Emancipação nQ 58 / 95. de autor1a do 
Deputado José Henrique. O relator emite parecer conclu1ndo 
pelo encaminhamento de requerimento ao Pres1dente da 
Assembléia so lici tando o envio de ofício ao TRE-MG com o 
objetivo de se realizar plebiscito no distrito citado. 
Colocado em discussão e vot ação. é o parecer aprovado por 
unanimidade. A Presidência, com base no disposto no inciso 
III do art. 7o da Le i Complementar ng 37, de 1995 , determina 
0 encami nh amento do requerimento ao Plenário para 
apreciação. A segu ir, o Deputado Dimas Rodrigues_passa a 
Presidência ao Deputado José Henrique. que procede a le1tura 
dos pareceres dos processos de emancipação _ dos seguint es 
distritos: de Crisólita, do Município de Aguas Formosas , 
encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 27 / 95 , de 
autoria do Deputado Kemil Kumaira: e de Abreus, do Município 
de Alto Rio Doce, encaminhado pe lo Requeri-?~to de 
Emancipação nQ 68 / 95. de autoria do Deputado José sc - ifácio. 
o re l ator emite pareceres concluindo pe lo encaminhamento de 
requerimento ao Presidente da Assembléia sol ici tando o_envio 
de ofício ao TRE-MG com o objetivo de se real 1zarem 
plebiscitos nos distritos citados. Colocados em discussão e 
vot ação, cada um por sua vez. são os pareceres aprovados por 
unanimidade. A Presidência, com base no disposto no 1nc1so 
III do art. 7o da Lei Complementar nQ 37. de 1995, determina 
o encaminhamento do requerimento ao Pl ená rio para 
aprec i ação. A seguir. a Pres idência passa a palavra ao 
Deputado Díl zon Melo, que procede à l eitura dos pareceres 
sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 10/95. de autor1a 
do Deputado Jorge Hannas. referente ao Distrito de Al to 
Caparaó, do Município de Caparaó; 59 / 95. de autoria _do 
Deputado Romeu Queiroz . referente ao Di strito de Cabece1ra 
Grande , do Município de Una í ; 71 / 95, de autor i a do_Deputado 
José Maria Barros , referente ao Distrito de Go1ana .. do 
Município de Rio Novo. O re l ator emite pareceres conclu1ndo 
pelo encaminhamento de requerimento ao Presidente da 
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Assembléia solicitando o envio de ofício ao TRE-MG com o 
objetivo de se realizarem plebiscitos nos distritos citados . 
Colocados em d iscussão e votação, cada um por sua vez, são 
os pareceres aprovados por unanimidade. A Presidência, com 
base no disposto no inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 1995, determina o encaminhamento do 
requerimento ao Plenário para apreciação. A seguir, a 
Presidência, verificando de pl a no a inexistência de 
"quorum", agradece a presença dos parlamentares, convoca os 
membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 
11/5/95, às 9h30min, na Sala das Comissões, com a finalidade 
de se apreciarem os pareceres sobre os processos de 
emancipação do Distrito de Ind a iabira , do Município de Rio 
Pardo de Minas, encaminhado pelo Requerimento de Emancipação 
ng 16/95, de autoria do Deputado Péricles Ferreira; do 
Distrito de Leme do Prado, do Município de Minas Novas, 
encaminhado pelo Requerimento de Emancipação nQ 63/95, de 
autoria do Deputado José Braga: do Distrito de Martins 
Soares, do Município de Manhumirim, encaminhado pelo 
Requerimento de Emancipação nQ 69 / 95 , de autoria do Deputado 
Jorge Hannas: e 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, do Município de Guanhães; determina a l avratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 11 de maio de 1995. 
José Henriques, Presidente- Dimas Rodrigues- Dílzon Melo 

- Ivair Nogueira - Sebastião Costa - José Maria Barros -
Glycon Terra Pinto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR 
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Foi encaminhado a esta Casa ofício do Presidente do 

Tribunal de Justiça solicitando licença para instaurar 
processo criminal contra o Deputado Antônio Felipe Zeitune, 
em virtude de ter sido apresentada pelo Ministério Público 
denúncia de ilícitos penais supostamente praticados pelo 
referido parlamentar. 

Esta Com i ssão examinou o mencionado pedido de li cença e 
deliberou , preliminarmente, pela possibilidade de sua 
concessão , tendo em vista que os fatos imput ados ao Deputado 
não estão protegidos pela imunidade material. 

Cumprido , então, o disposto no art . 57, II, "c" , do 
Regimento Interno, esta Comissão forneceu cópia do pedido de 
licença ao denunciado, que ofereceu sua defesa escrita , 
renunciando ao prazo regimental para '~st rução probatória . 

A matéria volta a esta Comissão . quE Jassa a deliberar. em 
fase final, pelo deferimento ou indeferimento da dita 
solicitação, nos termos do disposto no art. 57, II, "e", do 
Regimento Interno. 
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Fu ndamentação 

Versa a denúncia sobre os fatos delituosos que teriam sido 
praticados pelo referido parlamentar, quando este exercia 
ma ndato de Prefeito do Município de Gua xupé, no período de 
1989 a 1992. 

Imputam- se ao denunciado os delitos descritos pelo art. 1Q, 
v e XI, do Decreto-Lei no 201, de 1967. e pelo art . 71 do 
Código Penal . -
Esta Comissão de Constituição e Justiça deverá , pois , 

verificar se há elementos seguros que apontem o parlamentar 
em questão como autor dos crimes que lhe foram imputados. 

Apresentando a sua defesa escrita. o denunciado nega 
categoricamente a veracidade dos fatos narrados na peça 
acusatória. Para comprovar suas alegações, juntou ao 
processo farta prova documental, a qual passamos a apreciar 
para os fins de nossa competênc i a . 

Do exame de tais documentos verifica-se que os atos 
praticados pelo parlamentar . os quais ensejaram a denúncia 
formulada pelo Ministério Público. apoiaram-se em sucessivas 
lei s munic ipa i s. 
Verifica-se, a i nda , que tais atos não acarretaram nenhum 

dano ao erário púb l ico de Guaxupé. 
Pretendendo atender à população carente daque l e município . 

o então Prefeito deu inicio a a l guns empreendimentos que 
ti nham por único objetivo prover a comunidade de novos 
conjuntos habitacionais. 

Para tanto. desapropriou bens imóveis, procedeu à doação de 
te rrenos e criou uma empresa para dar andamento aos projetos 
de urbanização. 
Ressalte-se que todos os atos. como j á se d i sse. estavam 

respaldados por leis municipais. Eram ações legiti mas de um 
Prefeito que buscava tão-somente cumpri r com os deveres 
decorrentes do cargo para o qual havida sido e leito . 

Acusa - se o Deputado, quando Prefeito, da prática de alguns 
atos em desacordo com as formal idades lega is. 

O exame dos documentos por nós aprec i ados não nos leva a 
esse entendimento. 

No tocante à falta de procedimento licit atór io, amparava-se 
o Prefeito nos ditames dos arts. 22 e 23 do Decreto- Lei no 
2.300, de 1986, então vigente, que incluía tais atos nas 
hipó teses de inexigibilidade e de dispensa de lici tação. 
Quanto às demais acusações , não vislumbramos ne l as nenhuma 

procedência. 
Todas as despesas decorrentes das re ferid as operações 

rea li zadas pelo então Chefe do Poder Executivo local foram 
efetuadas em conformidade com as normas financeiras 
pertinentes. 
Vê-se que os pagamentos e fetu ados se fizeram acompanhar dos 

respectivos recibos de quitação e os empenhos não 
ult rapassaram os limites dos créditos orçamentários 
concedidos. 

Não constatamos , pois. nenhuma irregularidade que possa 
ensejar instauração de processo criminal contra o 
parlamentar em questão. 

I .. 
I 

•I 

'1 



392 

Suas ações foram praticadas em beneficio de uma população 
carente . E importante frisar mais uma vez que não houve 
nenhum ato lesivo ao patrimônio público municipal. 

As provas de defesa são por demais evidentes, o que nos 
leva a acreditar que a denúncia não possa de uma peça ~e 
ficção, a qual tem como único propósito atingir a reputaçao 
desse prestigiado po lí tico. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, esta Comissão, por maioria de 

votos, concluiu pelo indeferimento do pedido de licença para 
processar o Deputado Antônio Felipe Zeitune no Tr1bunal de 
Justiça deste Est ado . 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Leonidio Bouças - Arnaldo Penna Simão Pedro Toledo 
Geraldo Nascimento. 

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR 
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Foi encam in hado a esta Casa. em 22/3/95, oficio do 

Presidente do Tribunal Regional Eleitora l de Minas Gerais, 
solicitando a concessão de licença para a instauração de 
ação criminal contra o Deputado Dimas Rodri~ues. 

Tal solicitação é feita em virtude de denunc1a apresentada 
pelo Ministério Público Eleitora l contra o referido 
Deputado, devido a atos por ele supostamente praticados 
durante o cumprimento do seu mandato como Prefeito do 
Município de Janaúba. 

Examinando o pedido de licença, esta Comissão deliberou. 
preliminarmente, pela possibi li dade de sua concessão, visto 
que os fatos i mputados ao parlamentar não estão 
circunscritos no âmbito da imunidade materia l. 

A segu ir, em cumprimento do disposto no art. 57, II, "c", 
do Regimento Interno, esta Com i ssão forneceu cópia do ped ido 
ao denunciado, que, tempestivamente, ofereceu a sua defesa 
escrita. 

A matéria volta ao exame desta Comissão para que. nos 
t ermos do art. 57 , II. "e", do Regimento Interno, delibere 
pelo defer imento ou pe lo indeferimento da sol i c it ação do 
TRE-MG. 

Acusam o Deputado 
terrenos a eleitores 
puramente eleitorais. 

Fundamentação 
Dimas Rodrigues 
do Município de 

de ter distribuído 
Janaúba, com fins 

Segundo sustenta o Ministério Públi co Eleitoral , o 
parlamentar praticou o crime de dar ou prometer a outrem 
vant agens com o intuito de obter voto, entre outros del itos 
afins. 

Quanto a tais fatos delituosos, não vi s lumbramos nos autos 
nenhuma materialidade que comprove a pertinência de tais 
acusações. Na verdade, a distribuição dos terrenos em 
questão fazia parte de um programa habi!acional ~estinado a 
popul ações carentes. Ademais. toda a açao do entao Prefe1to 

z 
õ 

respaldou-se nas 
autorizavam. 
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disposições de leis municipais que assim o 

Não há dúvidas dE oue o Prefeito agiu no normal desempenho 
de suas funções. E da sua competência institucional, como 
Chefe do Poder Executivo, promover programas que atendam aos 
anseios da comunidade desfavorecida . 

A alegação de que o então Prefeito agi u com interesse 
eleitoreiro é pura especulação de seus desafetos po lít icos. 
Não se poderia pretender que a administração local se 
manti vesse inerte e omissa , apenas porque estava em curso. á 
época , um pleito e l eitora l. 

Não houve, pois, emprego de verbas públicas para fins 
eleitorais. mas, sim, o normal exercíc io de gestão 
admin i strativa. Além do mais, inexiste nos autos qualquer 
prova cons i stente que demonstre ter ocorrido al i ciamento de 
e l eitores. Pessoas carentes foram beneficiadas, inexistindo, 
ainda . qualquer dano ao patrimônio público municipal. 

Sendo assim, da aná l ise empreendida por esta Comissão, 
verifica-se a inexistência de pressupostos seguros que 
justifiquem a instauração de processo penal contra o 
referido parlamentar. 

Em se tratando de de litos e l eitorais, é necessário que esta 
Casa haja com toda a cautela. atendendo apenas às 
so licit ações fundadas em indícios veementes de prática 
crim inosa. Do contrár io . estar-se- i a cometendo o equ ivoco de 
referendar o tradicional costume daqueles que desejam 
ating i r a honra e a reputação dos parlamentares eleitos pe lo 
povo. por meio de acusações descabidas e inconsequentes. 

Conclusão 
Esta Comissão conclu iu. por maioria 

indeferimento da so lici tação de li cença 
instaurado processo criminal contra o 
Rodrigues no Tribunal Regional El e itor a l. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 

de votos , 
para que 
Deputado 

pelo 
seja 

Di mas 

Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
- Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento - Leonidio Bouças -
Antônio Genaro. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LE I 
NQ 144/ 95 

Comis são de Educação , Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

De autoria do Deputado José Bonifác io. o projeto de l e i em 
epígrafe objetiva dec larar de utilidade pública a Associação 
dos Músicos Profissionais e Amadores de Ressaqu inha, com 
sede no Município de Ressaquinha. 
Após o exame pre l iminar da Comissão de Constituição e 

Justiça. que conc luiu pela ju r idicidade, pela 
constitucional idade e pela l ega lidade da proposição, vem a 
matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva, nos termos regimentais. 

Fu ndame nt ação 
Mantenedora de uma corporação musical. a entidade a ser 

beneficiada presta rel evantes serviços à co l etividade. 
not adame nte no que diz respeito à realização de atividades 
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culturais, artísticas e recreativas. Seu objetivo principal 
é abrilhantar festas cívicas, religiosas, folclóricas e 
fazer apresentações em Ressaquinha ou em quaisquer outras 
cidades. 

Acreditamos , pois, ser a referida Associação merecedora da 
declaração de sua utilidade pública. 

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

nQ 144/ 95, no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995 . 
João Leite, relator. 
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BELO HORIZONTE , QUINTA-FEIRA , 18 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 16 DE MAIO DE 1995 

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

Correspondência: Mensagem nQ 8/ 95 (Projeto de Lei nQ 
234 / 95). do Governador do Estado- Ofício nQ 4/ 95 (Projeto 
de Lei nQ 235/ 95), do Presidente do Tribunal de Contas-
Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de Le i ngs 
236 e 237 / 95 - Requerimentos de Emancipação ngs 109 a 
116/ 95; Requerimentos ngs 395 a 406 / 95 -Requerimentos da 
Comissão de Assuntos Municipais (3) e dos Deputados José 
Bonifácio e outros. Sebastião Costa (2), Marcelo Gonçalves , 
I vo José, Geraldo Rezende (10). Ailton Vil e la, Ivair 
Nogueira e Rêmo lo Aloise - Comunicações : Comunicações dos 
Deputados Gil Pereira (2), Marcelo Gonçalves e Sebastião 
Helvécio Oradores Inscritos : Discursos dos Deputados 
Geraldo Nascimento, Alencar da Silveira Júnior . Paulo 
Schettino , Álvaro Antônio, João Batista de Oliveira, Ronaldo 
Vasconcellos, Raul Lima Neto , Carlos Pimenta e Almir Cardoso - 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) : 1ª Fase : Abertura de inscrições-
Questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente - Leitura de 
comunicações apresentadas -Requerimentos: Requerimento do 
Deputado Ivair Nogueira; encaminhamento à Comissão de Saúde 
e Ação Social - Requerimentos de Emanc ipação ngs 109 a 
116/ 95; deferimento Requerimento do Deputado José 
Bonifácio e outros; deferimento Requerimentos dos 
Deputados Geraldo Rezende (4), Ivo José e Marcelo Gonçalves; 
deferimento - Requerimentos dos Deputados Geraldo Rezende 
(6), Aílton Vilela e Sebastião Costa (2): aprovação - 2ª 
Fase : Discussão e votação de proposições : Discussão. em 
turno único, do Projeto de Lei nQ 120/95 ; designação de 
relator; emissão de parecer oral ; discurso do Deputado 
Durval Ângelo; encerramento da discussão: aprovação na forma 
do Substitutivo nQ 1; dec l aração de voto - Discussão. em 1Q 
turno. do Projeto de Lei nQ 54 / 95; apresentação das Emendas 
ngs 8 e 9; encaminhamento à Comissão de Saúde e Ação Soc i al 
- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERT URA 
- Ás 14h15min , comparecem os Deputados: 
Wanderley Áv il a Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmo lo Aloise -Mar ia José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio - Aílton Vilela -
Ajalmar Silva -A lberto Pinto Coelho- Alencar da Si lveira 
Júnior - Almir Cardoso- Álvaro Antônio- Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -Antônio Genaro - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho - Arna ldo Penna- Bilac Pinto-
Bon i fác io Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dí l zon Melo- Dimas Rodr i gues - Dinis Pinheiro -
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Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elmo Braz - Francisco Ramalho 
-Geraldo Nascimento Geraldo Santanna -Gil Pereira 
Glycon Terra Pinto- Hely Tarquinio- Irani Barbosa - Ivair 
Nogueira- Ivo José- João Batista de Oliveira- João Leite 
-Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio 
-José Braga- José Henrique -José Maria Barros- Kemil 
Kumaira - Leon i dio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo 
Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olivia Mauri Torres Miguel Martini Olinto 
Godinho- Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira 
Raul Lima Neto Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa -Sebastião Helvécio- Simão Pedro Toledo-
Toninha Zeitune- Wilson Trópia . 
o Sr. Presidente ( Deputado Wander l ey Ávila ) - A lista de 

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

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

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

- O Dep utado Rêmolo 
correspondência: 

Cor respondênc i a 
Alo i se , 1Q-Secretário. 

"MENSAGEM NQ 8/ 95 * 
Belo Horizonte, 15 de maio de 1995. 
Senhor Presidente: 

lê a seguinte 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelê nci a. para 
apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa. o projeto 
de lei que estabelece as diretrizes para os Orçamentos 
Fiscal e de Investimento das Empresas Controladas pelo 
Estado de Minas Gerais para o exercício de 1996. 

O projeto de lei em apreço tem como objetivo estabelecer 
normas gerais de procedimento para a elaboração da Proposta 
Orçamentária para o ano de 1996, com base nos comprom issos 
assumidos pelo Governo. e cujas diretrizes gerais 
compreendem. entre outras ati vid ades , a manutenção do 
equilíbrio das contas do setor publico, a promoção de ações 
estruturantes nas áreas de ciência e tecnologia, a 
modernização do Estado, a educação , o aproveit amento de 
recursos hídri cos nas regiões Norte e Jequitinhonha e eixos 
viários, o combate aos deseq uilíbrios regionais, com 
prioridade para a população de baixa renda, e a 
democratização das decisões governamentais, com especial 
atenção para a descentra lização administrat iva. 

A especificação dos programas que darão corpo a essas 
diretrizes bem como as metas que se pretende alcançar em 
1996 constarão do projeto de lei orçamentária a ser remetido 
à Assembléia Legisl at iva do Estado de Minas Gerais e m 
setembro e estarão sintonizadas com o Plano Pluri anual de 
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Ação Gover namental para o quadriênio 1996/ 1999, que será 
enviado a essa Casa na mesma epoca. 

Tal procedimento faz - se necessário. uma vez que a pr esente 
proposta de diretrizes orçamentári as não pode respaldar - se 
em um plano plurianual preexistente. Nes s e caso , o plano 
plu rianual que está sendo elaborado conterá um destaque 
espec~al para as prioridades e metas governamentais que 
deverao or1entar a elaboração do orçamento pa ra 1996. 
O presente projeto de lei suprime. em parte, dispositivos 

referentes a normas sobre execução orçamentária , financeira 
e patr i monial. Entretanto, até que sejam reeditadas por meio 
de decreto, as normas de Controle Interno da Administração 
Estadual foram mantidas no projeto , especialmente aque l as 
relativas a convênios e transferências a municípios . 
Ressalto, por outro l ado . que. para arcar com as despesas 

decorrentes da execução dos programas de Governo , segundo as 
d1retr1zes enfocadas , será necessário um esforço permanente 
no sentido da implementação de projetos de modernização dos 
sistemas de fiscalização e arrecadação da Receita. 

Cumpre-me destacar ainda que, em ação conjunta , os Poderes 
Leglslativo, Judiciário e Executivo devem desenvo lver todos 
os esforços e vencer todas as dificuldades para avançarem 
dec1s1vamente em direção ao desenvo lvi mento harmônico da 
soc i edade mineira. 

Ao ensejo, renovo a Vos~õ =xcelência a manifestação de meu 
alto apreço e especia l cons ;aeração. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI No 234/ 95 
Estabe l ece as diretrizes para os Orçamentos Fiscal e de 

Investimento das Empresas Controladas pelo Estado de Minas 
Gerais para o exercício de 1996. 

Capitulo I 
Disposição Preliminar 

Art. 1Q -Ficam estabe l ecidas , em cumprimento 
no art igo 155 da Constituição do Estado, as 
orçamentá rias para o exerc ício financeiro 
compreendendo: 

ao disposto 
diretrizes 
de 1996 , 

I - as diretrizes gerais pa -~ a administração publica 
estadual; 

II - as diretrizes gerais para o Orçamento: 
III -as propostas re lativas ao servidor publico; 
IV as ações dos Poderes Legis lativo , Judiciário e 

Executivo, inclusive as do Ministério Publico e do Tribunal 
de Contas: 

V as disposições sobre alterações 
tributária e tributário-administrat' 

VI - a política de ap li cação c 
da 

oficiais: agênc i as 

legislação 

financeiras 
VII - as disposições 

operações de crédito; sobre a admi nist ração da divida e as 
VIII - disposições finais. 

Capitulo II 
Das Diretrizes Gerais para Administração Publica Estadua l 

I , 
!. 
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Art. 2Q -Constituem diretrizes gerais da administração 
pública estadua l a serem contempladas na sua programação 
orçamentária: 

a) manutenção do equilíbrio das contas do setor público 
para garantir a prestação dos serviços de responsabilidade 
do Estado e consolidar a sua capacidade de investimento; 

b) promoção de ações estruturantes nas áreas de ciência e 
tecnologia, modernização do Estado, educação, aproveitamento 
de recursos hídricos nas regiões Norte e Jequitinhonha e 
eixos viários, capazes de exercer efeitos propulsivos e 
dinamizadores da economia, das re l ações sociais de produção 
e de modernização da base produtiva e das relações po lít ico-
sociais do Estado, consolidando as bases para o 
desenvolvimento sustentado; 

c) prioridade para a popul ação de baixa renda através da 
amp li ação do acesso dessa população aos serviços sociais 
básicos, do apoio a programas que concorram para geração de 
maiores oportunidades de emprego , da mobilização e do apo io 
das comunidades para a rea li zação de projetos com incentivos 
econômicos e financeiros, e do est imulo à parcer i a com o 
Governo Federal e o setor privado; 

d) combate aos desequilíbrios regionais mediante projetos 
específicos de aproveitamento das potencialidades regionais; 

e) democratização das decisões governamentais através da 
descentralização administrativa, do apoio às iniciativas de 
organização regional, da participação da população e da 
disponibilização das informações de acompanhamento da ação 
governamental. 

Art. 3Q -As metas e as prioridades para o exercício 
financeiro de 1996 serão especif i cadas no Plano Plurianual 
de Ação Governamental relativo ao período 1996-1999. 

Parágrafo único - As prioridades definidas na forma do 
"caput" deste artigo terão precedência na alocação de 
recu rsos no Orçamento de 1996. 

Capitulo III 
Das Diretrizes Gerais para o Orçamento 

Art. 4Q - A l ei orçamentária para o exercício de 1996, 
compreendendo o Orçamento Fiscal e o Orçamento de 
Investimento das Empresas Controladas pelo Estado, será 
elaborada conforme as diretrizes, metas e prioridades 
estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental, e 
nesta l e i, observadas as normas da Lei nQ 4.320, de 17 de 
março de 1964. 

Art. 5Q -Os valor es das rece itas e das despesas cont idos 
na lei orçamentária anual e nos quadros que a integram serão 
expressos segundo preços correntes em 1996. 

Art. 6Q -A mensagem que encam inha r o projeto de lei 
orçamentária explicitará: 

I - as hipóteses inflacionárias previstas para os per íodos 
de julho a dezembro de 1995 e de j aneiro a dezembro de 1996; 

II -os critérios utilizados para a est imativa das receitas 
do Orçament o Fiscal. 

Parágrafo único - As propostas parciais serão elaboradas 
segundo preços vigentes em junho de 1995. 

2 
(; . 
-~ .. 
E o 
c 

g 
~ 
Q 

õ. 
E 

399 
Art. 7Q -As propostas parciais do Poder Legislativo, do 

Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder 
Executivo, para fins de elaboração do projeto orça mentário 
serão enviadas à Secretaria de Estado do Planejamento ~ 
Coordenação Geral, até o dia 4 de agosto de 1995, 
respeitados os seguintes limites percentuais em relação aos 
Recursos Ordinários Livres estimados para o exercício de 
1996: 
Para o Poder Legislativo .............. . .. 4.10% 
Para o Poder Judiciário ......... . ........ 4.82% 
Para o Ministério Público ............. . .. 1.58% 
Para o Poder Executivo ... . .. . ....... . ... 89.50% 
Art. 8Q -As propostas de emendas ao projeto de l e i 

orçamentária com recursos de anulação de dotação não poderão 
incidir, além do mencionado na a l ínea "b", do inciso III. do 
artigo 160 da Constituição do Estado , sobre as seguintes: 

I - dotações com recursos vinculados; 
II - dotações referentes a contrapartida obrigatória do 

Tesouro Estadual a recursos transferidos ao Estado: 
III dotações referentes a obras não concluídas no 

orçamento vi gente ou anteriores , nas admin i strações direta e 
indireta. 
Art. 9Q- O Orçamento Fiscal compreenderá: 
I -o orçamento da administração direta ; 
II -os orçamentos das autarquias e fundações públicas: 
III -os orçamentos das empresas subvencionadas: 
I V - os orçamentos dos fundos estaduais. 
Art. 10 -Acompanharão a proposta orçamentária, além dos 

quadros exigidos pela legislação em vigor, os seguintes: 
I - quadros consol id ados dos orçamentos das autarquias e 

das fundações públicas , das empresas subvencionadas e dos 
fundos estaduais; 
II - quaaro consolidado do Orçamento Fi sca l. deduz i das as 

transferências intr agovernamenta is e os aportes de caoita l a 
empresas subvencionadas; 
III - demonstrativo dos recursos a serem aplicados na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino para fins do 
disposto no artigo 201 da Constit uição do Estado ; 
IV- demonstrativo dos recursos a serem aplicados em 

programas de saúde para fins do disposto no parágrafo único 
do artigo 158 da Constituição do Estado; 

V - demonstrati vo dos recursos a serem apl icados em amparo 
e em fomento à pesquisa para fins do disposto no ar tigo 212 
da Constituição do Estado ; 

VI - demonstrativo regionalizado do montante e da natureza 
dos investimentos em obras previs tos para 1996. a serem 
realizados pelas Secretarias de Estado. fundações , 
autarquias e empresas públicas , com especi fi cação por 
município, exceto para o Poder Judiciá rio. que o fará por 
região do Estado: 
VII demonstrativo do serv i ço da divida oara 1996. 

i dentificada a natureza da divid a e. separaaamente , o 
principal e os acessórios: 
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VIII- demonstrativo das obras que serão realizadas com 
contrapartida obrigatória do Tesouro Estadual, 
especificando-se os recursos. 
Parágrafo único - Para os fins do disposto no inciso IV, 

consideram-se programas de saúde os correspondentes às 
dotações orçamentárias consignadas aos órgãos e às entidades 
do Sistema Unico de Saúde . 
Art. 11 -O projeto de lei 

demonstrativo regionalizado 
despesas decorrentes de 
subsídios e beneficios de 
creditícia. 

orçamentária será acompanhado de 
do efeito sobre as receitas e 

i senções, an i stias, remissões, 
natureza financeira, tributária e 

Art. 12 -Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no 
projeto de lei orçamentária os fundos estaduais cujos 
projetos de lei estejam em tramitação na Assembléia 
Legislativa até o dia 31 de agosto de 1995. 
Art. 13 -Na programação de investimentos em obras das 

administrações públicas direta e indireta será observado o 
seguinte: 

I projetos já iniciados ou incluí dos no orçamento 
anterior terão prioridade sobre novos projetos; 

II -não poderão ser programados novos projetos: 
a) que não tenham viabilidade técnica, econômica e 

financeira; 
b) à custa de anulação de dotações destinadas a projetos já 

iniciados. em execução ou paralisados. 
Art. 14 -Não poderá ser destinada subvenção econom1ca a 

empresas que programarem cobertura de despesas de 
investimento com recursos próprios, quando o respectivo 
custeio for de responsabilidade. no todo ou em parte , do 
Tesouro Estadua l . 

§ 1Q Ficam excetuados os recursos provenientes de 
convênios cujo objeto espec ífico seja a cobertura de despesa 
de investimento. 

? 2Q -O disposto neste artigo não se aplica a situações 
excepcionais, devidamente justificadas pela entidade 
interessada, com parecer favorável da Junta de Programação 
Orçamentária e Financei ra e com aprovação do Governador do 
Estado. 
Art. 15 -É obrigatória a consignação de recursos para 

compor a contrapartida de empréstimos externos contratados 
junto a organismos internacionais e para o pagamento de 
sinal, amortização, juros e outros encargos , observados os 
cronogramas financei ros das re specti vas operações. 
Art. 16 -Serão cons i deradas as propostas priorizadas nas 

audiências públicas regionais promovidas pela Assembléia 
Legislativa no exercício de 1995 , observadas as disposições 
desta lei e do Plano Plurianual de Ação Governamental, bem 
como a coerência com as políticas estabelecidas para cada 
área do Gover no. 

Das Diretrizes 
Art . 17- As despesas de 

que integram o Orçament o 

Seção I 
para o Orçamento Fisca l 
custeio dos órgãos e das entidades 

Fi sca l , realizadas à conta de 
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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 . 

Parágrafo único- Excetuam-se do disposto neste artigo: 
I - as despesas com pessoal e seus encargos ; 
II - as despesas de custeio com saúde , educação e as 

vinculadas ao serviço da dívida; 
III - as despesas resultantes do disposto no artigo 39 

desta lei; 
IV - as despesas das ações prioritár i as destacadas no Plano 

Plurianual de Ação Governamental 1996/ 1999. 
Art. 18 -A celebração de convênios para a concessão de 

subvenção social e auxí lio para despesa de cap i tal é 
restrita a entidades sem fins lucrativos, de caráter 
assistencial ou cultura l , que desenvolvam atividades nas 
áreas socia l. esoortiva e cu ltural, ressalvando-se os 
convênios e contratos firmados com cooperat ivas ou 
associações comunitár i as ou de produção, para repasse de 
recurso federa l ou estadua l. observadas as ex i gências da 
legislação em vigor, e está condicionada à comprovação das 
prestações de contas referentes aos recursos de que trata o 
artigo, anteriormente recebidos. 

? lQ - Não poderão ser destinados recursos de quaisquer 
espécies para sindicatos ou para clubes e associações de 
servidores ou entidades congêneres, excetuadas creches e 
escolas de atendimento pré-escolar. 
? 2Q - As normas de administração e prestação de contas de 

convênio serão estabelecidas em decreto de contro le in terno 
da adm ini stração estadua l a ser ba ixado pelo Poder 
Exec utivo . 
~ 3Q - Poderão ser consignados recursos para a ce l ebração 

de convênios que vi sem à concessão de aux ílio para despesa 
de cap it a l ás assoc i ações microrregíonais de municípios, 
desde que regularmente constituídas. 
Art. 19 -A transferência de recursos para município. em 

vi rtude de convênio, acordo ou instrument o congênere, 
ressa lvada a destinada a atender caso de calam idade pública. 
somente poderá ~ ~ - programada se o município beneficiado 
comprovar: 

I -a regu l ar e eficaz ap licação. no ano de 1994. do mínimo 
const it ucional na manutenção e no desenvolvimento do ensino: 
II - a regular prestação de contas re l ativa a convênio em 

execução ou já executado: 
III - a instituição e a arrecadação da totalidade dos 

tributos de sua competência , previstos na Constitui ção da 
República; 

IV adimplência com as empresas concessionárias dos 
serviços públicos estaduais. 

? 1Q -As transferências de que trata o "caput " deste 
artigo deverão ter finalidade específica e a pli cação 
vinculad a às diretrizes definidas no Capitulo II desta lei. 
~ 2Q- As t ransferências de recursos mencion adas no "caput" 

deste artigo estão condicionadas ao aporte de recursos como 
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contrapartida pela prefeitura beneficiada. num valor mí nimo 
correspondente a 30% (trinta por cento) do valor total do 
convênio ou de instrumento congênere, excetuadas as 
transferências destinadas à cobertura de gastos com ensino e 
saúde. 

9 3Q Poderão ser computados pelas prefeituras, nos 
valores da contrapartida mencionada no parágrafo anterior , 
as despesas com pessoal e os custos de recursos materiais 
efetivamente utilizados na execução do convênio, conforme 
dispuser o respectivo projeto. 

õ 4o - Os municípios cuja quota do Fundo de Participação 
dos -Municípios seja superior à arrecadação do ICMS 
verificada no mês imediatamente anterior ficam dispensados 
da condição mencionada no § 2g deste artigo . 
Art. 20 -Não poderão ser incluídas nos orçamentos as 

despesas classificadas como Investimentos em Regime de 
Execução Especial, ressalvados os casos de calamidade 
pública, na forma do disposto no artigo 161. § 3Q , da 
Constituição do Estado , e os recursos dest inados ao fomento 
e ao amparo à pesquisa científica e tecno l ógica . 

Art. 21 -Os recursos oriundos da compensação financeira 
pela exploração de recursos minerais e pela utilização de 
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. 
destinados ao Estado, conforme a Lei ng 7 . 990 , de 28 de 
dezembro de 1989, e a Lei ng 8.001, de 13 de março de 1990, 
serão ap licados , preferencialmente, em pesquisas. projetos e 
programas coordenados pela Secretaria de Estado de Recursos 
Minerai s , Hídricos e Energéticos . em atendimento ao disposto 
na Lei nQ 10.635. de 16 de janeiro de 1992, consideradas as 
disponibilidades do Tesouro Estadual . 

Seção II 
Das Diretrizes para o Orçamento de Investimento das 

Empresas Controladas pelo Estado 
Art. 22 O Orçamento de Investimento das Empresas 

Con troladas pelo Estado será formado pela programação de 
investimentos de cada empresa de que o Estado , direta ou 
indiret amente, detenha a maior ia do capital social com 
direito a vote. indicando-se. para cada projeto e atividade, 
a natureza Jas ap li cações e as fontes de recursos, 
observadas as diretrizes constantes no Capitulo II desta 
lei. 
Art. 23 O Orçamento de Investimento das Empresas 

Controladas pe lo Estado dever á ser acompanhado de quadros 
que demonst rem: 

I - para cada empresa , os recursos, a natureza e a 
programação de investimentos a serem realizados em 1996 e a 
composição da participação societária no capita l em 30 de 
junho de 1995; 
II - para o conjunto das 

de Investimento. o resumo 
natureza das aplicações e 
inves timentos . 

empresas que int egram o Orçamento 
das origens dos recursos e da 
a conso lidação do programa de 

Art. 24 No 
Control adas pelo 

Orçamento de Investimento das Empresas 
Estado , constituem fontes de recur sos e de 
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investimentos as operações que são, respectivamente , origem 
e aplicação de recursos e que afetam o passivo e o ativo 
circulantes, observado o disposto no artigo 188 da Lei ng 
6.404, de 15 de dezembro de 1976. 
Parágrafo único - Não se incluem na categoria de receitas e 

despesas. para cálculo dos recursos provenientes das 
operaç6es, os itens que não implicam entrada nem saída de 
recursos. 
Art. 25 -As empresas estatais 

destinados a investimentos , 
contrapart i da de financiamento de 
nacionais e internacionais. 

Capítulo IV 

alocarão seus recursos 
prioritariamente, em 

agências e de organismos 

Das Propostas Relativas ao Servi dor Público 
Art . 26 As despesas com pessoal e encargos 

previdenciários serão fixadas respeitando-se as d i sposiç6es 
do artigo 169 da Constituição da República. da Le i 
Complementar ng 82. de 27 de março de 1995 , e o princípio da 
valorização , capac it ação e profissionalização do servidor. 
Parágrafo único - A lei orçamentária consignará os recursos 

necessários para atender às despesas decorrentes da 
implantação dos planos de carreira do servidor. 
Art . 27 -Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

bem como o Tribuna l de Contas e o Ministério Público. farão 
publicar no diário oficial do Estado, ate o 20Q (vigésimo) 
dia do mês subseqüente ao trimestre vencido, por unidade 
orçamentária. demonstrativos da despesa mensa l com a 
remuneração de seus servidores. discriminando ativos e 
inativos , por cargo ou função, realizada nos meses do 
trimestre anterior, evidenciando o número de servidores, o 
total de vencimentos, o tota l das vantagens de qua l quer 
espécie e o total das grat if icações pagas por funç6es. na 
forma dos Anexos I e II. 

Capitulo v 
Das Aç6es dos Poderes Legislativo, Judiciário e Execut ivo, 
inclus ive as do Ministério Público e do Tribun a l de Cont as 
Art. 28- A e l aboração das propostas orçamentárias parcia is 

dos Poderes Leg isl at ivo . Judiciário e Executivo. inclusive 
as do Ministério Público e do Tribuna l de Contas. 
considerados os princípios de indepenc = :ia e harmonia entre 
eles, respeitarão os percentuais fi x~~Js no artigo 7Q e as 
diretrizes constantes no Capitulo li desta lei. 

Parágrafo único - O detalhamento das aç6es dos órgãos que 
compõem os Poderes mencionados no "caput" deste artigo 
constará no Plano Pl urianual de Ação Governamental 1996/ 1999 
e da Lei Orçamentária para 1996. 

Capitulo VI 
Das Alterações da Leg isl ação Tributária e Tributário-

Administrativa 
Art. 29 O Poder Executivo enviará à Assembléia 

Legislati va projetos de lei sobre matéria tributária e 
tribut ári o-administrativa que objetivem a alteração da 
legisl ação vigente, com vistas ao seu aperfe içoame nto. à 
adequação a mandamentos constitucionais e a ajustamentos a 
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leis complementares federais, resoluções do Senado Federal 
ou decisões judiciais, e, em especial, sobre : 

I - o Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação ICMS, 
visando, principalmente, ao atendimento dos fins sociais do 
tributo; 

I I - o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de 
Bens e Direitos - ITCD, visando à adequação da legislação 
estadual aos comandos de lei comp l ementar federal ou de 
resolução do Senado Federa l; 
III - o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 

- IPVA, com vistas, principalmente, à revisão da base de 
cálculo e das alíquotas , das hipóteses de incidência, não-
incidência e de isenção e de mecanismos que visem à 
modernização e à agilização de sua cobrança , arrecadação e 
fiscalização; 
IV- a contribu i ção de melhoria , com a finalidade de torna r 

exeqüíve l a sua cobrança; 
V - as taxas cobradas pe lo Estado, com vistas à revisão de 

suas hipóteses de incidênc ia, bem como de seus va lor es, de 
forma a compatibilizar a arrecadação com os custos dos 
respectivos serviços; 

VI - a institui ção de novos tributos ou a mod ificação dos 
já instituí dos , em decorrência de revisão da Constituição 
Federa l ; 

VII - o aprimoramento do tratamento tributário simplificado 
aplicável à microempresa , ao microprodutor rura l, à empresa 
de pequeno porte e ao produtor rural de pequeno porte; 

VIII - a revi são da forma de d i stribuição do ICMS aos 
municípios, re l ativamente à parcela de que trata o inciso II 
do ~ 1Q do artigo 150 da Constituição do Estado. vi sando a 
torná-la mais condiz~nte com a necessidade de 
desenvolvimento social e a superação das desigualdades 
inter -reg ionais e municipais: 

IX - o aperfeiçoamento do sistema de formação, tramitação e 
jul gamento dos processos tributário-administrat ivos. visando 
à sua racionalização, simp l ificação e agi li zação: 

X - a ap licação das penalidades fiscais. como i ns trumento 
inibitório da prática de infração à legisl ação tributária; 
XI o aperfeiçoamento dos sistemas de fiscalização, 

cobrança e arrecadação de tributos. objetivando sua maior 
justeza, modernização e eficiência. 

Capitulo VII 
Da Política de Aplicação das Agências Financeiras Oficiais 
Art. 30 -As institui ções financeiras oficiais int egran es 

do sistema financeiro estadual atuarão , prioritariamente. no 
apoio cred itício aos programas e projetos do Governo 
Estadual. 

9 1 Q - As 
empréstimos 
redução das 
e de defesa 

agências financeiras oficiais observarão. nos 
e nos financiamentos concedidos, as po lí ticas de 

des i gualdades int ra-reg iona is e inter-regionais 
e preservação do meio amb iente. 
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f 2Q Os empréstimos e fi nanciamentos das agênci a s 
financeiras oficiais serão conced idos de forma que, pelo 
menos, lhes seja preservado o valor e garanti da a 
remuneração dos custos de captação. 

Capitulo VIII 
Da Administração da Divida e das Operações de Crédito 

Art. 31 A administração da dívida pública estadual 
interna ou externa terá por objetivo principal a minimização 
de custos e a viabilização de fontes alternativas de 
recursos para o Tesouro Estadua l . 
Art. 32 -A captação de recursos , nas modalidades de 

operações de crédito, pe l a admin i stração direta ou por 
entidade da admin i stração indireta. observada a l eg i s l ação 
em vigor, se dará pela emissão de títulos da divida pública 
estadual e pela contratação de financiamentos. 

Art. 33 - Na l ei orçamentária para o exercício de 1996, as 
despesas com amortização , ju ros e dema is encargos da divida 
serão fixadas com base nas operações contratadas ou nas 
prioridades e autorizações conced i das até a data do 
encaminhamento do projeto de lei à Assembléia Legislativa. 

Capitulo IX 
Disposições Finais 

Art. 34 Não poderão ser destinados recursos para 
pagamento. a qualquer t ítulo, a servidor das administrações 
d iret a e indireta por servi ços de cc~sultoria ou de 
assistência técnica custeados com recurscõ decorrentes de 
convênios. acordos. ajustes ou instrumentos congêneres, 
firmados com órgãos ou ent i dades de direito público ou 
privado. nacionais ou internacionais, pelo órgão ou pela 
entidade a que pertence o servi dor ou por aquele em que 
est iver eventualmente lotado. 

Art. 35 -Se a lei orçamentária não for sancionada até o 
final do exercíc io de 1995. fica autor i zada. até a sua 
sanção . a execução dos créditos orçamentários propostos no 
projeto de lei orçamentária , à razão de 1/ 12 (um doze avos) 
ao mês. 

§ 1Q - Caso a receita orçamentária seja insuficiente para 
atender à razão fix ada no "caput " deste art igo, as cot as 
orçamentárias proporcionais ficarão limitadas à expectativa 
de receita atestada pela Comissão a que se refere o 
parágrafo 2Q do art igo 155 da Constituição Estadua l . 

o 2o - Considera-se antecipação de crédito à conta da lei 
o~çaiiientária a utilização dos recursos autorizada no "caput" 
deste artigo . 

é 3o Os eventuais sa l dos negativos apurados serão 
a]ustados, após sanção do Governador do Estado, mediante 
abertura de créditos ad iciona is, por meio de remanejamento 
de dotações. 

Art. 36 A lei orçamentária conterá dispositivo 
aut orizando operações de crédito por antecipação da receita 
e para refinanciamento da divida. 

Art . 37 -A abertura de créditos suplementares e especiais 
será feita por decreto , após autorização l egislativa. nos 
te rmos do ar tigo 42 da Lei ng 4.320 , de 17 de março de 1964. 
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de atos e 
consignadas 
do disposto 
respeita a 
da Fazenda. 
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As dotações referentes a despesas com publicação 
matérias no diário oficial do Estado serão 
aos órgãos a que estiverem afetas , sem prejuízo 

na Lei ng 10.468, de 5 de abril de 1991, no que 
pagamento centralizado pela Secretaria de Estado 

Parágrafo único -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. 
Art. 39 -Os recursos previstos na lei orçamentária sob o 

título de Reserva de Contingência não serão inferior es a 2% 
(dois por cento) da rece it a orçamentária tota l estimada para 
1996. 
Art. 40 -O projeto de l ei que conceda ou ampl i e benefício 

fiscal ou creditíc i o e que reduza a receita estimada do 
orçamento de 1996 deverá conter a estimativa da renúncia 
fiscal que acarretar , bem como as despesas programadas que 
serão anu l adas . 
Art. 41 - Será inc luída no projeto de lei orçamentária 

programação de despesas á conta de recursos estimados de 
a lt erações de legislação tributária cujos projetos estejam 
em tramitação ou que venham a ser enviados á apreciação da 
Assembléia Legislativa durante a tramitação do Orçamento. 
Parágrafo único - A programação condicional de que trata 

este art igo será identif icada à parte do restante do 
Orçamento . 

Art. 42 
publicação. 

Esta lei entra em vigor na data 

Art. 43- Revogam-se as disposições em contrário. 

Belo Horizonte, 10 
Senhor Presidente. 

"OFÍCIO NQ 4 / 95 * 
de maio de 1995. 

de sua 

Tenho a honra de encam i nhar a v. Exa.. para exame e 
deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto 
de lei em anexo, que d i spõe sobre o rea justamento dos 
símbolos e dos padrões de vencimentos 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. 
A proposta em tela, com pleno fundamento legal quanto a sua 

inici ati va, e aprovada por unanimidade na sessão plenária 
desta data . guarda identidade com o índice de reajuste 
concedido pelo Excelentissimo Senhor Governador aos 
servidores civis e milit ares, nos termos do artigo 1Q do 
Decreto nQ 36.829, de 27 de abril de 1995. 

Aproveitando a oportunidade, apresento a V. Exa. os meus 
sinceros votos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 
Flávio Régis Xavier de Moura e Castro . Presidente do 

Tribunal de Contas. 
PRO JET O DE LEI NQ 235 / 95 

Dispõe sobre o reajust amento dos símbolos e dos padrões de 
vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal de Contas e dos integrantes do Qu adr o 
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Especial de Pessoal, inclusive inativos, e dá outras 
providências . 
Art. 1Q Os valores dos sí mbolos e dos padrões de 

vencimentos dos servidores do Quadro de Pessoal da 
Secretaria do Tribunal de Contas e dos integrantes do Quadro 
Especia l de Pessoal, inclusive i nativos , ficam reajustados, 
a partir de 1Q de maio de 1995, pe lo percentual uniforme e 
universal de 10% (dez por cento). incidente sobre os valores 
vigentes em 30 de abril de 1995 . 

Art. 2Q -F ica o Tribunal de Contas a utorizado a estender 
aos seus servidor es , durante o exerc ício de 1995, mediante 
resolução, no mesmo índice e data de vi gênc i a estabelec idos 
para os serv idores do Poder Executivo, o reajuste gera l a 
que se refere o 9 2Q do art. 6Q da Lei nQ 11.510, de 7 de 
julho de 1994. a lt erado pelo art. 33 da Lei ng 11.617, de 4 
de outubro de 1994, e pe lo art. 24 da Lei ng 11.819, de 31 
de março de 1995. 

Art. 3Q -O Anexo II da Lei ng 10.858. de 5 de agosto de 
1992, passa a vigorar com a composição especificada no anexo 
desta lei . 

Art. 4Q- As despesas com a execução desta lei correrão por 
conta dos créditos orçamentários cons ignados ao Tribunal de 
Contas. 

Art. 5Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 
publicação, observadas as datas de vigência nela indicadas. 
Art. 6Q- Revogam-se as disposições em contrár io. 
Flávio Régis Xavier de Moura e Cas tro, Presidente do 

Tribunal de Contas. 
ANEXO 

(a que se refere o art. 3g da Lei ng. de de de 1995) 
1. GRUPO DE NÍVEL SUPERIOR DE ESCOLARIDADE: 

NÍVEL PADRÃO 

TCU-01 a TCM-35 

2. GRUPO DE NÍVEL DE 2Q GRAU DE ES COLARIDADE: 

NÍVEL PADRÃO 

TCM-01 a TCM-30 

3. GRUPO DE NÍVEL DE 1Q GRAU DE ES COLAR IDADE : 

NÍVEL PADRÃO 

a v TCP - 01 a TCP-30" 

- Publicado, vai o 
Administração Pública 
parecer. nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

• - Publicado de acordo com o texto o igina l . 
OFÍ CIOS 
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Do Sr. Israel 
Obras Públicas, 
670 a 672 / 95 -
rodovia Fernão 
Fernão Dias. ) 

Pinheiro Filho, Secretár io de Transportes e 
encaminhando, em resposta aos Ofícios nQs 
SGM, documentos referentes às obras da 

Dias. (-À Comissão Especial -Duplicação da 

Da Sra. Darc i Silveira Celani e 
escolas estaduais do Município 
aprovação do Projeto de Lei ng 
apostilamento de diretores de 
Projeto de Lei nQ 44 / 95. ) 

de outros Diretores de 
de Guaxupé, sol i citando 

44/ 95, que reduz prazo de 
escol as . (- Anexe-se ao 

Da Sra. Lúcia Aparecida Lozano 
Diretores de escolas estaduais do 
apresentando reivindicações para a 
Comissão de Educação. ) 

Rodrigues e de outros 
Município de Guaxupé , 
área da educação. ( - A 

Do Sr. Sinvaldo Rodrigues Santos e outros , membros da 
Comissão Emancipacion i sta de Divisa Alegre , informando que 
estão de acordo com a retirada da emenda que trata da 
inclusão do Distrito de Itamarati no processo de emancipação 
po lít ica do Distr ito de Divisa Alegre. ( -À Comissão de 
Assuntos Municipais para anexar ao processo de emancipação 
do Distrito de Divisa Alegre.) 

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

Apresentação de Proposições 
- Nesta opor~unidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposi ções: 
PROJETO DE LEI No 236/95 

Decl ara de utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Moradores e Amigos do Bairro Vil a Amapá, com sede no 
Município de Betim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F i ca declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Moradores e Amigos do Ba irro Vi l a Amapá, com 
sede no Munic íp io de Bet im. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa la das Reuniões, de de 1995 . 
Ivair Nogueira 
Just if icação: A Associação Comunitária dos Moradores e 

Amigos do Bairro Vila Amapá, ent idade sem fins lucrativos, 
vem desenvolvendo, desde a sua implantação, trabalhos que 
visam a organizar a comunidade e a promover a melhoria das 
suas condições de vida. Promove ações nos campos econômico. 
cultural, educaciona l e da saúde . bem como de assistência 
social e formação de espírito comunitário. 

A entidade funciona há mais de dois anos 
aprimorando para o cumprimento eficaz de seus 
levando a comunidade a lutar por seus anseios , 
desenvolvimento. 

e vem se 
objetivos , 

na busca do 

Além dos prestimosos 
import ante ressaltar 
próprio, tem prova 

serv i ços em prol do bem-estar comum , é 
que a entidade é regida por estatuto 

de personalidade jurídica. e sua 
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diretoria é composta por pessoas idôneas, não remuner adas 
pelo trabalho que desenvolvem. 

- Publicado, vai o Projeto às Comissões de Justiça , par a 
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 237/95 
Dá a denominação de Escola Estadual Ana Rocha à Escola 

Estadual Vera Cruz , localizada no Município de Matutina. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Passa a denomir õ· -se Escola Estadua l Ana Rocha a 

Esco l a Estadual Vera Cru: local i zada no Município de 
Matutina. 

Art . 2Q Esta l ei entra em vi gor na data de sua 
publicação. 

Art. 3Q- Revogam-se a s disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 16 de maio de 1995 . 
Romeu Queiroz 
Justificação: Ana Rocha iniciou s ua vi da de mestra exemp l ar 

em 1934. na Fazenda Tavares. de propriedade do Sr. José 
Pereira do Nascimento, l ecionanoo para seus filhos e 
empregados. 

Reconhecendo seus méritos de educadora. o Sr. José Pereira 
transferiu-a para Perobas como professora mu ni cipa l. sendo 
depois de ~· ocada para Pimentas. que é hoje a cidade de 
Matutina. ~nde dedicou-se à educação nas Esco l as Reunidas , 
hoje Esco l a Estadual Vera Cruz. 

Casada e com 12 f ilhos, proc urou aperfeiçoar-se 
freqüentando cursos de recic l agem. com grande brilhantismo, 
apesar de ser professora leiga. 

Seu trabalho foi reconhecido no Governo do Sr. J uscelino 
Kubitscheck. quando foi contratada permanentemente. 

Aposentou-se em 8/ 8/ 61. com 25 anos e 300 dias de efet ivo 
exercíc io de magistério. respeitada pela popu l ação de 
Matutina como exemplo de mestra. mãe e educadora. 

Por toda uma vid a de lu tas e sacrifícios em pro l da 
educação, a memória de Ana Rocha merece a homenagem que 
pretendemos prestar-lhe. 
-Publicado. vai o Pro j eto às Comissões de Justiça. para 

exame pre l iminar, e de Educação para deliberação. nos termos 
do art. 195. c/ c o art. 104. inci so I. do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1 - Requerimento nQ 109/ 95, da Deputada Elbe Brandão, 

encaminnando documentação de emanc ipação do Distrito de Pai 
Pedro. no Município de Porte irinha . 

- Document ação comp l eta apresentada em 11 / 5/ 95 . 
2- Requerimento nQ 110/ 95 , da Deputada El be Brandão , 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de Nova 
Porteirinha, no Município de Porteirinha. 

- Document ação completa apresentada em 11 / 5 / 95. 
3 - Requerimento nQ 111 / 95, do Deputado Simão Pedro Toledo, 

encaminhando documentação de emanc i pação do Distrito de São 
Pedro de Caldas . no Município de Ca ldas. 

- Documentação completa entregue em 9 / 5/ 95. 
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4- Requerimento nQ 112/95, do Deputado Sebastião Costa, 
encaminhando documentação de emancipação do Distrito de São 
Sebastião do Sacramento, no Município de Manhuaçu. 

- Documentação entregue em 9/5/ 95 : 
a) ata de constituição da comissão emancipacionista, 

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

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

municipal e de orgãos de segurança; 
i) declaração de posto de saúde; 
j) declaração de escola pública de 1Q grau completo ; 
l) declaração de cemitério; 
m) declaração de telefone; 
n) declaração de correios: 
o) declaração de energia elétrica; 
p) decl a ração de abastecimento de água; 
q) inventário patrimonial; 
r) mapa/descrição de limites do IGA. 
- Documentação entregue em 16/ 5/ 95: 
a) relação dos servidores. 
5- Requerimento nQ 113/ 95. do Deputado Clêuber Carneiro. 

encaminhando documentação de emancipação dos Distritos de 
Juvenília . Monte Rei e Porto Agrário, no Município de Manga. 

- Documentação entregue em 20/ 3/ 95: 
a ) ata de constituição da comissão emancipac ion ista. 

registrada em cartorio; 
b) representação: 
c) declaração de entidade legalmente constituída ; 
d) copia autenticada do CGC da entidade; 
e) certidão da Justiça Eleitoral: 
f) declaração de núcleo urbano e moradias: 
g) declaração de edif íci os para funcionamento do governo 

municipal e de orgãos de segurança; 
h) dec l aração de posto de saúde ; 
i) dec l aração de cemitério ; 
j) dec l aração de telefone ; 
1) declaração de abastecimento de água . 
- Documentação entregue em 18 / 4/ 95: 
a) dec l aração de esco l a pública de 1Q grau completo: 
b) dec l aração de correios ; 
c) dec l aração de energia elétrica; 
d) inventário patrimon i al ; 
e) relação de servidores. 
- Documentação entregue em 15/ 5/ 95: 
a) copia da ata da eleição da diretoria da en ti dade , 

registrada em cartorio; 
b) mapa / descrição de l imites do IGA: 
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6- Requerimento nQ 114/ 95, do Deputado Jairo Ataide, 
encaminhando documentação de emancipação do Distrito de 
Fernão Dias, no Município de Brasí l ia de Minas. 

- Documentação completa entregue em 15 / 5/95. 
7- Requerimento nQ 115/ 95, do Deputado Olinto Godinho, 

encaminhando document ação de emancipação do Distrito de Frei 
Lagonegro, no Municíp i o de São José do Jacuri. 

- Documentação entregue em 9/ 5/ 95: 
a) ata de constituição da comissão emanc i pacionista. 

registrada em cartorio; 
b) representação; 
c) declaração de entidade lega l mente constituída; 
d) copia autenticada do CGC da entidade; 
e) copia da ata da eleição da diretoria da entidade . 

registrada em cartorio; 
f ) certidão da J ustiça Eleitora l ; 
g) declaração de núcleo urbano e moradias: 
h) declaração de edifícios para o funcionamento do governo 

municipa l e de órgãos de segurança; 
i) declaração de posto de saúde: 
j) declaração de escola púb l ica de 1Q grau comp l eto; 
1) declaração de cemitério; 
m) declaração de telefone; 
n ) declaração de correios ; 
o) declaração de energia elétr i ca; 
p) dec l aração de abastecimento de água; 
q) relação de servidores ; 
r) mapa / descrição de limites. 
- Documentação entregue em 15/ 5/ 95: 
a ) inventário patrimonial. 
8- Requerimento nQ 116/ 95 , do Deputado Clêuber Carneiro. 

encaminhando documentação de emancipação do Di strito de São 
João das Missões, no Município de Itacaramb i. 

- Documentação entregue em 15/ 3/ 95: 
a) ata de constituição da comissão emanc i pacionista. 

registrada em cartório; 
b ) copia autenti cada do CGC da ent i dade; 
c) cop ia da ata da eleição da diretoria da entidade. 

registrada em cartorio; 
d ) declaração de abastecimento de água ; 
e ) inventário patrimon i al ; 
f) relação de servidores: 
gl mapa / descrição de lim ites do IGA. 
- Documentação entregue em 18 / 4/ 95: 
a ) cert'::ão da Justiça Eleitora l: 
b ) dec 12- ação de núcleo urbano e moradias: 
c) dec l aração de edifícios para funcionamento do governo 

municipal e de órgãos de segurança: 
d ) dec l aração oe posto de saúde ; 
e ) declaração de escola pública de 1Q gra u comp leto: 
f) declaração de cemitério: 
g ) declaração de telefone; 
h) declaração de correios: 
i) oeciaração de energia e l étrica. 
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- Documentação entregue em 15/ 5/95: 
a) declaração de entidade legalmente constituída. 

REQUERIMENTOS 
NQ 395/95, do Deputado Wa nderley Ávila, solicit a ndo se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Amor, Verdade e Justiça, do Município de João 
Pinheiro, pela passagem de seu 37Q aniversário de 
existência. 

NQ 396/95, do Deputado Wanderley Ávila , solicit a ndo se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Renovação e Progresso. do Município de Patrocínio , 
pela passagem do seu segundo aniversário de fund ação. 

NQ 397/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicit a ndo se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Nasce Te Ipsum, desta Capital. pelo transcurso do 
seu terceiro aniversário de fundação. 

NQ 398/95, do Deputado Wanderley Ávi l a, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Caminho do Mestre, do Município de Dores de Campos. 
pela passagem do seu 11Q ano de existência. ( - Distribuídos 
à Comissão de Educação . ) 

NQ 399/95, do Deputado Ivair Nogueira, solicitando seja 
formulado apelo ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à 
criação de uma linha de ônibus intermunicipal ligando o 
Bairro Jardim Perla, do Município de Betim. ao centro de 
Belo Hor i zonte. (-Á Comissão de Administração Pública.) 

NQ 400/ 95, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado para que interceda 
politicamente junto ao Legislativo Federal com vistas à 
inclu são das regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Noroeste 
de Minas Gerais na área de abrangência do Fundo 
Constitucional de Financi amento do Centro-Oeste- FCO. (-À 
Comissão de Assuntos Municipa is.) 

NQ 401/95, do Deputado Kemil Kumaira , solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Comandante-
Geral da PMMG com vistas à instalação de posto policial no 
Bairro Colina Verde, no Município de Carlos Chagas. ( -À 
Comissão de Defesa Social.) 

NQ 402 / 95 , do Deputado Glycon Terra Pinto , solicitando seja 
formul ado apelo ao Governador do Estado com vistas á 
regulamentação do Conselho Estadua l de Habitação. criado 
pela Lei ng 10.624, de 16/ 1/ 92. ( - À Comissão de Saúde e 
Ação Social.) 

NQ 403 / 95 . do Deputado Miguel Barbosa, so l icitando se ja 
formulado ape lo aos Secretários da Fazenda e de 
Administração com vistas à agilização dos pagamentos de 
beneficios e outras vantagens pessoais aos servidores 
públicos. (-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 404 / 95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Sra. 
Ivone Silveira, Presidente da Academia Montesclarense de 
Letras. pelo excelente trabalho realizado à frente da 
agremiação. (- À Comissão de Educação.) 
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NQ 405 / 95, do Deputado Carlos Pimenta, solicitando sej a 
formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com 
vistas à criação e à i nstalação da Delegacia da Criança e do 
Adolesce nte no Município de Montes Claros . (- À Comissão de 
Defesa Social.) 

NQ 406 / 95, do Deputado Carlos Pimenta. solicitando s eja 
enviado ofício ao Sr. Dário Teixeira Cotrim, parabenizando- o 
pelo lançamento. no dia 5/ 5/ 95, em Montes Claros , do livro 
"Guanambi ". (-À Comissão de Educação. ) 
- Os Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (3) 

solicitando encaminhamento de ofício ao TRE - MG pedindo seja 
feita consu lt a plebiscitária à população dos Distritos de 
Indaiabira, Leme do Prado e Martins Soares, quanto à sua 
ema ncipação. foram publicados na edição de 13/5/ 95. 

Do Deputado José Bonifácio e outros. so l icitando o 
desarqu ivamento da Proposta de Emenda à Constituição ng 
1/ 91. 

Do Deputado Sebastião Costa (2), solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á implantação do 
sistema de telefonia celu l ar nos Municípios de Carangola e 
Manhuaçu. 

Do Deputado Marce l o Gonçalves, solicitando seja a 1ª parte 
de uma das reuniões ordinárias do mês de agosto destinada a 
homenagem especia l ao ex-atleta Dirceu Lopes Mendes. 

Do Deputado Ivo José, sol icit ando o desarquivamento do 
Projeto de Lei ng 1. 942/ 94. 

Do Deputado Geraldo Rezende ( 10). solicitando 
desarquivamento dos Projetos de Lei ngs 2.082. 2.204 
2 . 087 / 94 ' 1. 853/ 93 ' 1. 989 / 94' 1. 424 / 93 . 2. 146/94 ' 1. 627 
1. 248 / 93 e 2.252 / 94. 
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Do Deputado Aílton Vilel a, solicitando o desarqu iv amento do 
Projeto de Lei nQ 1.647/ 93. 

Do Deputado Ivair Nogueira . so l icitando seja constituída 
comissão espec ial para apurar irregularidades detectadas no 
Sanatório Santa Isabel. localizado no Município de Betim. 

Do Deputado Rêmo lo Aloise. so l icitando seja o Requerimento 
de Emancipação nQ 3/ 95 submet i do ao exame da Comissão de 
Justiça. 

COMUNICAÇÕES 
São . t ambém . encaminhadas à Mesa comun icações dos 

Deputados Gil Perei ra (2), Marcelo Gonçalves e Sebastião 
Helvéc io. 

Oradores Inscritos 
o Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputado Geraldo 

Nascimento. 
o Deputado Geraldo Nascimento Sr. Presidente da 

Assemb léia Legislativa do Estado de Minas Gerais . venho a 
esta tribuna para falar a respeito da Mendes Júnior, que, no 
meu entendimento , passa por uma situação calamitosa. 
Sr. Presidente, inicialmente vou comentar uma notícia 

veiculada ontem. à noite, pela imprensa. O Presidente do 
Gru po Mendes Júnior, Sr. Mur il o Mendes, admitiu publicamente 
o estado falimentar de suas empresas. Ele rea firmou ter 
créditos da ordem de R$3.000 .000 .000,00 a receber de órgãos 
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públicos. Disse, entretanto, precisar no momento de 
U$500.000.000,00 para resolver todos os problemas graves que 
enfrenta. Para tanto, Murilo Mendes pede um acordo , 
especialmente com o Governo Federal. 

um grupo de empresários mineiros se coloca solidário com a 
Mendes Júnior, também pressionando o Governo a encontrar uma 
solução . _ 
o Governador Eduardo Azeredo seguiu. hoje pela manha, para 

Brasília. Entre outras atividades, o Governador vai pedir 
apoio ao Governo Federa l para que se solucione o problema. 

Como os senhores podem ver, a situação da Mendes Júnior 
ganha repercussão naciona l. _ 

De tudo isso tenho a l amentar que, ha quase um mês, 
encontrei-me com dois Diretores e um engenheiro da empresa. 
Esses Diretores passaram-me um quadro positivo e até 
otimista. Pergunto-me se faltou sinceridade aos três 
representantes ou se foi apenas uma t ática d~les. 

Da mesma forma, somente após a mobilizaçao de todos os 
sindicatos representantes dos trabalhadores é que a direção 
da empresa adm itiu a falência. . _ 
Sr. Presidente. Srs. Deputados, estamos apresentando , hOJ~, 

um requerimento a respeito desse assunto. Pedimos a formaçao 
de uma com i ssão especial para acompanhar a cr1se da Mendes 
Júnior . Vou ler a sua justificação. 

"Diversas entidades sindicais e classistas representantes 
dos trabalhadores do Grupo Mendes Júnior pedem a 
interf erência do Poder Leg i slativo no encam inhamento das 
soluções para a crise que a empresa enfrenta. 

Reivindicação nesse sentido foi apresentada a esta Casa na 
últi ma sexta-feira , dia 12 de maio . Reuniram-se aqu 1 cerca 
de 150 empregados do Grupo Mendes Júnior de todo o Estado e , 
ainda Diretores dos Sindicatos dos Trabalhadores 
MetalGrgicos de Juiz de Fora. da Associação dos Empregados 
da Mendes Júnior Siderúrgica, do Sindicato dos Trabalhadores 
Metalúrgicos de Santa Luzia e do Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria da Construção Pesada de Minas Gera1s . 

Alguns dias antes est ivemos com dois Diretores da Mendes 
Júnior para ouvir sua versão sob re a empresa. para agora 
tomarmos a inici at iva desta proposição. __ 
Relatos da situação de cada unidade da Mendes Jun1or foram 

apresentados pelos trabalhadores aos Srs. Deputados Ivo Jose 
(PT) e João Batista de Oliveira (PSB). ao Deputado Federa l 
Sérgio Miranda (PC do B). que ainda representava o Deputado 
Federal Chico Ferramenta (PT), ao ve reador por Be ~o 
Horizonte Virgílio Guimarães (PT) . ao autor desta propos1çao 
e, ainda, a assessores da area econôm ica , todos presentes ao 
citado encontro nesta Casa. 

A crise da Mendes Júnior é grave. O grupo deve cerca de 
R$2.000.000.000,00 a vários Bancos oficiais, confo rme relato 
da empresa. Por outro l ado , alega possuir cred1tos da ordem 
de R$3.000.000.000.00 a receber dos Governos Federal e dos 
Estados de São Paulo e Minas Gerais. 
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Essa situação coloca em risco 15 mil empregos diretos. Boa 
parte dos empregados está com pagamentos e outros direitos 
trabalhist as pendentes desde o final do ano passado . 

Reconhecendo a gravidade dos fatos, o Poder Executivo 
formou comissão específica para buscar soluções as mais 
breves possíveis. O Legislativo, igualmente. deve estar 
atento e presente neste momento. Deve apresentar propostas , 
defendendo o trabalhador e acompanhando as negociações . 

Desejamos que esta comissão suprapartidária ora proposta 
abra espaço para a participação dos trabalhadores e de todas 
as partes envo lvi das e interessadas. 
Certos do apoio dos nobres pares. agradeço ". 
E o que tínhamos a dizer a respeito do requerimento, que ja 

esta protocolado. 
O Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputado Alencar da 

Silveira Júnior . 
O Deputado Alencar da S ilveira Júnior - Sr. Presidente, 

galerias que 
da imprensa, 

Sra. Secretária, Srs. Deputados. vi s it antes das 
prestigiam o nosso trabalho hoje, companheiros 
a Capital dos mine iros esta pedindo socorro! 

Devido à sua posição geopolítica , Be lo Horizonte tem hoje 
um espectro de problemas sociais . econômicos , financeiros e 
até mesmo culturais no qual se incluem todos os problemas 
encontrados nas mais diferentes e distantes regiões do 
Estado. Converge para ca todo tipo de demanda social. A 
migração é responsável por um processo que acarreta uma 
interminável via-crúcis pe los órgãos de assistência . por 
parte de pessoas vi ndas de outras regiões do Estado em busca 
de emprego , moradia e assistência médica . O resu l tado é uma 
enorme pressão por infr a-estrutura básica, ou seja, 
saneamento. habitação. moradia. transporte e outros 
serviços. 

Devido ao grande contingente de pessoas que vêm diariamente 
para Belo Horizonte em busca de melhores cond i ções de vi da, 
a cidade teve os serviços públicos saturados. Sua capacidade 
de abrigar esse exército que se desloca de todas as partes 
do Estado , marchando para a Capital. esta exaur i da. 
Entretanto, essas peculiaridades nem sempre são consideradas 
e contempladas adequadamente nos orçamentos e nas políticas 
de desenvolvimento. 

Apesar de todo esse mov imento convergente. Belo Horizonte 
não possui uma arrecadação tributaria compat ível com sua 
importância e suas atribuições. Não temos um número de 
indústri as de grande porte instaladas na Cap ital que dê o 
suporte tributário necessário ao atendimento da grande 
demanda social a que Belo Horizonte é submetida. 

Por isso, ven ho. nesta tribuna. fazer o l ançament o da 
Frente Pró-BH um movimento constituído por todos os 
Deputados com votação expressiva em Be lo Hori zonte, para 
representar os int eresses de nossa cidade junto ao Governo 
do Estado e à Prefeitura . 

Vamos lutar para melhorar a participação 
orçame nto do Estado. Vejam o caso 
participat i vo. para o qual Be l o Horizonte 

da Capital no 
do orçamento 

indicou as cinco 
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obras a que cada cidade tem direito, para concorrer com 
outras centenas de propostas, sem nenhuma distinção , na 
audiência pública de Itabira, nos dias 22 e 23 de maio. 

Vamos criar uma comissão para estudar as condições ideais 
para que Belo Horizonte se torne um lugar atrativo para 
novas empresas . Vamos viabilizar o complexo industrial de 
Venda Nova , uma iniciativa do Deputado João Batista de 
Oliveira, quando ainda era Vereador; promover um maior 
inte rcâmbio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belo 
Horizonte para o desenvolv i mento de uma política conjunta de 
incentivos fiscais, a fim de que indústrias não poluentes 
possam se instalar na periferia da cidade; e desenvolver uma 
estratégia para resolver o problema migratório. 

Podemos citar outras obras em favor das quais o movimento 
vai atuar: no transporte coletivo, o término das obras do 
metr ô; e o reassentamento da Vila São José. para a conclusão 
da obra de ligação das Avenidas Pedro II e Tancredo Neves , 
na Pampulha. 

Temos determinação e força política, representada pelos 
Deputados João Leite. Wilson Trópia, João Bat i sta de 
Oliveira, Irani Barbosa , Álvaro Antônio, Antônio Genaro, 
Paulo Schettino. Raul Lima Neto. Glycon Terra Pinto, Miguel 
Martini e Ronaldo Vasconcellos, todos com express iva votação 
em Belo Horizonte. 

Sempre ouvimos falar que Belo Horizonte era terra de 
ninguém. Agora, com o l ançamen to da Frente Pró-BH, essa 
realidade será bem diferente. Be lo Horizo,te será a terra de 
todos nós, que fomos eleitos para representá-la. 

Estaremos trabalhando por Belo Horizonte e pela Região 
Metropolitana. Sr. Presidente , lembro aos Srs. Deputados que 
Belo Horizonte, hoje, tem cerca de 200 bairros , 100 vilas e 
favelas. Cidades do int erior não têm com a mesma gravidade 
os problemas que Belo Horizonte apresenta : trânsito, 
segurança pública, hospitais, escolas , áreas de risco, 
problemas admin ist rativos nas áreas limítrofes. necessidade 
de implantação de indústrias para geração de empregos e 
aumento da arrecadação. Belo Horizonte apresenta , ainda, 
carência no setor de habitação e vamos buscar incentivos 
para a construção civil. 

Esse o que deverá me lhor ar a condição de moradia dos belo-
horizontinos. 

Nos dias 22 e 23, em Itabira. Belo Horizonte definiu as 
obras prioritárias para a solução de nossos problemas: 
transposição da Avenida Pedro II. remoção da Vila São José, 
ligação da Avenida Tancredo Neves à Pampulha, o Pl ano 
Diretor para o Bairro Taquari l, a canalização do córrego 
Cercadinho, no Bairro Betânia, a conclusão das obr as do 
Complexo da Lagoinha e a construção do Vi adut o B. 

Todos conhecem a necessidade que temos. hoje , de resolver o 
problema de trânsito em Be lo Horizonte. porque. caso 
contrário, teremos, em pouco tempo, o mesmo problema 
enfrent ado pe lo México, onae só podiam trafegar , em dias 
alternados, carros portadores de placas pares e carros 
portadores de placas ímpares. Corremos . também, o grande 
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risco de viver o problema existente, hoje, no trânsito de 
São Paulo. 

Para amenizar a atual situação, terminais urbanos deverão 
ser cr i ados em Belo Horizonte. A articulação de grandes 
corredores para tráfego de veículos faz - se urgente. A 
continuação da obra do metrô até Venda Nova a livi ará o 
problema de trânsito em nossa cidade. 

Sabemos que temos , em Belo Horizonte. problemas como o da 
il uminação do ane l rodovi ário e. por todos os motivos aqui 
expostos, peço aos Deputados para que , juntos. pressionemos 
o Governo do Estado com o objetivo de garantir verbas no 
orçamento para os fins aqui mencionados. 

Os problemas de nossa Capital são maiores que os das demais 
cidades de Minas Gerais. motivo pelo qual pedimos a ajuda 
dos colegas Deputados para oue. quem sabe , possamos voltar 
aos velhos tempos. quando :Qdíamos realmente contemplar um 
belo horizonte. Muito obrigaoo. 

O Sr . Pres i den t e Com a palavra . o Deputado Pau l o 
Schettino. 

O Deputado Pau l o Schett i no Sr. Presidente. Srªs 
Deputadas. Srs . Deputados. nós estamos plenamente , 
totalmente solidários com o movimento iniciado pelo nosso 
companheiro Alencar da Silveira Júnior. 

Be lo Horizonte terá, de nossa parte. tudo aq uilo que 
depender do nosso apoio , da nossa participação. É claro que 
somos Deputados em Minas Gerais, mas Belo Horizonte. 
acredito. por ser nossa maior cidade , é. sem dú vid a , aque l a 
que enfrenta os maiores problemas. Não vou enumerá-los 
porque isso já foi feito pelo Deputado Alencar da Silveira 
Júnior , com muita sabedoria. 

Aproveito a oportunidade para , desta tribuna . ler um 
requerimento: (-Lê:) 

"Com grande sat isf ação me dirijo aos prezados colegas e à 
Mesa Diretora de nossos trabalhos solicitando que. aprovado 
este requerimento . seja e l e encaminhado ao Delegado Antônio 
João dos Reis, chefe do DEOESP. aos delegados Elson Matos da 
Costa. Anselmo Rezende Gusmão e Ricardo A. Peixoto Costa . ao 
escrivão João Carlos do Nasciment o , aos Subinspectores 
Wainer Lopes Ferreira e Manoel Hermes Cirino França, ao 
Inspetor de Detetives Rosalina Fernandes, aos detetives 
Marcelo Cal ixto. Élton Serakides Gonça lves, Marcos Resende 
de Paula, Wanderson Gomes da Silva, Cláudio Manoel 
Fernandes . Marcelo Carpino de 01 iveira. Édison de Jesus 
Ferreira. Márcio Lucilio da Silva , Roberto Sobrinho, 
Wenderson Pires Rodrigues. Gilb~ ·o da Cunha Bracela~es . 
José Pau l o da Silveira Chaves, C~·i os Roberto Barbosa, José 
Inác io Soares Mendes. Pedro Pereira de Freitas. Sávio 
Lorenzo Natale Cardoso. José João Alves de Souza. Romero 
Gonçalves Santos, Élc io Geraldo da Rocha, Evandro Oliveira 
Menezes e ao piloto de helicóptero João Batista Cardoso 
Filho. a quem formulo meus calorosos cumprimentos pelo 
extraordinário êxito a l cançado na operação de resgate da 
jovem Paula Zamboni e na prisão dos criminosos que a 
mantinham sob cárcere privado." 
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Para mim, que conheço de perto as qualificações funcionais 
de toda a equipe empenhada nesse trabalho, sob o competente 
e experimentado comando do Delegado João Reis, não foi 
surpresa o desfecho feliz desse marcante episódio. 

Mas entendo, também, que nas circunstâncias atuais, em que 
a Policia Civil vive momentos de extremas dificuldades 
quanto aos recursos materiais , tecnológicos e, 
principalmente, no que concerne à gritante defasagem 
salaria l, a eficiente ação dos policiais do DEOESP foi uma 
demonstração exemplar de dedicação, competência e, 
sobretudo, de dignidade profissional, ao enfrentarem e 
superarem todos os óbices para devolver, mesmo arrostando o 
risco de vida sempre presente em tais situações, a paz e a 
tranqüilidade à familia de Paula , que vivia momentos de 
incerteza e de desespero. 
E à sociedade mineira, sempre solidária com nossa 

atividade, foi oferecida a garantia de que, apesar de todos 
os percalços, pode confiar e~ noss a instituição. 

A par dessa desassombrada atuação que obteve merecida 
repercussão nac ional. aplaudida unanimemente , com reflexos 
positivos para toda a gente mineira, por dever de justiça , 
não se pode ignorar que nos mais longinquos rincões do nosso 
Estado estão policiais civis , de diversos niveis funcionais , 
esforçando-se diuturnamente para manter uma eficiente 
prestação de serviços à população quanto à preservação da 
ordem púb l ica, razão pela qual , ao louvar o trabalho da 
equipe do DEOESP . quero estender meus cumprimentos a esses 
anônimos e abnegados servidores . 

Nesta oportunidade, não posso deixar de prestar minha 
homenagem também, aos policiais que tombaram mortos no 
cumprimento do dever, como ocorreu recentemente com o 
detetive Wi lli am Silva Nunes , ainda tão jovem e com um 
futuro promissor, assassinado covardemente por um marginal , 
quando legalmente pretendia prendê-lo. 
Finalizando, uma palavra de louvor também ao Delegado 

Santos Moreira, DD. Secretário de Segurança Pública, e ao 
Delegado Francisco Eustác hio Rabello, Superintendente-Geral 
de Po li cia Civil, que deram integral e decisivo apoio às 
diligências realizadas , e aos quais solicito façam anexar 
cópia do inteiro teor deste pronunciamento às respectivas 
pastas funcionais dos pol i ciais nele mencionados. Solicito 
também seja o referido discurso publicado no boletim interno 
da Secretaria de Segurança Púb lica. 

Era o que tinha a dizer. 
O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Álvaro 

Antônio. 
O Deputado Álvaro Antônio* Sr . Presidente , Sras . 

Deputadas. Srs. Deputados, senhores visitantes . imprensa. 
Sem dúvida a lguma , o terceiro conglomerado do Pais, a Região 
Metropolitana de Belo Horizonte, tem, hoje, o seu nome 
evidenciado através de uma ini ciativa do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior, quando Vereador. 

Tivemos oportunidade de acompanhar Belo Horizonte nesses 
últimos 25 anos. quando militamos na política, em mandatos 
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sucessivos, que nos colocaram mais perto de sua intimidade. 
Essa intimidade nos forçou a acompanhar os seus problemas 
mais de perto. Tivemos a oportunidade de acompanhar a 
evolução da sociedade, suas glórias, seus momentos de 
desespero , enfim. tudo aqui lo que acontece na Região 
Metropolitana não poderia também deixar de acontecer em Belo 
Horizonte. 

Lembro-me da criação das administrações regionais em nossa 
cidade. Tive a oportunidade , em 1963. como Presidente da 
Câmara Municipal, de apresentar um projeto de lei criando 
centros regionais. Seriam as regionais norte, sul, leste e 
oeste, a regional do centro, a de Venda Nova e a do 
Barreiro. Naquela oportunidade , o então Prefeito , Oswaldo 
Pierucetti. achava bastante oportuno que se implantassem 
duas regionais, em caráter experimenta l . Assim , ele criou a 
r egiona l do Barreiro e a de Venda Nova. 

Depois. veio a descentralização administrativa, onde o 
poder centra l delegava às regionais maior poder no 
tr atament o dos problemas sociais. Posteriormente. vieram 
outras regionais porque a idéia deu certo. Outros prefeitos. 
sucessivamente , foram aumentando as regionais , até os nossos 
dias. mas. infeli zmente , ainda percebemos um certo 
esvaziamento do poder administrativo e das atribuições de 
cada regional, quando. em nossa op 1n1ao. o contrário é que 
seria de grande importância para a Capital mineira . 

A partir da morte de Tancredo Neves, aquele estadista 
brasi l eiro , grande Presidente, ainda que não chegasse a 
tomar posse . Belo Horizonte ficou relegada a segundo plano, 
porque deixou de ser do interesse de Ministros da Repúb li ca. 
Assim. a partir de 1985, por ocasião da morte de Tancredo 
Neves, Belo Hor·izonte deixou de ter ajuda do Poder Federal e 
de receber aquelas verbas orçamentárias que iniciaram a 
solução do problema do Vale do Arrudas e das áreas da saúde. 
da educação , entre outros que precisavam, e ainda precisam, 
da participação do Governo Federa l . 

Com isso . Belo Horizonte viu diminuirem seus recursos 
orçamentários Temos problemas sérios a serem resolvidos: o 
metr ô, iniciado e não acabado: a vi a expressa , que também 
precisa da colaboração do Governo Municipal; o término da 
canalização do Arrudas e tantos outros problemas da 
periferia. cuja solução necessita de mais verbas para o povo 
de Belo Hor i zonte. 

Em 1997 , Be lo Horizonte irá comp letar seus 100 anos de 
vi da. Eu não poderia deixa r de ir ao encontro. nesta 
oportunidade . dos Deputados votados na cidade. Sabemos o 
quanto é d ificil e disputado o voto na Capital; sabemos o 
quanto ele é dividido pela imensidão de candidatos que 
comparecem perante o eleitorado da Capital mineira. 

Nós , que estamos acompanhando a vida desta cidade. também 
fazemos coro com o Deputado Alencar da Silveira Júnior. que 
teve a feliz idéia de criar um bloco em defesa de nossa 
Capital não ~0e ela esteja indefesa , mas, sim. para que 
tenha maior alento e possa conquistar o seu devido lugar em 
nosso contexto nac ional. Muito obrigado. 
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* - Sem rev1sao do orador. 
O Sr. Pres i dent e - Com a palavra, o Deputado João Batista 

de Oliveira. 
O Deputado João Bati sta de Oli ve i ra - Sr . Presidente, Srs. 

Deputados e Sras. Deputadas, gostaria . antes de falar sobre 
Belo Horizonte , de prestar o nosso apoio ao projeto do 
Deputado Carlos Pimenta, que está na pauta e que trata da 
prevenção de câncer. Este tema está incluído nas políticas 
de saúde , como um todo, e na Constituição . Mas acho que 
nessas questões temos de ser redundantes, senão não 
funciona. Cumprimento o colega, Deputado Car los Pimenta, e 
declaro o meu voto favorável a seu projeto. 
Sr. Presidente, gostaria de manifestar a minha alegria por 

ter participado , nesta semana, da assinatura do convên jo , 
firmado pelo Governo do Estado, para levar os sinais de TV 
para todo o Estado de Minas Gerais. Gostaria de cumprimentar 
a TV Minas e o Governador do Estado, porque esse convênio 
foi da maior importância. O sina l da TV Minas chegava a 
apenas 200 mun i c ípios. Mas, a part ir de agora até o final do 
ano. todos os municípios do Estado de Minas Gerais estarão 
sintonizados nos canais de TV que transmitem de Belo 
Horizonte. 
Gostaria a ind a , Sr. Presidente. de trazer o nosso apoio ao 

ex-Deputado e colega de partido PSB Deputado Raul 
Messias, por ocupar um cargo no Governo de Minas Gerais. 
Entendemos que o ex-Deputado Raul Messias ao ocupar um cargo 
no Governo do Estado de Minas Gerais o fará com a 
consciência tranqüila. Trata-se de uma pessoa com notórios 
conhecimentos das questões relacionadas com as cooperativas . 
No nosso entendimento, o povo de Minas Gerais precisa do 
melhor, independentemente de ele estar num partido que não 
participa no Governo. O nosso partido apoiou , em 2Q turno. o 
Governador Eduardo Azeredo e não quis participar do Governo. 
Mas, se o ex-Deput ado Raul Messias tivesse sido convidado 
para ocupar um cargo no Governo que não fosse de sua área, 
por exemp lo, Embaixador em Lisboa. tenho a certeza de que 
seríamos contra. 
Concluindo, gostaria de f azer alguns comentários, na 

condição de ex-Vereador de Belo Horizonte. cargo que exerc i 
por 12 anos . Acho que c Prefeito Patrus Ananias vem 
conduzindo a nossa cidade com a maior dignidade e a está 
preparando para o seu centenar1o. A Frente de Apoio ás 
Causas de Belo Horizonte foi criada em boa hora. Já tivemos 
a oportunidade de visitar o Prefeito Patrus Anan i as, como 
Deputado ele ito desta cidade. comprometido com o Estado de 
Mi nas Gerais, ocasião em que nos colocamos á sua inteira 
disposição. 

A partir do momento em que Belo Horizonte teve condições de 
convocar eleições diretas , deixou de receber recursos do 
Governo do Estado . Quando o Prefeito da Capital era nomeado, 
ele era um ver dade iro "garoto propaganda" do Palácio da 
Li berdade, e os recursos vinham com a maior facilidade. Ma s , 
depois que o Prefeito passou a ser eleito diretamente pelo 
povo. o Palácio da Liberdade fecho u os cofres para Belo 
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Horizonte . Tratava-se de uma retaliação ao 
polit~co, mas, na verdade, era uma retaliação a adversário 
de M1n_as Gera 1s. HoJ·e, Belo todo o povo Horizonte atend ás necess1dades, principalmente na área da s a u·de, e 
Estado de Minas Gerais. de todo o 
Presto minha homenagem ao último remanescente da "Bancada do Va 1 e do Arrudas· D 

b , eputado Alvaro Antônio, so rev~veu , bravamente. ao desmonte desse que cond1çoes - · grupo. Temos 
mas esta 'c~~~ s~eos_ Deputados _vot ados em Belo Horizonte. 
elaboração do 'cronog~!~~r d~~st~ç~ ~- para que na próxima 
represente uma regional' pois ouf~~~c~asB ,Belo _Horizonte 
g:s;~s~~i~~t~~;oru~~s~u~ir suas prio~ida~es eé~ ~~r~~~~~~ . t~~ 
Estado de Minas G r -1 ade que detem 15% da popu l ação do 
tinha para dizer. ~u~~~-ob;~~a~~so, Sr . Pres1dente, o que eu 
O Sr. Presidente - Com a pa i avra 0 Deputado R Vasconce 11 os. · ona 1 do 
O Deputado Ronaldo Vasconce l los * - Sr. 

Deputadas Srs Deputado d . Pres i dente. Sras. 
G~,~~~~~Í~a~!e~~~ria, im~~ens~~a~~tap~~~~:sas~~~~=~t~~je~a~ 
e política na Cap7~~~sd~e~~~!g~sdqu~ tem atuação pa rlamentar 
também - por fazer parte d e 1nas Gera1s. Eu gostar i a 
tribuna para dizer da noss~sse grupo_ de ocupar esta 
questões polít c preocupaçao constante com as 1 as e par l amentares da nossa c ·t 1 -
~~~~~ te~~~~r~~~~7~ est~a~~ ibu~~ 1 6ara falar de uma~~s~nto ~~ 
1nte rnac ionalização. Por meio de Hor1zonte. a sua 
tornaria uma cidade internaciona l dez parad1gmas, e l a se 
Lembro, hoje, o fato de ter. sido Ver eador á 

Mun1C1pa1 desta cidade durante o período de 1983 Câmara 
JUnt amente com outros . a 1986. 
Estaduais. como João Batist~om~~n8f1ros , hoje . Deputados 
Antônio Genaro. Come amos . 1ve1ra, Iran1 Barbosa e 
a prestar serviços á ~assa ~~~~~~le, hOJe , aqu 1. continuamos 

Ac1ma de tudo, queremos fa zer · 
~~~,~~~~~~~~ D~6~t~~~0Al~~~ar d~ Silv~~~~oJún~~~. ~ue 1 ~~~b~~ 

h - . 1zon,e - nao no mesmo período -
i~~do OJ=~ no~o~~nv1da para participar desse trabalho. Assi~ 
solidário. intei r:~~~tedefav~;~~~ l que estou inteiramente 
esse ; 1 ust r e De ut . a causa coordenada por 
aceito, humildem~nt~do,s~~~ro fazer par!e do seu trabalho; 
por esse valoroso co~panhe i r~ coordenaçao do tr aba lho feita 
A~~~ostn6s estamo~ preocupad~s com a Capita l do Estado 
noss~ t~~~~lh~otag~~ta~~~sa~~s_ parte das nossas vidas , d~ 
Deputados dos -13 partido~ ~ qu~m~~~ta~~~eni~ene~~~osca~~ 77 
preocupem com a nossa Bel H . se inicio a um trab 1 °. or 1zonte, pois queremos dar 
Capital mineira aMhotquebsera voltado especificamente para a - u1 o o r1gado. 

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

não poderia deixar de usar a tribuna, ainda que por breve 
tempo, para fazer coro com esta iniciativa, muito feliz, do 
nobre Deputado Alencar da Silveira Júnior em prol da Capital 
mineira. 

Foi aqui, em Belo Horizonte, que tive a maior votação de 
todo o Estado , cidade em que tive o privilégio de ser 
Vereador e que está no meu coração. Sou de Januária, Norte 
de Minas, e amo a minha cidade. Sou barranqueiro do rio São 
Francisco, nostálgico. e defendo com garras e unhas o meio 
amb iente, os nossos rios. Mas, de coração , adotei Belo 
Horizonte , pois aqui cheguei, e m 1967 , para estudar e nunca 
mais sai. 

Creio que, juntamente com os Deputados e os companheiros 
que foram vot ados nesta cidade, que t ambém amam a nossa 
Capital , estaremos empenhados e atentos , fazendo tudo o que 
for possível ou necessári o para que a nossa Capital seja uma 
capital melhor, mais humana e mais segura. Não poderia 
deixar, neste momento, de dizer, embora tenha pelo Prefeito 
Patrus Ananias grande respeito e admiração . pois reconheço 
nele um homem de partido e de idéias filosóficas. que a 
nossa cidade está parada , infelizmente. Nes:a admin istração, 
vimos muitas idéias, mas. em termos de obras e realizações. 
nada foi feito . Não fa lo isso cr i ticando. negativamente, 
porque, talvez. essas palavras cheguem aos ouvidos do 
Prefeito , e -quem sabe- irão incentivá-lo ou exortá-lo a 
realizar obras para a nossa cidade. 

Estaremos aqu i unidos , não só para denunciar mas também 
para contribuir. Contribuir com pos1çao sé ria. se 
necessário, e com aplausos ás iniciativas acertadas. Essas 
são as razões por que quero deixar aqui registrada a minha 
congr atulação por essa inici ati va do nobre Deput ado Alencar 
da Silveira Júnior. Faço coro com S. Exa. e farei sempre , 
todas as vezes que iniciativas forem tomadas em prol da 
nossa cidade. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra , o De ~ utado Car l os 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta- Sr. Presidente , Srs . Deputados. 
encontra-se hoj e em pauta. para discussão , o projeto de lei 
de nossa autor i a que dispõe sobre a implementação de medidas 
necessárias à prevenção e ao tratamento do câncer de mama e 
do câncer g i necológico . Esse projeto foi elaborado passando 
por uma discussão ampla com vários segmentos da sociedade , 
quando tivemos a oportunidade de ouvir autoridades ligadas à 
prestação de saúde à mulher, bem como vários 3egmentos de 
defesa dos direitos da mulher. Tivemos palestras e debates 
com médicos , que já possuem experiência de vários anos e são 
responsáveis pelo exame. aqui em Belo Horizonte. de mais de 
450 mil mulheres. Destacamos as figuras do Dr. Tadeu Rezende 
Provenza e Dr. José Flávio. Aqui na Capita l , no Hospita l 
Odete Valadares , ex i ste um serviço montado e as mulheres têm 
a oportunidade de i n i c i arem os seus exames pe l os postos de 
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saúde e , assim que é constatada alguma alteração, são 
imediatamente encaminhadas para exames mais sofisticados. 
Confirmada qualquer a lt eração ou a presença de lesões que 
podem se transformar em câncer, seja na mama ou no colo 
uteri~o. encontram elas a garantia de continuidade, seja 
atraves de uma cirurgia ou outro tratamento mais complexo. 

Em Montes Claros também existe esse serviço, montado desde 
1980, quando o implantamos e proporcionamos a oportunidade 
de diagnóstico e tratamento para mais de 80 mil mulheres. 
Naquela data, ainda Vereador, conseguimos montar um 
ambulatório de ginecologia dotado de todas as condições e 
conseguimos a duras penas proporcionar essa oportunidade à 
mulher montes-clarense. Posteriormente, expandimos o serviço 
a todos os postos de saúde e a outras cidades da região . 

Baseado em tais experiências e sabedores que somos que 
outras cidades do nosso Estado possuem pequenos ser viços 
1sol ados , procuramos, dentro dessa filosofia, expandir os 
serviços e atender às mulheres mineiras. através do projeto 
de lei que ora será analisado e votado pelos Srs. Deputados. 

A idéia é simples, vamos explorar os recursos que hoje 
existem e que são bancados pelo SUS (Sistema Único de 
Saúde) , estabelecendo um controle gerencial através da 
Secretaria de Saúde. Vamos montar núcleos de prevenção do 
câncer ginecológico em todos os grande centros, 
principalmente nos pólos que contam com diretorias regionais 
de saúde e. a partir desses núc leos , montaremos os 
consultórios méd icos para o exame inicial do maior número 
possível de mulheres. A execução dessa l ei tornar-se-á fác il 
quando observamos a disposição do Sr. Secretário da Saúde, 
Dr. José Rafael Guerra, em imp l antar os consórcios de saúde, 
oferecendo oportunidades de municípios se agr uparem, se 
organizarem para a prestação de serviços especializados em 
determinadas cidades, com a obrigatoriedade de estendê-los 
às cidades vizinhas. O importante é que através desse 
projeto, a Secretaria de Saúde tome para si a incumbência e 
~ responsabilidade gerenciar o programa , que é 
rundamental e que pooé 2 salvar inúmeras mulheres que. sem 
a~s i stência , estariam condenadas a morrer , ainda jovens, de 
cancer de mama ou do útero. 

Por ú l timo. queremos lembrar que o câncer de mama e de 
útero constituem graves problemas de saúde no nosso Estado , 
e os casos chegam a atingir índices alarmantes. De cada nove 
mu l heres. uma deverá apresentar câncer de mama em alguma 
fase de sua v i da se prov i dências não forem imediatamente 
tomadas. Por sua gravidade , o câncer, após instalar - se e 
atingir um certo estágio evolutivo , requer medidas de 
tratamento que , a l ém de traumáticas para a paciente , são 
extremamente onerosas para o Estado. Detectada a doença 
precocemente, por meios de procedimentos de relativa 
simplicidade. o índice de cura torna-se maior e c s 
procedimentos terapêuticos exigidos , menos agressivos. 
O fato de a saúde ser um setor carente de recursos e as 

verbas de seguridade socia l serem insuficientes para cobrir 
as despesas necessárias a uma ass i stência qualitat iva e 
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quantit a t i va aceitáve i s fazem com que a opção pelas med i das 
preventivas devam ser realmente adotadas. Aliás, assim o 
estabelecem a Constituição Federal (art . 198, II) e Estadual 
(art. 188, III). 
O que estamos propondo nesse projeto é que o poder público 

estadual assuma a sua responsabilidade na gestão dos 
serviços de prevenção e tratamento do câncer que mais mata 
as mulheres mineiras. E fundame ntal que o Estado cumpra o 
seu papel de catalisador e organizador de tais serviços. 
Cabe-lhe, portanto, expandir as normas e promover as 
mudanças necessárias para que a assistênc i a à saúde atenda 
às justas expectativas das mulheres no que diz respeito a um 
de seus direitos const i tucionais. 
Solicitamos o apoio de nossos ilustres pares à aprovação do 

projeto. 
So licit amos o apoio dos Deputados para esse projeto. que é 

simples e fo i elaborado baseado em exper1encia realizada 
aqui em Belo Hor i zonte e em Montes Claros. 

Temos a certeza absoluta de que ass im estaremos cumprindo o 
nosso pape l de elaborar l eis que realmente venham ao 
encontro dos anseios da população e que venham a beneficiar 
a sociedade mineira. Muito obriga do. 

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

profissionais da imprensa. ouvintes das galerias: 
Amanhã, dia 13 de maio , comemora - se oficialmente a abo lição 

da escravatura. A comemoração, no entanto. é apenas oficial: 
os negros do Brasil ainda lutam para que seja abolida a 
discriminação social a que foram submetidos após a Lei 
Áurea. que aboliu a escravidão , mas não assegurou ao povo 
negro as condições mínimas necessár i as para que ele se 
integrasse, de maneira digna e igualitária à nova ordem 
social que se configurava no momento. Ainda hoje. a verdade 
que envergonha a a l guns. embora devesse envergonhar a todos, 
é que. após 107 anos de libertação dos escravos. nossa 
sociedade discrimina, marginaliza e exclui da cidadania 
plena milhões de negros e mestiços , todos brasileiros como 
nós. 

Mu ito se fala da existência de uma democracia r acia l no 
Brasil. Mas como acreditar nessa democrac ia. quando a 
simples observação da realidade dispensa os números 
estatísticos e revela as tristes condições de vida da 
população negra? A maioria das pessoas que habitam as 
favelas são negras ou mestiças. A maioria da população 
carcerária é negra ou mestiça. A maioria da população de rua 
brasileira é negra ou mestiça . Aos negros são reservados os 
piores postos de trabalho. Aos negros são reservados os 
piores sa l ários. Aos negros são reservados todos os tipos de 
preconceitos! 

Quando observamos os meios de comunicação de nosso Pais , 
percebemos o quanto são desiguais as situações de negros e 
brancos. Um negro só é bem aceito pela socieoade. se a tinge 
expressiva condição econômica, se é um a rti sta ou 
desportista. Os comerciais de televisão só consideram os 
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brancos como consumidores e padrão estético imposto pel a 
mídia, especialmente a eletrôn ica. nos diz que bela é a r a ça 
branca com suas caract e rísticas. A história dos povos negros 
não é ensinada em nos sas escol as. Pouca gente sabe quem foi 
Zumbi dos Palmares. Pouca gente sabe que ele foi um dos 
maiores heróis da liberdade em nosso País. Herói da 
l iberdade do povo negro. Herói da l iberdade do povo 
br asileiro. Essa data deve nos conscientizar da situação do 
povo negro brasileiro e de todos os discriminados por uma 
ordem socia l e econômica injusta, que é - -~osta a todos nós 
em toda a nossa história. 

Na verdade, Sr. Presidente. Srs . Deputaoos, não é fácil 
dizer o que está sendo ce l ebrado , quem deve celebrar , qual é 
o tom comemorativo apropriado ou até mesmo se as 
comemorações da abolição da escravatura fazem sentido . 

A comunidade negra do Bras il vem se organizando para que a 
comemoração da Abo li ção da Escravatur a passe de 13 de maio 
para o d i a 20 de novembro. quando se comemora a morte de 
Zumbi dos Palmares. 
Gostaria, ainda . Sr . Presidente. de fazer um convite a 

todos os Deputados para o lançamento oficial do Orçamento 
Participativo, hoje, às 19 horas. no Minascentro. A 
Prefeitura de Belo Horizonte convida toda a popu l ação e . em 
especia l , os Deputados para participarem de mais este ato de 
democracia na adminis ração de Be lo Horizonte. Cabe 
sa lient ar que é um processo de participação democrát i ca. em 
que as nossas audiências públicas tentam esgotar o assunto: 
é uma oportunidade boa para aprendermos como fazer um 
orçamento participativo. Espero que possamos, com as nossas 
audiênc i as púb licas. a lcançar o grau de participação e 
l egitimação alcançado pela Prefeit ura de Be lo Horizonte. 
Espero ainda que. para o ano que vem, possamos ter um 
percentual do orçamento para ser impleme ntado através das 
audiências públicas regionais. Muito obrigado. 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr . Presidente - Esgot ada a hora des tinada 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 vot ação de requerimentos. Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Questão de Ordem 
O Deputado Iran i Barbosa Sr. Presidente. quando o Sr. 

Eduardo Azeredo era Prefe ito de Be lo Horizonte. era comum a 
turbulência que se fazia na imprensa com relação à Câmara 
Municipa l . Havia . todos os dias. gozações contra Vereadores, 
contra qualquer co i sa da Câmara. Já o poder do Prefeito no 
âmbito da mídia era muito grande, pois só trabalhou com ela, 
fazendo pouca coisa em Belo Hor i zonte e anunciando coisas 
que nunca fez. 

Hoje. curiosamente - não sou muito adepto de esportes - . 
vi, numa página do "Estado de Minas " . uma critica ao nosso 
Presidente por ter feito uso de car teira para poder ass istir 
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a jogos. Gostaria de dizer o seguinte: não é privilégio 
desta Casa o uso de carteira para se ocupar , no Mineirão, a 
tribuna de honra, que, desde a construção do estádio, foi 
destinada a autoridades, a Juízes , a Desembargadores, etc. 
Por que jornal nenhum falou que o Sr. Eduardo Azeredo foi ao 
Mineirão e usou "carteirada"? Por que o Governador dá 
"carteirada'' e ninguém fala nada? Ele ocupa um av1ao para ír 
a São Paulo assistir à corrida de Fórmula 1. e ninguém fala 
nada. Depois, vêm falar de Deputados. 

Estou muito à vontade para falar 
Presidente, porque nunca fui ao Mineirão 
jogos. Sou torcedor do Cruzeiro e, embora 
que participam , sinto-me muito à vontade 
esse assunto . 

sobre isso, Sr. 
para assistir a 

não seja daqueles 
para falar sobre 

É uma indecência o 
ele vem utilizando 
Belo Horizonte, ou 
poder desmoralizar 
passando impune. 

que este Governo vem fazendo. Novamente, 
a mesma tática de quando era Prefeito de 
seja, aplica-se dinheiro na mídia para 

o Legislativo e, com isso. vai-se 

Gostaria, apenas, que ficasse registrado que o Sr. Eduardo 
Azeredo é adepto da "carteirada " , é adepto da vi agem sem 
pagar , porque o fez à custa do dinheiro público. Trabalhar 
dessa forma é muito d i fícil, Sr. Presidente. Gostaria que o 
senhor fi zesse um ape lo ao Sr. Governador, já que é seu 
amigo, para que pare com esses artifícios , po i s isso é muito 
feio para um homem que se diz idôneo. Muito obrigado. 

O Sr . Pres i dente - Registrem-se as pa l avras do Deputado 
Irani Barbosa. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência, no exerc1c1o de suas atribu i ções e 

considerando a competência conferida pela Constituição do 
Estado ao Poder Legislativo para nomear conselheiros do 
Tribunal de Contas e a iminência de vagas no Tribunal a 
serem preenchidas pela Assembléia, encamin hou cons .i ta à 
Procur ador ia -Geral da Casa relativa à aplicabi lidade ~J art. 
78, 9 lQ, inciso II, da Constituição do Estado , com enfoque 
sobre o procedimento a ser seguido nes ta Casa para a 
nomeação ali prevista. o tipo de at o normativo necessário ao 
estabelecimento da disciplina e sua inici ati va. 

Analisada a matéria , aquele órgão concluiu ser eficaz a 
norma constitucional disposta no referido artigo , "não 
carecendo de edição de diploma regu l amentar. Todavia, para 
tramitação interna da escolha do Conselheiro , necessário é 
que seja editada norma de estatura regimental, disciplinando 
o procedimento especifico para a nomeação aq ui exam i nada ". 

Assim sendo , esta Presidência info rma ao Plenário que 
solicitou à Mesa a elaboração, no prazo de 10 dias, de 
projeto de resolução que discipl inará a matéria. 

Infor ma ainda que se encont ra á disposição dos 
interessados, na Secretaria-Geral da Mesa , cópia do Parecer 
nQ 3.226/95, da Procuradoria-Geral da Casa. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelo~ Deputados Gil 
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Pereira- fal~cimento das Sras . Silvânia Silqueira Antu nes 
L1ma_e _ Mac1on:l1a Alves Ferreira , Dona Marcela, ambos em 
Bras1l1a de M1nas_e Montes Claros , respectivamente; Marcelo 
Gonçalves - falec1mento da Sra. Ma ria de Lourdes Lopes 
Bel1zar~o. em _ .Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-se . ); e 
Sebast1ao Helvec1o - indicação do Deputado Elmo Braz como 
membro suple~te do PP na Comissão de Assuntos Municipais e 
Reg1onal1zaçao. em substi~uição ao Deput ado Gil P~reira, que 
renunc1ou (C1ente. Cop1a as Lideranças. Designo. A Gerência-
Geral de Apoio às Comissões.). 

Requerimentos 
O Sr . Presidente- Requerim~nto do Deputado Ivair Nogueira, 

em que sol 1c1ta a const 1tu1çao de uma comissão especial para 
apurar 1rregular1dades detectadas no Sanatório Santa Isabe l 
s1tuado no Municip~o de Betim , objetivando a adoção da~ 
med:das lega1s cab1veis. Ciente . A Comissão de Saúde e Ação 
Soc1al, nos termos da De li beração da Mesa no 761. 

- ê seguir, são defer i dos , cada um por sua vez. em 
cor ·: ~m i dade com o art. lo e seu parágrafo único da 
De l ~er ação da Mesa nQ 1. 19~. Requerimentos de Emancipação 
nQs 109 e 110/ 95. da Deputada Elbe Brandão, referentes aos 
Distritos de Pa i Pedro e Nova Porteirinha , ambos no 
Municíp io de Porteirinha; 111 / 95 , do Deputado Simão Pedro 
Toledo. referente ao Distrito de São Pedro de Caldas, no 
Município de Caldas ; 112 / 95, do Deputado Sebastião Costa. 
referente ao Distrito de São Sebastião do Sacramento no 
Municíp io de Manhuaçu; 113 e 116/ 95. do Deputado Clêuber 
Carne1ro .. referentes aos Distritos de Juveníl i a, Monte Rei e 
Port~ Agrar1o, no Município de Manga, e São João das 
M1ssoes, ~o Município de Itacaram:Ji; 114 / 95, do Deputado 
Ja1ro Ata1de, referente ao Distrito de Fernão Dias no 
Município de Brasília de Minas; e 115 / 95 . do Deputado Olinto 
God1nho: refer~nte _ao Distrito de Fre i Lagonegro, no 
Mun1C1p1o de Sao Jose do Jacuri. (A Comissão de Assuntos 
Mu n 1 c 1 pa 1 s . ) 
-A seguir, são deferidos. cada um por sua vez. em 

conformidade com o inciso I do art. 185 do Regimento 
Interno, requer imen tos dos Deputados José Bon ifácio e outros 
- desarq uivament o da Proposta de Emenda à Constituição nQ 
1/ 91; Geraldo Rezende (4) - desarquivamento dos Projetos de 
Le1 nQs_ 1.853/ 93. 2.082, 2.087 e 2.204/ 94: e Ivo José 
desarqu1vament? do Projeto de Lei nQ 1.942 / 94. ( Cumpra - se. ) 

O Sr . Pres1dente - Requerimento do Deputado Marcelo 
Gonçalves. _em que sol i c it a. na forma r egimenta l, a 
trans!ormaçao.da 1ª parte de uma reunião ordinária em 
reun1ao espec1a l. em agosto próximo, com a fina l idade de se 
homen~gear o ex-at leta do Cru zeiro Espor te Clube e da 
Seleçao Brasileira. Dirceu Lopes Mendes. A Presidência 
defere o requerimento , em conformidade com o inci s o XXII do 
art. 244, do Regimento Interno. 

- A seguir. são submetidos a votação e aprovados. cada um 
por sua vez, na forma regimental , Requerimentos dos 
Deputados Geraldo Rezende ( 6 ) - desarquivamento dos Projetos 
de Lei nQs 1.248, 1.424 e 1.627/93, e 1.989, 2.146 e 
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2.252/94; Aílton Vile la - desarquivamento do Projeto de Lei 
nQ 1.647/93 (Cumpra-se .); e Sebastião Costa (2) -formulação 
de pedido ao Presidente da TELEMIG, Dr. Júlio Boechat Braga, 
para insta lação de sistema de telefonia acelular nos 
Municípios de Carangola e Manhuaçu (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 matér ia constante na pauta. 

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

Lei nQ 120/ 95, do Governador do Es t ado. que altera o prazo 
de contratação de profissional de notória especialização. As 
Comissões de Justiça, de Administração Pública e de 
Fiscalização Financeira perderam prazo para emi tir parecer. 
Nos termos do ~ 2Q do art. 147 do Regimento Interno, a 
Presidência vai designar relator o Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. A Presidência indaga do relator se está em 
condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo 
regimental. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Estou em condições de 
emitir parecer. Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Ronaldo 
Vasconce 1 1 os. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos- (-Lê : ) 
PARECER PARA O TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 

No 120/95 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado. o projeto de lei em 
apreço objetiva alterar o prazo de contratação de 
profissional de notória especialização. 
Publicada no "Diário do Legislativo" de 28 / 3/ 95 , a 

proposição , que tramita em regime de urgência por 
solicitação do autor. consoante o disposto no art. 69 da 
Constituição do Estado, sujeita-se a exame em reunião 
conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Admin i stração Pública e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária, em conformidade com o preceito contido no art. 
222 do Regimento Interno. 
Diante da perda do prazo regimental para manifestação sobre 

a matéria, esta foi incluída em ordem do dia, para ser 
apreciada em turno único, nos termos da disposição contida 
no art. 69, § 1Q , da Constituição mineira. 

Designado para relatar a matéria em Plenário , passamos a 
fazê-lo nos termos que se seguem. 

Fundamentação 
Por intermédio do projeto de lei que ora ana l isamos . o 

Chefe do Poder Executivo pretende dilatar o prazo legalmente 
previsto para a contratação temporária de profissiona l de 
notória especialização . 

A legislação atualmente em vigor faculta à administração 
pública uti li zar o instituto do contrato admin i strativo. no 
caso em espécie, desde que sua duração não exceda a seis 
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meses. o que incompatibiliza a norma estadual com os 
preceitos contidos na Lei Federal nQ 8.666, de 21/6/93. 
O projeto em exame objetiva adequar a l ei mineira às 

necessidades da administração pública, não havendo nenhum 
impedimento de ordem constitucional ou legal á sua normal 
tramitação. 

Entendemos oportuna. entretanto, a apresentação do 
Substitutivo nQ 1, para aperfeiçoamento da proposta sob o 
ponto de vista da técnica legisl at i va. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 120/ 95 na forma do Substitutivo nQ 1. a seguir 
redigido. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 120/95 
Dá nova redação ao 9 2Q do art . 11 da Lei nQ 9.444, de 25 

de novembro de 1987. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - O 9 2Q do art. 11 da Lei nQ 9.444 , de 25 de 

novembro de 1987 , passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art . 11 - .......... .. ..... . ...... . ... . ... .. ... . . .. ..... . 
9 2Q - Para a conclusão a que se refere o parágrafo 

anterior , será necessariamente considerado o nível de 
complexidade dos serviços objeto da contratação.". 
Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q Revogam-se 

especialmente a al inea "b " 
20 de julho de 1990. 

as disposições em contrário, 
~o art. 11 da Lei ng 10.254, de 

Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995 . 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- É este, Sr. Presidente. o 

nosso parecer sobre o Projeto de Le i ng 120/ 95. que 
esperamos. será bem acolhido pelos nobres pares desta Casa. 
Colocamo-nos à disposição dos colegas no caso ae haver 
alguma dúvida. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Em discussão , o projeto. 
Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

aplica-se muito bem ao Projeto de Le i ng 120/ 95 o dito 
popular: depois do grande terremoto. a montanha pare um 
rato. Quando esse projeto entrou. advertimos esta Casa, com 
um parecer jurídico da assessoria da Bancada do PT, que o 
projeto continha verd ade iras aberrações. porque desconhecia 
o fundamental , a Lei Federal nQ 866, de 1993. que estabelece 
os casos de contratação do pessoal especializado. chamado de 
notório saber. Di ssemos que era mais uma trombada iur i dica 
do Governo , que expunha os Deputados da bancada de 
sustentação ao constrangimento de ter que defender o 
indefensáve l . de ter que concordar com um erro j urídico e um 
projeto politicamente incorreto. 
A Bancada do PT mencionou a necessidade da modif i cação da 

alínea "b" do art. 11 da Lei nQ 10.254. Essa a lí nea i ncluía, 
como caso de contratação de caráter excepciona l de i nteresse 
público , como calamidade e coisas afins . a questão do 
notór io saber. ferindo a Le i Federa l ng 866. de 1993 . que 



garantia essa distinção nos dois casos. Então 
deveria pedir a revogação da alinea "b", pois 
tratava de uma questão que já era objeto de 
federal . 
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o Governo 
o projeto 
legislação 

Parabenizamos o relator , Deputado Ronaldo Vasconcellos, por 
ter acolhido as sugestões que fizemos na época, o que 
dignifica e honra a nossa assessoria . As criticas feitas são 
no sentido de colaboração e de complementação, para não se 
permitir constrangimentos como o aqui vivido pela bancada 
quando da tramitação do projeto. A única coisa que temos a 
considerar, e à qua l não vamos opor resistência. é que o 
projeto substitutivo. apresentado pelo Deputado Ronaldo 
Vasconce llos. modifica o? 2Q do art. 2Q da Lei nQ 9.444 . 
que estabelece prazo de ser viço de um ano. prorrogáve l por 
mais um ano nos casos da contratação de notório saber. Essa 
lei é anterior à própria Lei ng 866 e precisaria também ser 
corrigida. O projeto do Deputado, portanto, corrige duas 
leis estaduais que se chocam com a Lei Federal no 866. 
Queremos registrar nosso apoio ao projeto do Deputado 

Ronaldo Vasconcellos. As criticas que fazi amos, às quais 
esse Deputado, como representante da Bancada do PT, e da 
Com issão de Administração Pública se antec ipou, eram no 
sentido de acolher sugestões e dar ao Governo condições de 
fazer as contratações necessárias ao serviço público sem , 
para isso. us ar de artifícios extra l ega i s ou fi car sujeito a 
criticas, como ficou sujeito no projeto em questão. Então . 
registramos o nosso apoio ao substitutivo do Projeto de Lei 
nQ 120/ 95. na certeza de que a Oposição contribuiu 
decisivamente para que o Governo não cometesse ma i s um erro. 
Muito obrigado. 

O Sr . Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, 
encerra-se a discussão. Em vot ação. o Substitutivo nQ 1. Os 
Deputados que o aprovam permaneça~ como se encontram. 
(-Pausa. ) Aprovado. Está. portanto, aprovado, em turno 
úni co, o Projeto de Lei ng 120/ 95 na forma do Substitutivo 
ng 1. À Comissão de Redação . 

Declaração de Voto 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, gostaria 

de agradecer a v. Exa. e aos demais companheiros desta Casa 
pela aprovação do nosso substitutivo e queria dizer que 
votei favoravelmente a ele , não por ter sido eu o autor do 
parecer . Gostaria, também. de esc l arecer ao ilustre Deputado 
Durval Ângelo que temos que reconhecer , sim, que a Casa 
melhorou muito a redação do projeto do Governo do Estado . 
Mas temos alguns pontos a elucidar: primeiro, foram 
mostrados a abertura e a seriedade que o Governador do 
Estado, Eduardo Azeredo, tem com a coisa pública , e o 
respeito que e l e tem a esta Casa. quando nos deu liberdade 
para que chegássemos a uma redação mais adequada do projeto. 
do ponto de vista da técnica legislativa: segundo, gostaria 
de elogiar, como o Deputado Durval Ângelo fez, a assessoria 
da Bancada do PT que , a l ém de presente. é uma assessoria 
muito competente: terceiro, gostaria de elogiar. também. Sr. 
Presidente , a Consultoria da nossa Assemblé i a Legislativa . 
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que não tem partido, pertence a este Poder, a todas as 
bancadas desta Casa, e que muito nos orientou na elabor ação 
desse parecer . Acho que todos estão de parabéns. É um 
projeto necessário, uma definição necessária , e acabou 
prevalecendo o bom-senso. Estão de parabéns a assessoria do 
PT. o Governo do Estado e a Consultoria da nossa Assembléia 
Legislativa. Até porque , Sr. Presidente, a Prefeitura de 
Belo Horizonte. comandada por um Prefeito sério e 
competente. o Prefeito Patrús Ananias. também utiliza esse 
artifício legal, tendo contratado , há pouco tempo, o ilustre 
Osires da Silva Júnior . que foi Secretário da Receita 
Federal. Muito obrigado a V. Exa. e aos companheiros que 
votar am conosco . 

O Sr . Presidente - Discussão , em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 54 / 95, do Deputado Carlos Pimenta , que dispõe sobre a 
implementação de medidas necessárias à prevenção e ao 
tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico . A 
Comissão de Justiça conclui pela constituc i onalidade do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 4 , que apresenta. A Comissão 
de Saúde e Ação Socia l opina por sua aprovação com as 
Emendas ngs 1 a 3. da Comissão de Justiça, e 5 a 7, que 
apresenta ; e pela rejeição da Eme nd a nQ 4 , da Comissão de 
Justiça. A Comissão de Fisca li zação Financeira opina pela 
aprovação do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão 
de Justiça, e 5 a 7, da Comissão de Saúde e Ação Socia l; e 
pela rejeição da Emenda nQ 4, da Comissão de Justiça. Em 
discussão , o projeto. Não há oradores inscritos. 

- Vêm à Mesa: 
EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 54/95 

EMENDA No 8 
Dê-se ao inciso II do art. 2Q a ;eguinte redação: 
"Art. 2Q - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..... . 
II - o acompanhamento psico lógico e fisioterápico e a 

ass i stência socia l a todas as pacientes.". 
Sa l a das Reuniões. 16 de maio de 1995. 
Marco Régis 

EMENDA NQ 9 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte inciso: 
"Art. 2Q- . . . . . . . . . . . . . ....... . 

ações preventivas. que compreendam exames 
preventivos de rotina. exames l aboratoriais e comp l ementares 
que se fizerem necessários , práticas que garantam educação 
continuada. treinamento de profissionais de saúde e de 
multiplicadores leigos e confecção e dis tribuição de 
impressos educativos.". 
Sala das Reuniões, 16 de maio de 1995. 
Marco Régis 
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer 

desta. foram apresentadas ao projeto as Emendas ngs 8 e 9, 
do Deputado Marco Régis. Nos termos do ~ 2Q do art. 195 do 
Regimento Interno, a Presidência va i devol ver o projeto à 
Comi ssão de Saúde e Ação Socia l para que emita parecer sobre 
as emendas. 

ENCERRAMENTO 
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O Sr . Presidente- Esgotada a matéria destinada à 2ª parte, 
e não havendo oradores inscritos pa ra o Grande Expediente, a 
Presidência ence r ra a reu nião, convoca ndo os Deput ados pa ra 
a especial de logo mais, às 20 hor as , nos termos do edital 
de convocação, bem como para a ordinária delibera t iva de 
amanhã, dia 17, às 14 hor as, com a seguinte ordem do di a : (-
A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada 
na edição anterior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e cinco de a br il de mi l novecentos 
e noventa e cinco . comparecem na Sala das Comi ssões os 
Deput ados Migue l Martin i , Romeu Queiroz , Marcos Helênio e 
Glycon Terr a Pinto , membros da Comi s são supracitada . Havendo 
número regime ntal, o Presidente , Deputado Miguel Martini, 
declara abertos os tr a balhos e esc l arece que a reunião se 
destina a apreciar, no 1Q turno. o Projeto de Le i nQ 11 / 95 , 
de autoria do Tribunal de Justiça , que dispõe s obre a 
criação de cargos nos quadros das Secretarias dos Tribunais 
de Justiça e de Alçada e dà outras providências, e , no 2Q 
turno, o Pr ojeto de Lei nQ 17/95, de autoria do De put ado 
João Ba ti s ta de Oliveira, que dispõe sobre a cobrança de 
serviços prestados pe l a rede púb li ca estadual de saúde aos 
planos e aos seguros de saúde privados. A seguir , solicita 
ao Deputado Glycon Terra Pinto que proceda à leitura da ata 
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos, 
passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia. Devido à ausência do 
Deputado Clêuber Carneiro, relator do Projeto de Le i ng 
11 / 95, designado nos termos do a rt. 135 , 9 1Q, do Regimento 
Interno. o Presidente redistribu i a matéria ao Deputado 
Romeu Queiroz. que emite parecer mediante o qua l opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda ng 1, da Comiss ão de 
Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 2 , da Comiss ão de 
Administração Púb li ca, e pela rejeição das Emendas ngs 3 e 
4, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária . 
Colocado em discussão e votação . é o parecer aprovado por 
unanimidade. Logo após , o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Marcos Helênio , relator do Projeto de Le i ng 17 / 95 , 
que emite parecer mediante o qua l opina pela aprovação do 
projeto na forma do vencido no 1Q turno . Posto em discussão 
e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a final idade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos Deputados , 
convoca os membros da Comissão para a prox1ma reunião 
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Be lo Horizonte, 16 de maio de 1995 . 
Mi guel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto José 

Henrique - Ajalmar Silva- Marcos Helênio. 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia nove de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sa l a das 
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Comissões os Deput ados Ge ral do Santanna, Antônio Gena ro, 
Geraldo Nascimento, Arn a ldo Penna e Simão Pedro Toledo, 
membros da Comissão s upr acit ada. Havendo núme r o regime nt a l, 
o Pr esidente , Deput ado Ge r aldo Santanna, decl a ra aberta a 
reu n ião e solicita ao De put ado Antônio Gena ro que proceda à 
leitura da ata da reuni ão anterior, que, lida e aprovada , é 
subscrita pelos pa rl amentares presentes. Em s eguida. passa-
se à 2ª parte da Ordem do Dia, com a di s cussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente retira da pauta o 
Projeto de Le i ng 7/ 95, em virtude de requerimento de 
cumprimento do disposto no art. 140 do Regimento Interno. 
Com a palavra, o Deput a do Simão Pedro Toledo, relator dos 
Projetos de Lei ngs 44 , 94. 118, 148 e 48 / 95 , emite 
pareceres pela constituc i onalidade, pela legalidade e pe l a 
juridicidade dos Projetos de Lei ngs 44 e 94 / 95: pe l a 
constitucionalidade, pe l a legalidade e pe l a juridicidade do 
Projeto de Lei nQ 118/ 95 com as Emendas ngs 1 a 3, que 
apresenta , e pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e 
pela antijuridicida de dos Projetos de Lei ngs 148 e 48 / 95. 
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez. são 
aprovados os pareceres s obre os Projetos de Lei ngs 44 , 94 , 
118 e 148 / 95. Na fase de discussão do parecer sobre o 
Projeto de Lei ng 48 / 95. é concedida vista da matéria ao 
Deputado Geraldo Nascimento. O Presidente redistribui o 
Projeto de Lei ng 114/ 95 ao Deputado Geraldo Nascimento. que 
emite parecer pela inconstitucionalidade, pela ilegal idade e 
pela antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra. o Deputado 
Simão Pedro Toledo. relator do Oficio nQ 1/ 95. em it e parecer 
que conclu i pe l a possibilidade da concessão de licença para 
processar o Deputado Aldimar Rodrigues . Submetido a 
discussão e vot ação. é aprovado o parecer. O Presidente 
redistribui o Oficio nQ 5/ 95 ao Deputado Antônio Genaro. que 
emite parecer, mediante o qual conclui pela possibilidade da 
concessão de licença para processar o Deputado Antônio 
Fe li pe Zeitune. Submetido a discussão e votação. é aprovado 
o parecer. Passa-se à discussão e votação de propos ições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Com a 
palavra, o Deputado Arnaldo Penna, relator dos Projetos de 
Lei ngs 176 e 218 / 95, emite pareceres pela 
constitucional idade, 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 
reunião. a Presidência agradece o comparec imento dos 
Deputados, so li c it a que seja lav rada a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões . 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente Antônio Genaro Arnaldo 

Penna- Simão Pedro Toledo- Geraldo Nascimento- Leonídio 
Bouças. 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

) 
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Às dez horas do dia dez de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco, comparecem na Sala das Comissões os Deputados 
~jalmar Silva, Arnaldo Penna, Bonifácio Mourão, Durval 
Angelo e Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar 
Silva, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Bonifácio Mourão que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pe los membros 
presentes. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos , passa-se à 2ª 
fase da Ordem do Dia, com a discussão e a vot ação de 
pareceres sobre proposições su jeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente passa a palavra ao 
Deputado Bonifácio Mourão, relator das emendas ao Projeto de 
Lei nQ 11 / 95, recebidas em Plenário. O Deputado Bonifácio 
Mourão solicita à Presidência prazo de 5 minutos para emitir 
seu parecer, o que é deferido. Reabertos os trabalhos, o 
Deputado Bonifácio Mourão profere seu parecer, mediante o 
qual conclui pela aprovação das Emendas ngs 5. 6 e 9, e pela 
aprovação das Emendas nQs 7 e 8, na forma de subemendas que 
apresenta e que recebem o nQ 1 . Fazem uso da palavra para 
discutir o parecer os Deputados Arnaldo Penna e Durval 
Ângelo. O Deputado Durval Ângelo apresen ta requerimento em 
q~e solicita seja destacada a Emenda nQ 8, e o Deputado 
Arnaldo Penna apresenta requerimento e m que solicita sejam 
destacadas as Emendas ngs 5, 6 e 9. São deferidos os 
requerimentos. A Presidência submete a votação o parecer, 
salvo destaques, e ele é aprovado na forma proposta pe l o 
relator. A Presidência submete a votação o parecer sobre as 
Emendas ngs 5, 6, 8 e 9, que é aprovado com voto contrário 
do Deputado Durva l Ângelo ao parecer sobre a Emenda ng 8 e 
do Deputado Arnaldo Penna ao parecer sobre as Eme nd as ngs 5 , 
6 e 9. A seguir, a Presidência solicita ao Deputado Arnaldo 
Penna que proceda à leitura do parecer sobre o Projeto de 
Lei nQ 33/ 95, em nome do relator, Deputado Jairo Ataíde, 
que, não estando presente, deixou o parecer assinado . Na 
fase de discussão . o Deputado Durval Ângelo solicita vista 
do projeto. pedido que é deferido pelo Presidente . Ato 
contínuo, a Presidência passa à discussão e à votação de 
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O relator, Deputado Arnaldo Penna , procede à 
leitura do parecer para o 1Q turno , do Projeto de Lei ng 
36/ 95, mediante o qual conc l ui pela aprovação da matéria . O 
Deputado Carlos Murta. emite o parecer para o 1Q turno, do 
Projeto de Lei ng 66 / 95 , mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria . Submetidos a discussão e votação, cada 
um por sua vez, são os projetos aprovados. Cumprida a 
final idade da reunião, o Presidente agradece a presença dos 
Deputados , convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 17 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva. Presidente- Jairo Ataíde- Marcos He l ênio-

Arnaldo Penna - Car l os Murta. 
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA 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 
Às quinze horas e quinze minutos do dia nove de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco . reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Bonifácio Mourão. Maria 01 ívia, 
Miguel Martini , Almir Cardoso e Elbe Brandão, membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente. Deputado Bonifácio Mourão, declara abertos os 
trabalhos e solicita à Deputada Maria Olívia que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior , que, lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes . Registra-se , na 
oportunidade, a presença do Sr. Luis Carlos Gonçalo Elói, 
representante do Tribunal de Justiça. A seguir, o Presidente 
acusa recebimento do relatório da Bancada Parlamentar 
Brasileira, remetido pela Deputada Mar ia Elvira , sobre a 
Reunião Preparatória, promovida pela ONU, em Nova York. com 
vistas à realização da II Conferência Mundial da Mulher , a 
se realizar em Pequim , China. em setembro próximo. 
Prosseguindo, a Presidência esclarece que a reun1ao se 
destina a ouvir as representantes do Movimento Popular da 
Mulher. Maria Izabel Ramos de Siqueira; da Coordenadoria de 
Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Benilda Regina de Brito; e da Secretaria da 
Segurança Pública, 01 ívia de Fátima Braga Melo. Ato 
continuo. o Deputado Bonifácio Mourão passa a palavra a 
Maria Izabe l Ramos de Siqueira, que apresenta documento 
contendo sugestões do Movimento Popular da Mulher , das 
entidades Mulher e Saúde, e Pastora l da Mulher Marginalizada 
referente à implant ação , pe lo Executivo, de políticas 
públicas de apoio a mulher, bem como ao desenvolvimento de 
ações, pelo Legislativo e Judiciário, atinentes ao assunto. 
Acrescenta, ainda , que uma das reivindicações tem em v i sta 
equipar as delegacias especializadas com recursos humanos e 
materiais e criar abrigo para a mulher em situação de risco. 
A seguir. Benilda Regina Paiva de Brito discorre sobre o 
assunt: ~bjeto da Comissão e fornece relatório daquela 
Coorde > ~doria. Com a palavra, Maria Olívia Melo tece 
considerações sobre o tema , sugere que sejam implantadas 
delegacias especializadas nas regionais do Estado e 
apresenta relatório que posteriormente passará a esta 
Comissão. Passa-se à fase dos debates , com a participação 
dos Deputados e dos convidados , conforme notas 
taquigráficas. A seguir, o Presidente transfere a direção 
dos trabalhos à Deputada Maria Olivia , para que e l e possa 
apresentar requerimento solicitando sejam convidadas para 
comparecer à reun i ão da Comissão a Deputada Federal Maria 
El vira e a Presidente do Conse l ho Estadual da Mulher. Maria 
de Lourdes Prata Pace. Colocado em votação, o requerimento é 
aprovado . Prosseguindo. o Deputado Bonifác io Mourão reassume 
a Presidência e. cumprida a fina l idade da reunião , agradece 
a presença dos par l amentares, determina a l avratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente Maria Olivia Miguel 

Martini - Al mir Cardoso - Elbe Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
- NQ 9/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Paulo Pettersen, o Projeto de Lei nQ 9 / 95 vi sa 
a declarar de utilidade pública o Conselho Particular de 
Nova Era da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Nova Era. 

Após a sua publicação em 21/2/95, 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 
util idade pública de entidades. O Conselho Particular de 
Nova Era da Sociedade São Vicente de Paulo atende ás 
condições estabelecidas pela citada lei. tendo em vi sta a 
documentação apresentada , razão pela qual não encontramos 
óbice à tramitação do projeto. 

No entanto. torna - se necessário emendar a proposição com 
vist as ao seu aperfeiçoamento. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
9/95 com a Emenda nQ 1, redigida a seguir. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao art . 1Q a seguinte redaÇão: 
"Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Particular de Nova Era da Sociedade São Vicente de Paulo, 
com sede no Município de Nova Era.". 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator 

Geraldo Nascimento - Simão Pedro Toledo - Leonídio Bouças -
Arnaldo Penna. 

PA RECER PARA O 10 TURNO DO PRO JETO DE LEI 
No 15 / 95 

Comissão de Fisca li zaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

O projeto de lei em análise . de autoria do Deputado Gilmar 
Machado, dispõe sobre a criação de área de preservação 
permanente na bacia hidrográfica do rio Uberabinha. 

Publicada em 23 / 2/95, a propos ição foi distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e legal idade e aprese ntou 
a Emenda nQ 1, e à Comissão de Meio Ambiente , que opinou por 
sua aprovação com a Emenda ng 1 supramencionada e com a 
Emenda ng 2, por e la apresentada . 
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Nos termos regimentais, vem o projeto agora a esta Comissão 
para receber parecer. 

Funda mentação 
O projeto em te l a tem por objetivo declarar Área de 

Preservação Permanente - APP do Rio Uberabinha - os terrenos 
que integram a bacia hidrográfica desse rio, nos Municípios 
de Uberlândia e Uberaba. 

A bacia hidrográfica do rio Uberabinha tem importância 
fundamental para a cidade de Uberlândia, tendo em vista que 
nela se encontra instalado o sistema de abastecimento do 
Município. 

Tal medida , além de concorrer para a proteção da qual idade 
da água que será servida à popu l ação de Uberlândia, não 
encontra nenhum impedimento de ordem financeira e 
orçamentária, porquanto não acarretará despesas para os 
cofres públicos e não trará nenhum impacto para o orçamento 
estadual , já que se trata apenas de dec l aração de Area de 
Preservação Permanente - APP. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pe l a aprovação do Projeto de 

Lei ng 15/ 95 com a Emenda ng 1, apresentada pe l a Comissão de 
Constituição e Justiça, e com a Emenda ng 2, apresentada 
pela Comissão de Meio Ambiente. 
Sala das Comissões. 16 de maio de 1995. 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Glycon Terra Pinto - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

"Nº 34/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ivair Nogueira , o projeto em 

epígrafe resultou do desarquivamento do Projeto de Lei nQ 
1.509 / 93 , do ex-Deputado Homero Duarte. que f ixa os 
critérios populacionais para a criação, a fusão e o 
desmembramento dos serviços notariais e de registro. 

Nos termos do despacho a fls. 7, a matéria foi 
redistribuida a nós, como relator, e foi recomendada e 
juntada ao processo da Lei Federal nQ 8.935, de 1994. e da 
Lei Complementar Estadual ng 38, de 1995. 
Requerida a instrução preliminar da proposição, nos termos 

dos arts. 156 e 157 do Regimento Int erno , fo i ela produzida 
pela competente Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa , 
subscrita pelo Consultor Délio de Jesus Malheiros. como se 
ve as fls. 40 a 51 do processo. Laborioso, brilhante e bem 
fundamentado trabalho conc l ui que toda a at ivi dade notarial 
e de registro está vin c ul ada ao Poder Judiciário. cabendo-
lhe, assim. a iniciativa de projeto de lei que trate do que 
r es tou ao Estado membro com a promulgação da Lei Federal ng 
8.935, de 18 / 11 / 94, que regulamenta o art. 236 da 
Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de 
registro . 

Fundamentação 
O projeto em causa, tal como está red igido, vai de encontro 

aos arts. 277 e 278 da Constituição Estadua l , por tratar 
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somente de critérios populacionais, e ao art. 66 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da referida Carta, 
por antecipar-se à regulamentação do art. 236 da 
Constituição Federal. Por isso, não podia prosperar, e não 
prosperou. 

Como está redigido, o mencionado projeto não só está 
ultrapassado, como também está ilegal, por antecipar e 
conflitar com a Lei Federal nQ 8.935 , de 18/ 11 / 94, que 
regulamenta o art. 236 da Constituição Federal. Essa lei 
decotou quase que por inteiro a então presumida competência 
do Estado membro para legislar supletivamente sobre serviços 
notariais e de registro . A essa conclusão também chegou o 
competente trabalho do Consultor Délio Malheiros, às fls. 40 
a 51. 

Concordamos em que a Lei Federal nQ 8.935, de 1994, por 
pouco , não esgotou a matéria e ao Estado membro foi 
concedido legislar, tão-somente, sobre partes residuais; 
todavia, com todo o respeito, nós nos permitimos discordar 
do lúcido parecer da Consultoria quando ela, com 
brilhantismo, sustenta ser privativa do Jud i ciário a 
iniciativa do processo legislat ivo. 
Parece-nos que a Lei Federal nQ 8.935. de 1994 , conferiu 

expressamente ao Judiciário o poder de promover concursos, 
organizar , controlar e fiscalizar os serviços notariais e de 
registros e , até mesmo. propor "à autoridade competente a 
extinção do serviço" (art. 44 da mencionada lei). 
Entretanto. no que concerne à iniciativa do processo 
l egislativo quanto à matéria remanescente . a referida lei 
não prescreveu fosse ela do Poder Judiciário. 

Por isso , entendemos ser do Legislativo Estadua l a 
iniciativa de tratar da matéria residual não clareada na 
citada 1 e i federa 1. 

Conclusão 
Não obstante o brilhante parecer da Consultoria , por sinal 

acolhido por nós na sua quase totalidade, dele nos 
permitimos discordar, tão-somente, no que tange à iniciativa 
do processo legislativo para tratar da matéria remanescente, 
não clareada pela Lei Federal ng 8.935, de 1994. Entendemos 
que o Projeto de Lei ng 34/95 na forma do substitutivo que a 
seguir apresentamos é oportuno e constituciona l, em vista do 
que está disposto no art . 278 da Constituição Estadual e no 
art. 66 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da mesma Carta, do atendimento à exigência regimenta l de 
legal idade e juridicidade e do fato de suplementar a lei 
federal citada, que regulamenta o art. 236 da Constituição 
Federal. não conflitando com ela. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 34/95 
Fixa critérios populacionais, socioeconômicos e 

estatísticos para a criação, a fusão e o desmembramento dos 
serviços notariais e de registro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Os órgãos auxiliares do foro extrajudic i al, neles 

compreendidos os Ofícios de Tabelionato e de Registros 

z 
6 

·• E 
2 
c 

o 
õ o. 

439 
Públicos, são os existentes, com as respectivas zonas e 
jurisdições, salvo o disposto nesta lei. 
Art. 2Q Poderão ser criados tantos ofícios quantos 

resultarem de redivisão da zona, com a respectiva 
jurisdição, que ultrapassar 150 (cento e cinqüenta) mil 
habitantes e em que os serviços notariais ou de registros 
tenham atingido , no triênio, as seguint es médias mensais de 
atos remunerados, por zona: 
I- de entrância inicial. 300 (trezentos) atos remunerados; 
II - de entrância intermediária. 600 (seiscentos) atos 

remunerados: 
III de entrância final , 900 (novecentos) atos 

remunerados; 
IV - de entrânc i a especial, 1.800 (mi 1 e oitocentos) atos 

remunerados. 
? 1Q - Ao notário e oficial de registro é assegurado o 

direito de exercer opção no caso de desmembramento ou 
desdobramento de suas serventias. 

i 2Q - No cômputo da média de atos remunerados a que se 
refere este artigo não se inserem certidões e aqueles atos 
cujos emolumentos sejam reduzidos ou dispensados por 
disposição federal. 

9 3Q -Pa ra os fins do disposto neste artigo, o Juizo 
competente levantará o desenvolvimento de cada cartório no 
triênio imediatamente anterior à publicação desta lei. Para 
a mesma finalidade, igual procedimento será adotado , 
anualmente , comunicando-se ao Tr i buna l de Justiça as 
respectivas conc lusões. 
Art. 3Q -Poderá haver também desmembr ament o dos serviços 

notariais e de registros , observados os critérios desta lei. 
qu ando o mesmo titular reunir. sob sua responsabilidade, 
mais de um oficio. 
Art. 4Q - Por indicação do Juizo competente ao Tribunal de 

Justiça, a requer i mento ou não de parte interessada. poderá 
dar-se a fusão de ofícios da mesma natureza no caso de 
vacância de um deles, observado o disposto no art. 2o. 
Art. 5Q A delegação para o exerc1c1o da atividade 

notaria l e de registro, bem como a remoção, se farão por ato 
do Governador do Estado e indicação do Tribunal de Justiça. 

9 1Q - A delegação para o exercício da atividade notarial e 
de registro. no que tange a duas terças partes das vagas. se 
fará por concurso público de provas e de títulos , 
comprovadas a nacionalidade brasileira, a capacidade civil. 
a quitação com as obrigações eleitorais e militares, a 
condição de Bachare l em Direito ou a de possu ir mais de 10 
(dez ) anos de exercício em serv iço notarial ou de registro e 
conduta condigna para o exercíc io da profissão. 

? 2Q - A remoção para o provimento de 1/ 3 (um terço) das 
vagas também se fará por concurso púb lico de provas e 
títulos, a requerimento de interessados. acompanhado da 
prova do exercício da at ivi dade por mais de 2 (dois ) anos . 
de ser titular, por concurso . do mesmo ofício . 
Art. 6Q - Enquanto não efetivado o concurso a que se refere 

o artigo anter ior. o Juízo competente designará , por prazo 
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não superior a 6 (seis) meses, o substituto mais antigo para 
responder pelo expediente . 
Parágrafo único- O disposto no artigo aplica-se ao titular 

das serventias acumulad as que tenham sofrido desmembramento . 
Art. 7Q -Esta lei será regulamentada por resolução do 

Tribunal de Justiça, observado, no que couber , o disposto 
nas Leis Federais nQs 6.015, de 1973 , e 8.935, de 1994. 
Art. 8Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 9Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sa l a das Comissoes, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonídio Bouças , relator -

Geraldo Nascimento - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo -
Arnaldo Penna. 

J ustificação: O substitutivo apresentado ao Projeto de Le i 
nQ 34/ 95 atende às ex1genc1as da Lei nQ 8.935. de 18 / 11/94 , 
que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal , também 
no que concerne à criação, à fusão e ao desmembramento dos 
servi ços notariais e de registro, fixando, para tanto, 
critérios pop ul acionais, socioeconôm i cos e esta tí sticos. 

A exigência do atendimento a núcleo que ult rapassar 150 mil 
habitantes, a qual o projeto pretende fixar, está 
assegurada. mas condicionada a critérios socioeconôm icos e 
estatísticos, como está prescrito na Constituição Estadua l. 

Os critérios para desmembramento, não atingindo apenas a 
comarca, mas também as zonas de que ela se constitui, irão 
resultar em r edi vi são justa, uma vez que , na mesma comarca, 
poderá haver zona a exigir desmembramento, bem como zona 
inatingi da , por se encont rar estagnada em termos de 
desenvolvimento, ou, mesmo , em decadência . 
Atingida a média condicionadora do desmembramento, o número 

de atos diários praticados por cada oficio, nas diversas 
entrâncias, cairia , na entrância inicial, de 12 para 6; na 
intermediária, de 24 para 12, na final, de 36 para 18; na 
especial, de 72 para 36. 

As regras fixadas neste substitutivo , de resto, dão solução 
permanente à questão da criação, da fusão e do 
desmembramento dos serviços notariais e de registro no 
Estado. 

PAR ECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 45/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento da Deputada Maria José 
Haueisen, o projeto de l ei em ep ígr afe dispoe sobre a 
política estadual de apoio às pessoas portadoras de 
deficiência e dá outras providências. 
Publicada em 16/ 3/ 95, a matéria foi distribuída a esta 

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

Fundamentação 
O projeto em te l a objetiva instituir a política estadual de 

apoio às pessoas portadoras de deficiência. Ocorre que a 

· ~ 

E 
.§ 
c 
o 

"' . 
E 
!? 
"' üi 
o 

'O 

441 
matéria em pauta já se encontra disciplinada pela Le i nQ 
8. 193, de 13/5/82, e regulamentada pelos Dec r etos nQs 
22.153, de 9/7/82 , e 23.742, de 6/ 8/ 84. 

Vale r~ssal~ar a maior abrangência da citada lei no que s e 
refere a mater1a pert1nente aos serviços públicos. 

E de _t?do oportuno registrar ainda que, ao compar a rmos a 
propos1çao em estudo com a referida lei, detectamos vários 
dlsposit ivos cujos _conteúdos são idênticos. Por exemplo, 0 art. 4Q da propos1çao ObJetiva inst i tuir o Plano de Apoio às 
Pessoas Portadoras de Deficiência, aparentando fixar norma 
1novadora. Entretanto, se for ana li sado o art. 3Q da Le i no 
8. 193, de 1982 , que autoriza sejam criados , estruturados e 
organiza~os os_ Centros Regionais e a Coordenadoria de Apoio 
e Ass1stenc1a a Pessoa Deficiente, bem como escolas e cursos 
especializados e de especialização em apoio e assistência à 
pessoa deficiente , constatar - se-á que, em termos de 
disposições_ legislativas, a questão se apresenta esgotada. 
dado que Ja def inida a po lít ica para o setor. Cabe ao 
Executivo apenas a implementação das medidas propostas, em 
seu amp lo espectro, a que certamente se incorporarão ações 
especificas contidas em p l anos do Governo do Estado. 

Por conseguinte , diante das evidências e cientes de que o 
conceito de lei pressupõe essencia l mente caráter inovador na 
ordem jurídica, concluímos, no caso em foco , que tal 
pressuposto não está sendo atendido, por tratar - se de 
matéria já disciplinada em l e i e até mesmo regulamentada. 
fato esse que fere o principio da razoabi li dade. constante 
no art. 13, "caput", da Constituição Estadua l . 

Conclusão 
Pe lo exposto, concluímos pela antijuridicidade , pela 

1nconst1tucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Le i 
nQ 45 / 95. 
Sala das Comissoes. 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Antônio Genaro, relator -

Geraldo Nascimento (voto contrário) Arnaldo Penna 
Leonídio Bouças - Simão Pedro Toledo. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 47/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado José Bonifácio , o 
proj eto de lei em epígrafe dispoe sobre os Conselhos do 
Estado de Minas Gerais. 

Nos termos do art. 185, p§ 1Q e 2Q , 
matéria desarquivada ficará su jeit a 
será tido como autor da proposição 
requerido o seu desarq uivamen to. 

do Regimento Interno, a 
a nova tramitação. e 
o Deputado que tiver 

Publicada em 16/ 3/ 95, a proposição foi distribuída às 
comissões competentes para receber parecer, em conformidade 
com o art. 195, c / c o art. 103 , do Regimento Interno. 

Cump re a esta Comis são proceder ao exame preliminar da 
matéria quanto à sua juridicidade, constitucional idade e 
legal idade. com base nos seguintes termos. 

Fundamentação 
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A referida proposição tem por escopo introduzir um 
representante da Assembléia Legislativa na compos1çao dos 
Conselhos do Estado de Minas Ge ra is, inclusive dos conselhos 
de administração das empresas públicas ou daquelas em que o 
Estado detiver a maioria acionária. 

À luz dos dispositivos constitucionais pertinentes à área 
de competência em que a proposição em pauta se enquadra. não 
vislumbramos óbice à deflagração do processo pela iniciativa 
par l amentar . Todavia, algumas modificações tornam-se 
necessárias , a fim de se dar correto tratamento jurídico à 
matéria, bem como melhorar a sua técnica legislativa. 

O art. 1Q do projeto tem por objeto a escolha de um 
representante do Poder Legislativo entre os seus servidores 
ou Deputados . Ora, pelo nosso ordenamento constitucional . os 
servidores desta Casa não têm poder de representar a 
soberania popular, uma vez que não exercem mandato pol itico . 
Os representantes da Assembléia Legis l ativa são designados , 
por meio de eleição, para desempenhar funções políticas na 
democracia representativa . Quanto aos ser vi dores . não 
exercem atribuições po lít icas ou governamentais: vinculam-se 
ao Estado, tão- somente, por relações profissionais. Em 
razão do exposto, apresentamos. ao final, a Emenda nQ 1, que 
modifica o art. 1Q da proposição em causa. 
Outro aspecto a ser observado é a regra inserida no art. 2Q 

do projeto, que autoriza os Conselhos a alterar a sua 
composição para os fins de cumprimento da futura lei. Com 
efeito , de acordo com os princípios de hermenêutica , quando 
a lei prescreve um fim, presumem-se autorizados os meios 
necessários para se alcançar o objet ivo da norma. Para o 
caso em apreço , confrontando-se o "caput " do art. 1Q com o 
art. 2Q do projeto. propomos a supressão do último, por meio 
da Emenda nQ 2, ao final redigida. 

Conclusão 
Pe l as razões expostas , concluí mos pe la juridic idade , pela 

con stituciona li dade e pela legalidade do Projeto de Le i nQ 
47/95 com as Emendas nQs 1 e 2, a segu ir redigidas. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a segu int e redação: 
"A rt . 1o- Os Conselhos do Estado de Minas Gerais previstos 

na Constituição Estadual. os criados em lei e os demais. 
conforme legislação especifica , terão em seus quadros pelo 
menos 1 (um) representante do Poder Leg i s l ati vo. 

§ 1Q - O representante de que trata este artigo não será 
remunerado. 
i 2Q -Entre os conselhos a que se re fer e o "caput " deste 

artigo, incluem-se os conselhos de adm in istração das 
empresas públicas ou daquelas em que o Estado detenha a 
maioria acionária.·. 

EMENDA NQ 2 
Suprima-se o art. 2Q. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Ge ra ldo Santanna. Presidente - Simão Pedro Tol edo , relator 

- Leonidio Bouças - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento -
Antônio Genaro. 
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PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 48/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto em análise 
dispõe sobre a criação de unidades de ensino superior. 

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 16/ 3/ 95 , a 
proposição foi distribuída a esta Comissão para exame 
preliminar de juri dicidade, const itucionalidade e 
legalidade. nos termos do art. 195, c / c o art. 103, v . "a". 
do Regimento Interno . 

Fundamentação 
O art. 206 da Constituição do Estado confere ao Conselhc 

Estadual de Educação, além de outras atribuições, a 
competênc ic oara baixar normas disciplinadoras dos sistemas 
estadua l "' municipal de ensino , bem como autor i zar e 
supervisionar o funcionamento do ensino part icul ar e 
ava li ar-lhe a qualidade. 

Por outro lado, o art. 47 da Lei Federal nQ 5.540 . de 1969, 
que fixa normas de organização e funcionamento do ensino 
superior. estabelece o seguinte: 

"Art. 47 A autorização para funcionamento e 
reconhecimento de universidade ou estabe l ecimento isolado de 
ensino superior será tornada efetiva , em qualquer caso. por 
decreto do Poder Exec utivo Federal. após parecer prévio 
favorável do Conselho de Educação competente.". 

No caso de Minas Gerais. o Conselho de Ed ucação competente 
é o Conselho Estadual de Educação, por força do art. 15 da 
Lei Federé · ng 4.024. de 1961 . que fixou as diretrizes e as 
bases da educação nacional. Com efeito. assim dispõe o 
mencionado art i go: 

"Art. 15 Aos Estados que , durante 5 (ci nco ) anos , 
mantiverem universidade própria, com func ionamento regular. 
são conferidas as atribuições a que se refere a l etra "b" do 
art. 9Q . tanto quanto aos estabelecimentos por e les mantidos 
como quanto aos que posteriormente sejam criados. 

E a letra "b" do art. 9Q ass i m estabelece : 
"Art . 9Q- . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
b ) dec idir sobre o reconhecimento das universidades, 

mediante a aprovação dos seus estatutos e dos 
estabe l ecimentos isol ados de ensino superior. depois de um 
prazo de funcionamento regu l ar de, no mínimo 2 (dois) 
anos;". 

Dessa forma. no uso da competência que lhe foi conferida 
pela Constituição do Estado , pela legislação federal 
pertinente e pela Le i Delegada nQ 31, de 1985, que 
reorganiza o Conselho Estadua l de Educação. exped iu o 
referido Conselho as Resoluções ngs 374 , de 1989. e 381. de 
1990. dispondo, respectivamente, sobre a autor i zação para 
funcionamento de cursos superiores de graduação no sistema 
estadua l de ensino e sobre o reconhecimento dos mesmos 
cursos das instituições a e le vincul adas ou por ele 
supervisionadas. 
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Conforme o art. 2Q da mencionada Resolução ng 374, o pedido 
de autorização de funcionamento deve ser dirigido ao 
Presidente do Conselho, sendo precedido de carta-consulta 
com parecer favorável do órgão . 

Nos artigos subseqüentes, a Resolução ng 
pormenorizadamente todos os requisitos 
observados nos processos de autorização de 
curso superior de graduação. 

374 disciplina 
que devem ser 

funcionamento de 

o processo de reconhecimento é também minuciosamente 
descrito na Resolução nQ 381, de 1990. 

A lei estadual não pode , portanto, 
Conselho critérios de avaliação em 
disposição constitucional e legal, 
competência. 

i mpor ao referido 
matér ia que, por 

é de sua inteira 

o art. 1Q do projeto de lei em análise dispõe sobre as 
providências que seriam necessárias para obtenção de 
autorização para o funcionamento de unidade de ensino 
superior e preconiza demasiada simplificação, já que somente 
poderiam ser l evadas em conta "as condições e necessidades 
educacionais da entidade". 

Quanto ao art. 2Q da proposição, parece-nos ser. além de 
tudo, desnecessário, pois determina que o Conselho de 
Educação instituirá critérios de avaliação dos cursos de 
ensino superior "baseados nas exigências legais e técnicas 
ou práticas indispensáveis ao bom funcionamento da escola de 
tercei ro grau". Não poderiam ser outros os critérios 
adotados. 

Conclusão 
Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade , pe l a 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
ng 48/95. 
Sala das Comissões, 9 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo , relator 

- Arnaldo Penna - Antônio Genaro. 
PAREC ER PARA O lo TURNO DO PRO JETO DE LEI 

- NQ 52/95 

A proposição 
de Oliveira, 
Estado. 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

em tela, de autoria do Deputado João Batista 
objet iva o reconh~c imento do sistema braile no 

Pu blicado em 16/ 3/95, vem o projeto a esta Comissão, para 
exame preliminar de juri d icidade , constitucional idade e 
legali dade, nos termos do art. 195 , c / c o art. 103, V, "a", 
do Regimento Interno. 

O projeto 
regular e 
Gerais. 

Fundamentação 
de lei em tela objeti va instituir a apl icação 

corrente do sistema braile no Estado de Minas 

Registre-se que a proposição visa a dois objetivos 
distintos: primeiro, propõe que os formulários de impostos e 
outros documentos oficiais estaduais devam ser transcritos 
para o braile; segundo, pretende incluir a disciplina 
"Sistema Brai le" no currículo escolar da rede pública 
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estadual, com vistas ao atendimento do aluno portador de 
deficiência visual. 

Com relação ao primeiro objetivo, cumpre-nos de staca r a 
preocupação do legislador mineiro em proteger e integrar 0 deficiente visual. 
Ora, sabe-se que legislar concorrentemente sobre a proteção 

e a integração social do portador de deficiência é norma 
constitucional, conforme d it am o inciso XIV do art . 24 da 
Constituição Federal e a alínea "o" do inciso XV do art. 10 
da Carta mineira. 

Por outro lado, com relação ao segundo objeti vo, qua l seja 
o de incluir a disciplina Sistema Braile nas esco l as da rede 
pública estadua l, não se pode perder de vista o art. 22 , 
XXIV, da Carta Magna, o qual reserva á União a competência 
privativa para legislar sobre as diretrizes e bases da 
educação nacional. 

Em decorrência de tal competência constitucional , está 
vigorando a Lei nQ 4 . 024, de 20/ 12 / 61, que fixa as 
diretrizes e bases supracitadas . a lt eradas pelas Le i s nQs 
5.692, de 11/8/ 71, e 7.037, de 1982. 

Os arts. 4Q e 5Q da referida Lei ng 5.692, de 1971, definem 
a maneira pela qual os estabelecimentos de ensino devem 
estruturar os currículos escolares, dos quais constará uma 
parte comum, cujas disciplinas obrigatórias são fixadas pelo 
Conselho Federa l de Educação, e uma parte diversificada, 
cujas disciplinas facultativas são re l acionadas pelo 
Conselho Estadua l de Educação. 

Val e ressaltar, entretanto , que. nos termos da recente 
Medida Prov i sória ng 967, de 12/4/ 95. o Conselho Federa l de 
Educação fica extinto , devendo ser substitu ído pe lo Conselho 
Naciona l de Educação , composto pelos Conselhos Setoriais de 
Educação Bás ica e de Educação Superior, cabendo a eles 
aprovar as diretrizes curriculares propostas pe lo Ministério 
da Educação e Desporto. 

Vale citar , ainda, que o art. 9Q da Lei ng 5.692. de 1971, 
determina que os a l unos que apresentem def iciênci as físicas 
deverão receber tratamento especial , de acordo com as normas 
fix adas pelos competentes Conselhos de Educação. 
Isso posto, em que pese á relevâ ncia de se inserir no 

c~rriculo escolar a d i scip lina Sistema Brai le, tal pretensão 
nao pode ser objeto de lei estadual , vi sto que o ordenamento 
federal conferiu essa atribuição aos órgãos normativos do 
sistema de ensino. 

Assim, a matéria constante no segundo objetivo do projeto 
não pode prosseguir nesta Casa, pois contém vícios 
constitucionais e legais. A par de contrariar as diretrizes 
do arcabouço normativo federal vigente . a inici at iva ora 
proposta , caso prospere, consubstanciará visível invasão de 
competência em seara legalmente reservada ao Executivo, 
conforme mencionado anteriormente. 

Por isso , com o intuito de 
inconstit uciona is do projeto, 
aperfe içoamento , propomos ao 
Substitutivo ng 1. 

suprimir os dispositivos 
e com vistas ao seu 

final deste parecer o 
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Sugerimos também a substituição do ter mo "impostos" pelo 
termo "tributos" , por ser este gênero do qual aquele, entre 
outras figuras do direito tributário, é espécie, alargando 
desse modo o horizonte de abrangência do objetivo proposto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluimos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
52/95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 52/95 
Dispõe sobre o uso.- em sistema braile. de formulários 

oficiais e documentos de recolhimento de tributos do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam os órgãos e entidades da administração 

direta e indireta do Estado obrigados a manter á disposição 
do usuário, impressos em braile, os formulários oficiais 
utilizados no atendimento ao público. 

? 1Q -O disposto no art. 1Q desta lei estende-se aos 
documentos de reco lhi mento de tributos. 

~ 2Q - O número de formulários e documentos a serem 
impressos em brai l e será definido com a participação de 
entidades de representação dos deficientes visuais. 

Art. 2Q -Esta lei será regulamentada no prazo de 180 
(cento e oitenta) dias a contar da data de sua pub l icação. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as dispos i ções em contrário. 
Sala das Comissões, 16 de ma io de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro, relator -

Leonidio Bouças - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 67/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em 

apreço tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a 
incorporar cursos superiores de fundações com fins 
educacionais á Universidade do Estado de Minas Gerais 
UEMG. 
Publicada no "Diário do Leg islativo" do dia 18 / 3/ 95 , a 

proposição foi distribuida a esta Comissão para que seja 
examinada quanto aos aspectos juridico, constituciona l e 
legal. nos termos do art. 195, c / c o art. 103 , V, "a ", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em pauta pretende instituir um novo mecanismo 

de absorção de cursos superiores pela UEMG: a incorporação 
de cursos pertencentes a fundações privaoas por meio de 
ajustes ou convênios que prevejam cláusulas especificas. 

Sobre a matéria, faz-se mister trazer á colação os 
seguintes disposit ivos da Carta mineira: 

"Art. 199 -As universidades gozam de autonomia didático-
cientifica e administrat iva, incluida a gestão financeira e 
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patrimonial , observado o principio de indissociabilidade 
entre ensino, pesquisa e extensão. 
Parágrafo único Na instalação das unidades da 

Universidade Estadual de Minas Gerais, ou na encampacão de 
entidades educacionais de ensino universitário, levar - se-ão 
em conta, prioritariamente, regiões densamente povoadas, não 
atendidas por ensino público superior . observada a vocação 
regional" (Grifas nossos.) 
O art. 82. ? 1Q , do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, por sua vez . estabeleceu prazo , atualmente já 
expirado, para que as fundações educacionais de ensino 
superior instituidas pe lo Estado ou com a sua participação 
opt assem por serem absorvidas pela UEMG ou extinguissem seus 
vinculas com o poder público estadual. 

Com fulcro nessas disposições constitucionais. editou - se a 
Lei nQ 11.539, de 22 / 7/ 94 , que dispõe sobre a organização da 
dita universidade . 

A mencionada lei determina a incorporação imediata de 
algumas entidades educacionais de ensino superior e programa 
a absorção progressiva de outras que especifica, segundo 
cronograma de prioridades (arts. 20 a 24 da Lei nQ 11.539 , 
de 1994). Prevê , ainda , a possibi li dade de a UEMG vir a 
criar ou a incorporar entidades educaciona i s que sejam 
consideradas de relevante interesse para a autarquia, 
atendidas as seguintes condições . as quais estão arroladas 
no parágrafo único do art. 42 da citada lei estadua l: 

"A rt. 42- ........................................ . 
I - comprovação de regularidade administrativa, financeira 

e acadêmica da entidade , mediante estudos realizados pela 
Reitor i a: 
II garantia. pe lo poder público , dos recursos 

orçamentários necessários; 
III - aprovacão . pelo Conselho Universitário. =~ criacão ou 

da incor poracão referidas no "caput". ". (Grifas nossos. ) 
Vê-se. pois , que a Carta mineira e a supracitada Lei nQ 

11. 539, de 1994 , forjaram os critérios para a criação e a 
incorporação de novas unidades educacionais pela UEMG. 
A par de tais critérios, a proposição em análise introduz 

uma nova modalidade de incorporação de fundações privadas 
pela autarquia; autoriza a incorporação de cursos 
superiores , determinando que estes continuem sob o crivo 
administrativo das fundações privadas e se mantenham 
autônomos em relação á entidade autárq uica estadua l ; 
determina que o corpo docente e demais funcionários das 
fundações privadas incorporadas tenham seus direitos 
resguardados e prevê a efetivação da incorporação por meio 
de ajustes ou convênio. 

Todavia. ao prever essa forma at ipi ca de incorporação, o 
projeto contempla preceitos que não se coadunam com a ordem 
juridica vigente, pe los motivos que passamos a expor. 
Quaisquer cursos superiores de fundações privadas, 

porventura incorpo~ : :as á UEMG, passariam inevit a ve l mente a 
fazer parte daque l~ ~strutura autárqu ica e estariam sujeitos 
ás normas iegais e estatutárias que regem a e ntidade como um 
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todo. Além do mais. como já foi dito , goza a Universi dade de 
ampla autonomia para gerir o próprio patrimônio. Assim, não 
é possível que cursos superiores incorporados à UEMG se 
mantenham sob a administração das fundações privadas . 

Os funcionários provindos de entidades privadas que tenham 
sido incorporadas à UEMG só poderiam ingressar na dita 
autarquia mediante a observância dos requ isitos previstos 
pelo reg ime jurídico estatutário, a que se refere o 
parágrafo Gnico do art . 1Q da Lei nQ 10.254, de 20/7/90 , por 
força , a inda, do disposto no art. 37, II , da Carta Magna. 
Dessa forma, não há que se falar em direitos a serem 
resguardados em relação ao corpo docente das fundações 
particulares a serem incorporadas. 

A incorporação de fundações privadas pela UEMG não poderia 
se efetivar por meio de convênios. 

Para que a Univer sidade incorpore bens de entidades 
privadas ao seu patrimônio. deverá adquiri- los pe l as vias 
contratuais próprias. nas modalidades de contrato de compra . 
permuta, doação ou dação em pagamento. Ta i s contratos devem 
obedecer às normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos. as quais foram instituídas pela Lei nQ 
8 . 666, de 21 / 6/ 93, com as alterações introduzidas pela Lei 
nQ 8 .883 . de 8/ 6/ 94, e sujeitam-se, também, à observância 
das normas suplementares estaduais pert i nentes e às regras 
do próprio estatuto da Universidade . 

Outra maneira de bens particulares serem incorporados seria 
pela vi a da desapropriação, desde que procedida nos limites 
traçados pe la Carta Magna e dentro dos casos previstos pela 
l egis l ação espec if ica que rege a matéria. 
Os empec i lhos supra-assinalados não significam, 

absolutamente, que haja impedimentos a que o poder pGblico 
celebre convênios com fundações privadas. 

Os convên i os podem e devem ser celebrados entre as 
entidades pGbl i cas e particulares, numa conjugação de 
esforços mGtuos em torno de objetivos comuns. Sempre que se 
considerar conveniente e oportuno, essa modalidade de ajuste 
poderá ser firmada, nos termos dos arts. 10, III, e 90, XVI, 
da Carta Es t adua l, que tratam da matéria. 
Entretanto , o art. 62, XXV, da Carta mine i ra , que exige 

autorização legislativa para a celebração de convênios. teve 
sua eficácia suspensa na ADIN-165 , em medida cautelar 
deferida pelo STF , em 19 / 12/ 89. 

Portanto , em vista do deferimento da mencionada medida 
cautelar, não compete a esta Casa autor i zar o Poder 
Executivo a celebrar convênios de qualquer natureza. 
Isso posto . consideramos que o Projeto de Lei ng 67 / 95 

contém vícios constitucionais e in fraco nst i tucionais a 
maculá-lo, não merecendo ser acolhido por esta Casa. 

Concluímos pela 
inconst ituciona li dade e 
nQ 67 / 95. 
Sala das Comissões , 16 

Conclusão 
antijuridicidade, pela 

pela ilegalidade do Projeto de Le i 

de maio de 1995. 
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo relator 

- Arnaldo Penna - Antônio Genaro - Leonídio Bouças.' 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 72/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a requ erimento do Deputado Jorge Hannas, 0 proJeto de _ lei em tela ::· · a linha de transporte rodoviário 

entre as Cidades de Tocant;ns e Rio Pomba. 
Publ i~ado em 18 / 3/ 95, fo i o projeto distribuído a esta 

~O~i ssao, para, nos termos do ar t. 195 , c / c o ar t. 103. v, 
a , do Regimento Interno , receber parecer de juridicidade 

constitucional idade e legal idade. ' 
Fundamentação 

Embora a criação da referida linha de transporte coletivo 
rodov iário constitua proposta do maior interesse para as 
popu l ações dos municípios a serem interligados , verifica-se 
que a matéria. pe l a sua natureza eminentemente 
administrativa, não pode ser objeto de lei em sentido forma 1 . 

Vale lembrar que a Carta Constitucional mineira , em seu 
art. 90, _XIV. prescreve que ao Governador do Estado compete 
d i spor Pri vat ivamente , na forma da l e i , sobre a organização 
e a atiVidade do Poder Executivo. e a matéria em estudo se 
insere perfeitamente no dispositi vo em apreço. 
Ao i nvadir a competênc i a do Poder Executivo, a proposição 

sob come~to contraria frontalmente o princípio cláss i co da 
independen~ia dos Pode r es , consagrado no art. 2o da 
Const~tuiçao Federa l, além de ser incompatível com o 
prinClpio da razoabilidade, previsto no art. 13, "caput" , da 
Carta mineira. 

Em face do exposto. 
i nconstituciona l idade 
ng 72/95. 

Conclusão 
concluímos pela antijur idici dade. pela 
e pe l a ilegalidaoe do Projeto de Lei 

Sala das Comissões. 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Pres i dente - Leonidio Bouças . re l ator 

Simão Ped ro Toledo - Arnaldo Penna Antôn io Genaro 
Geraldo Nascimento. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 73/ 95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Re l atório 

Desarqui vado a requer imento do Deputado Jorge Hannas. o 
proJeto em apreço objetiva isentar as Prefeituras Municipais 
do pagamen!o do ICMS incidente sobre as operações relativas 
a aq ul SiÇao de veí c ulos utilitários . suas peças e 
imp l ementos. máqu inas, bombas. britadeiras. motores e 
equipamentos . 

Pub li cado em 18 / 3/ 95, vem o projeto a esta Comissão para 
se r ana lisado sob os aspectos de juridi cidade, 
constit ucion al idade e l egal idade, nos ter mos do art. 195, 
c / c o art . 103. V. "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A proposta em análise, em que pese ao seu relevante 
interesse em diminuir os custos para aquisição de máquinas e 
equipamentos destinados ao poder público municipal, depara 
com óbices de natureza constitucional , conforme veremos a 
seguir. 

O art. 155, XII, "g", da Constituição da Repúb li ca , dispõe 
textualmente: 

"Art. 155- . . .... . ..................... . . . ......... .... . 
XII -cabe à lei complementar: 
a ) .......... . ....... . . . . . ..... . .... . ........ . ......... .. . 
g) regular a forma como, mediante de li beração dos Estados e 

do Distrito Federal, isenções. incentivos e beneficios 
fiscais serão concedidos e revogados.". 

Do mesmo texto constitucional , é oportuno, também . 
transcrever a disposição contida no art. 34, ? 8Q (ADCT): 

"Art. 34- ........................ . ..................... . 
? 8Q Se, no prazo de sessenta dias contados da 

promulgação da Constituição, não for editada a lei 
complementar necessária à instituição do imposto de que 
trata o art. 155, I, "b", os Estados e o Distrito Federa l, 
mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar 
nQ 24, de 7 de janeiro de 1975, fixarão normas para regular 
provisoriamente a matéria. " . 

Ante a inexistência da norma regulamentadora referida no 
art. 34, prevalecem as disposições contidas na Le i 
Complementar ng 24, a saber: 

"Art. 1Q- As isenções do Imposto sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas 
nos termos de conven1os celebrados e ratificados pelos 
Estados e p~lo Distrito Federal , segundo esta le i. 
Paragrafo Unico- O disposto neste artigo também se aplica: 
I - à redução da base de cálculo; 
I I - ....... . ............. .. .. .. ... _ _____ ___ _ _ ____ . __ 
IV- a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou 

financeiro-fiscais. concedidos com base no Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias , dos quais resulte redução ou 
eliminação, direta ou indireta , do respectivo 6nus; ". 
Conclui-se, assim , que qualquer benefí cio fiscal deve 

necessariamente ser concedido por decisão do Conselho de 
Política Fazendária - CONFAZ - , que congrega os Estados e o 
Distrito Federal para disporem sobre a matéria. 
Acresce-se. ainda. o fato de que a propos1çao em te l a 

deixou de considerar os reflexos da medida no orçamento do 
Estado. comprometendo-o . sob o aspecto da arrecadação . o que 
reforça a nossa fundamentação no tocante à inviab il idade do 
projeto. 

Conclusão 
Pelas razões aduz idas , concluímos pela antij uridicidade. 

pela inconstitucionalidade e pela ilegal idade do Projeto de 
Lei ng 73/95. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidi o Bouças. relator 

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo António Genaro 
Geraldo Nascimento. 
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PARECE ~ PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 75/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, desarquivado nos termos do 

art. 185 do Regimento Interno. em virtude de requerimento 
aprovado em Plenário. de autoria do Deputado Jorge Hannas, 
objetiva criar linha de transporte coletivo rodoviário 
intermunicipal entre os Municípios de Cataguases, Ubà e 
Vi çosa. 

Publicado em 18/ 3/ 95, foi o projeto 
Comissão, para exame pre li minar 
constitucionalidade e l egalidade , em 
disposto no art. 195. c / c o art. 103. 
Interno. 

Fundamentação 

distribuído a esta 
de juridicidade, 

conformidade com o 
V, "a", do Regimento 

A Constituição Federal, em seu art. 2Q. consagra o 
principio da tripartição dos Poderes. importante teor i a 
fo rmulada por Montesquieu. que demons tr a que a divisão das 
funções possibilitaria maior contro l e do poder que se 
encontra nas mãos do Estado. 

Hoje, no entanto. a divisão dessas funções já não é tão 
rígida, pois que entre eles há de reinar a harmonia . num 
sistema de freios e contrapesos, que, todavi a, não el imin a a 
sua independência. 

A Constituição mineira, em seu art. 6Q, em plena 
consonância com a Carta Federa l e com o mencionado 
principio, prescreve: 

"Art. 6Q São 
harmónicos entre 
Judiciário. 

Poderes do Estado , 
s i , o Legislativo, o 

independentes 
Executivo e 

e 
o 

Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta 
Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes de l egar 
atribuição e. a auem for investido na função de um deles. 
exercer a de outro" (G rifo nosso. ) 

A criaçao de linha de transporte coletivo intermunicipal, 
pela sua própria natureza, insere-se na órbita de 
competência do Poder Executi vo. 

Somente aquele Poder tem condições de decidir sobre a 
necessidade e a oportunidade de implantar tal serviço, uma 
vez que a sua efetivação pressupõe , necessariamente, estudo 
técnico apropriado , bem como a apuração de cond i ções 
especif icas da região para implement ação da linha. 

O art. 90 da Carta Estadual. no inciso XIV. é claro nesse 
sentido: 

"A rt. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - .... .. .. .. .... - .. .. .. .. .. .. ............ .. 
XIV- dispor. na forma da lei. sobre a organi zação e a 

atividade do Poder Executivo: " . 
A Assembléia Legislativa. com relação à matéria objeto do 

projeto em análise. não tem competência a l é da necessária à 
edição da norma geral que diz respe i to a concessões e 
permissões, explicitada na Lei nQ 10.453, de 22 / 1/ 91. 
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Portanto. não vemos nenhuma possibilidade de criação de 
linha de transporte coletivo intermunicipa l mediante lei, 
por extrapolar a competência deste Legislativo. 

Conclusão 
Concluímos, pela razões anteriormente expostas, pela 

antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela 
ilegalidade do Projeto de Lei nQ 75/95. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonidio Bouças . relator -

Antônio Genaro - Arnaldo Penna Simão Pedro Toledo 
Geraldo Nascimento . 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 76/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Re l atório 

Desarq uivado a requerimento do Deputado Jorge Hannas. o 
projeto de lei em tela d i spõe sobre a criação de linha de 
transporte coletivo rodovi ário entre as cidades de 
Cataguases. Guidoval, Vi sconde do Rio Branco. Ponte Nova. 
Ouro Preto e Belo Horizonte. com sede em Cataguases. 

Publicado em 18/3/95, foi o projeto distribuído 
preliminarmente a esta Comissão, para , nos termos do art . 
195. c/c o art . 103, V, "a", do Regimento Interno, receber 
parecer quanto aos aspectos de juridici dade . 
constitucionalidade e l ega l idade. 

Fundamentação 
Embora a criação de linha de transporte coletivo rodoviário 

proposta no projeto de lei em te la seja do maior interesse 
para as populações dos mun1C1p1oS a serem interligados, 
verifi ca-se que a matéria, pela sua natureza nitidamente 
administrati va, não pode ser disciplinada por meio de lei em 
senti do formal . 

Por se tratar de prestação de se rvi ço público, o tema se 
circunscreve aos limites de atuação do Poder Executivo, 
cabendo, nestes casos. ao Poder Legislativo tão-somente 
produzir normas de caráter geral. 

Vale l embrar que a Carta Constitucional mineira, em seu 
art. 90, XIV, prescreve que ao Governador do Estado compete 
dispor privativamente, na forma da lei , sobre a organização 
e a ati vi dade do Poder Executivo , e a matéria em estudo se 
insere perfeitamente no dispositivo em apreço. 

Ao invadir a :~mpetênc ia do Poder Executivo , a proposição 
sob comento contraria frontalmente o principio da 
independência dos Poderes consagrado no art . 2Q da Lei 
Maior, a lém de não se coadunar com o postulado da 
razoabilidade . previsto no ar t. 13, "caput", da Constituição 
Estadua 1. 

Concl usão 
Em face do exposto. concluímos pela ant ijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Le i 
nQ 76/ 95. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
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Geraldo Santanna , Presidente -
Simão Pedro Toledo - Arnaldo 

Leonidio Bouças , relator 

Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 

Penna Antônio Genaro 

1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 83/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivada a requerimento do Deputado Jorge Hannas , a 
proposição em tela objeti va criar linha intermunicipal de 
transporte rodovi ário coletivo, com sede no Município de 
Cataguases. ligando o Município de Cataguases aos Municípios 
de Santana de Cataguases e Laranjal. 

Publicada em 21 / 3/ 95, foi a matéria distribuída a esta 
Comissão para exame preliminar de juridicidade, 
constitucionalidade e l egalidade, de acordo com o disposto 
no art. 195 , c / c o art. 103. V, "a ", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A criação de linha intermunicipal de ransporte coletivo , 

nos termos da proposição ora ana li sada . representa flagrante 
i nterferência deste Poder Leg isl ati vo na seara de 
competência constitucionalmente assegurada ao Poder 
Executivo , consoante o disposto no art. 90. XIV, da Carta 
mineira: 

"Art. 90- Compete privativamente ao Governador do Estado: 
I - .................................. .. 
XIV - dispor. na forma da lei, sobre a organização e a 

atividade do Poder Exec utivo; " . 
Da interpretação do dispositivo constitucional 

anteriormente citado. vislumbra-se que o assunto em tela faz 
parte do rol das atribuições do Chefe do Executi vo. Para 
corroborar essa assert iva, vale recorrer. ainda , ao que 
dispõe o art. 6Q da referida Carta const ituciona l: 

"Art. 6Q São Poderes do Estado, inde pend e nt es e 
harmônicos entre si. o Legislativo. o Executi vo e o 
Judici ário. 
Parágrafo único - Ressalvados os casos previstos nesta 

Constituição, é vedado a qualquer dos Poderes delegar 
atribuição e. a quem for inves tido na funcão de um deles. 
exercer a de outro". (Grifo nosso. 

Com efeito. a criação de linha de transporte co leti vo 
inter mun i cipa l, como foi postulada pelo parlamentar, envolve 
uma atribuição tipicamente execut iva, com caráter 
administrativo. Assim, a conveniência de tal providência 
está adstrita ao Executivo estadua l . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas , concluímos pe la antijuridicidade , 

incons tituc ional idade e i legalidade do Projeto de Lei nQ 
83 / 95. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna . Presidente Leonidio Bouças. relator 

Simão Pedro Toledo - Antônio Genaro Arna l do Penna 
Geraldo Nascimento. 

PA RE CER PARA O l o TU RNO DO PROJET O DE LEI 
NQ 86 / 95 



Comissão de Constituição E Justiça 
Re l atório 
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Desarquivado a requerimento do Deputado Jorge Hannas, o 
projeto je lei em epígrafe visa a criar linha de transporte 
coletivo rodoviário entre as cidades de Cataguases e 
Leopoldína. 

Publicado em 21/3/95, foi o projeto distribuído a esta 
Comissão, para, nos termos do art. 195 , c / c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno , receber parecer quanto aos 
aspectos de jur i dicidade. constitucionalidade e legal idade. 

Fundamentação 
Embora a criação de linha de tr a nsporte colet ivo rodoviário 

proposta no projeto de lei em tela seja do maior in teresse 
para as populações dos municípios diretamente interessados, 
verifica-se que a matéria , por sua natureza eminentemente 
administrat iva. não pode ser concretizada por meio de lei 
forma 1 . 

Em se tratando de prestação de serviço públ ico . o tema se 
circunscreve aos l imites da atuação do Poder Executivo, 
cabendo, nesses casos , ao Poder Legislativo tão-somente 
produzir normas de caráter geral. 

Vale lembrar que a Carta constitucional mineira, em seu 
art. 90. XIV. prescreve que ao Governador do Estado compete 
dispor privativamente, na forma da lei, sobre a organi zação 
e a atividade do Poder Executivo, e a matéria em estudo se 
i nsere perfeitamente no dispositivo em apreço . 

Ao invadir a competência do Poder Executivo. a ~~oposição 
sob comento contrar i a frontalmente o pri n~ipio da 
independência e harmon i a dos Poderes estruturais do Estado . 
consagrado no art. 2Q da Lei Maior, a l ém de ser incompatíve l 
com o princípio da razoabi l idade, previsto no art. 13, 
"caput", da Constituição Estadual. 

Conc:usão 
Em face do exposto, conclui~os pela antijuridicidade. pe l a 

i nconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 86 / 95. 
Sala das Comissões. 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças, relator -

Antônio Genaro - Arnaldo Penna Simão Pedro Toledo 
Geraldo Nascimento. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 87/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Jorge Hannas, o 
projeto em aná li se visa cr i ar, sob regime de permissão do 
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas 
Gerais- DER-MG -. a l inha in termunicipa l de transporte 
coletivo entre os Municípios de Cataguases e Caratinga, com 
sede em Cataguases. 

Publicada em 21/3 / 95, a proposição foi encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de 
juri dicidade, const it uciona l idade e lega lidade , consoante o 
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disposto no art. 195, c / c o art . 103, V, "a " , do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei sm exame se acha eivado dos vicias de 

inconstitucionalidaoe e de ilegalidade. 
Trata-se de matéria de natureza administrativa da esfera 

privativa do Governador do Estado, por estar relacionada com 
a organização e a ati vidade do Poder Executivo, nos termos 
do art. 90, XIV. da Carta mineira. 

Al ém disso. a proposição contraria o princípio tradicional 
da independência dos Poderes, previsto no art. 2Q da 
Constituição da República, bem como o da ra zoab ilidade, 
estatuído no art. 13 da Constituição do Estado. Não deve, 
pois, ser a matéria concretizada po- lei em sentido forma l, 
mas por meio de ato admin i strat ivo, disciplinada que é pelo 
Decreto ng 32 .656 , de 15/ 3/ 91. 

Conclusão 
Ante o exposto . conc l uímos pela antijuridicidade . pela 

inconstitucionalidade e pela il egal i dade do Projeto de Lei 
nQ 87 / 95 . 
Sala das Comissões. 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonídio Bouças , relator -

Simão Pedro To l edo - Arnaldo Penna Antônio Genaro 
Geraldo Nascimento. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
-NQ 90/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

De autoria do Deputado Franc i sco Ramalho, o projeto de lei 
em epígrafe pretende declarar de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos do Excepcional de Iguatama -
APAE -. com sede no Município de Iguatama. 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça . que concl u iu pela juridicidade , pela 
constituciona li dade e pela legalidade da proposição, vem a 
matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclus iva. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A referida Associação é uma sociedade ci vil sem fins 

lucrativos. que tem por objetivo promover o bem-es tar e o 
ajustamento do excepcional na sociedade. 

A entidade atua com dinamismo , visando estimular o trabalho 
artesana l dos excepcionais por meio da realização de 
exposições , de cooperati va e de todos os meios possí veis de 
di vulgação. Estabe l ece. ainda. intercâmbio com as 
assoc iações congêneres. públ icas ou privadas. nacionais ou 
es tr angeiras, participando de congressos nacionais e 
in ternaciona is que propiciem o desenvolvimento dos objetivos 
comuns. 
Acreditamos. pois. que a instituição merece ser dec l arada 

de utilidade pública. 
Entretanto. faz -se necessário apresentar emenda ao projeto 

com vist as ao seu aperfe i çoamento. 
Conc l usão 
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Pelo exposto, opinamos pela 
Projeto de Lei nQ 90/95 com 
redigida. 

aprovação, no 
a Emenda nQ 

1Q 
1' 

turno, do 
a seguir 

EMENDA NQ 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- Fica declarada de utilidade pOblica a Associação 

de Pais e Amigos do Excepcional de Iguatama- APAE -. com 
sede no Municíp io de Iguatama. " . 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 97/95 

Comi ssão de SaOde e Ação Social 
Relatór io 

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em 
exame objetiva declarar de utilidade pOblica o Lar Francisco 
de Assis, com sede no Município de Astolfo Dutra. 

Publicada em 24/3/95, foi a proposição distribuída, para 
exame pre l iminar, a Comissão de Constituição e Justiça, que 
não encontrou óbice à sua tramitação. 

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

Fundamentação 
A referida entidade tem como objetivo amparar as pessoas 

idosas. fornecendo- lhes abrigo, vestuario. a limentação , 
tratamento médico e todo o auxilio necessario para uma vida 
digna. 

Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos . a entidade 
merece ser declarada de utilidade pOblica. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 97 / 95, no 1Q turno. na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 102/95 

Comissão de Saúde e Ação Soc i a l 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe , do Deputado Sebastião 
Helvécio, pretende declarar de utilidade pOblica o Hospita l 
São Sebastião de Recreio, com sede no Município de Recreio. 

Encaminhada a proposição a Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
cons ti tuciona l idade e legal idade. vem o projeto a esta 
Comissão para o 1Q turno de del i beração conclus iva . 

Fundamentação 
O referido hospital tem como finalidade prestar assistência 

médico-hospitalar , por meio da manutenção de serviço 
continuo de hospitalização e de socorro urgente em seu 
ambulatóri o, a todos os enfermos. oferecendo conforto e 
a livio para os seus males . 

Dessa forma , julgamos oportuno que a enti dade seja 
dec l arada de utilidade pOblica. 

·~ 
E 
2 
c 

457 

Conclusão 
Di ante do exposto , somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 102/ 95 , no 1Q turno , na forma original. 
Sala das Comissões , 17 de maio de 1995 . 
Jorge Hannas. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 152/95 

Comissão de SaOde e Ação Soe i a 1 
Re l atór io 

De autoria do Deputado Antônio JOlio, o projeto de lei em 
epígrafe objetiva dec l arar de uti li dade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de P i tangui. com 
sede no Município de Pitangu i . 

Publicada em 1Q/ 4/ 95, foi a proposição distribuída. para 
exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça. que 
não encontrou óbice à sua tramitação. 

Vem, agora , o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
del i beração conclus iva, em cumprimento das normas 
regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade visa a reabi l itar 

excepciona l, promovendo a sua integração 
através da criação e da manutenção 
especializadas. da promoção de ativi aades de 
es ti mu lo ao traba lho do excepc ional. 

Dessa forma , julgamos oportuno que a 
oeclarada de utilidade pObl i ca. 

Conclusão 

e educar o 
na sociedade 

de esco l as 
1 azer e do 

entidade seja 

Diante do exposto , somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 152/ 95 , no 1Q turno , na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Luiz Antônio Zanto. relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 153/95 

Comissão de SaOde e Ação Soe i a 1 
Relatório 

A propos1çao em apreço , do Deputado Antônio .Júlio, ob j eti va 
dec l ara r de utilidade pOblica a Roda da Amizade das Senhoras 
dos Rotarianos de Lavras. com sede no Muni cíp io de Lav ras. 
Publicado em 1Q/ 4/ 95, foi o projeto d i stribu i do . para exame 

prelim i nar, à Comissão de Constituição e Justiça , q ue não 
encontrou óbice à sua tramitação. 

Vem. agora. a matéria a esta Comissão. para o 1Q turno de 
deliberação conc lus iva , em cumprimento às normas 
regimentais. 

Fundamen t ação 
A refe ri da 

aos ma i s 
mate r i a 1 . 

entidade tem como obj eti vo prestar ass i stênc i a 
carentes. proporcionando-lhes ampar o mora l e 

Pelo importante t raba lho filantrópico desenvolvido 
entidade , cons ider amos justo o reconhecimenTo de 
ut i 1 idade pOb 1 i ca. 

Conclusão 

pela 
sua 
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Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 153/ 95, no 1Q tur no, na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PAR ECER PARA O 1Q TURNO DO PRO JETO DE LEI 
NQ 161/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Antônio Genaro, a proposição em aná li se (ex-
Projeto de Lei ng 2. 187/94) pretende seja declarada de 
utilidade pública a Missão Artística, Cultural e Social -
MACUSOC -. com sede no Município de Contagem. 

Desarquivada, foi a proposição publicada em 6/4/95 e 
distr i buída a esta Comissão para exame preliminar, nos 
termos do art . 195 , c / c o art. 103 , V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Da análise da documentação juntada ao processo, verifica-se 

que a entidade que se pretende beneficiar atende aos 
quesitos estabelecidos pela Lei nQ 5.830, de 6/ 12 / 71, que 
disciplina a declaração de utilidade pública de entidades. 
Não se vislumbra, portanto, impedimento á tramitação do 
projeto. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas , concluímos oela jurid ic i dade . pela 

constitucionalidade e pe l a legalidade do Projeto de Lei nç 
161/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 16 de maio de 1995. 
Ger aldo Santanna, Presidente- Arnaldo Penna, relator 

Leonídio Bouças - Antônio Genaro - Simão Pedro Toledo 
Geraldo Nascimento. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 163/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Re l atório 

Do Deputado Ibrahim Jacob, a proposição em tela (ex -Projet o 
de Lei nQ 2.278 / 94) objetiva declarar de utilidade pública a 
Fundação João Theodósio Araújo - Mantenedora da Associação 
dos Cegos em Jui z de Fora. com sede no Município de Juiz de 
Fora. 

Desarquivada, foi a proposição pub licada em 28 / 3/ 95, vin do 
a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art . 
195. c / c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pela documentação apresentada verificamos que a Fundação 

João Theodósio Araújo - Mantenedora da Associação dos Cegos 
em Juiz de Fora, func iona em conformidade com o que 
determina a Lei nQ 5.830 . de 6/ 12 / 71. que estabe l ece os 
requisitos para a dec laração de utilidade pública de 
entidades. 

No entanto, 
proposição para 

torna-se necessário apresentar 
corrigir o nome da instituição. 

Conclusão 

emenda 
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Pelas razões aduzidas, conclu ímos pe l a juridici dade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
163/95 com a ~menda ng 1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q -Fica declarada 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." . 
Sala das Comissões. 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Antôn io Genaro - Geraldo Nascimento -
Leonídio Bouças. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 165/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Do Deputado Ronaldo Vasconce llos. o projeto de lei em 
análise (ex -Projeto de Lei 2. 121 / 94 ) pretende seja dada a 
denominação de Dr. Joaquim Ba l bino de Carvalho à estrada de 
acesso ao Município de Eló i Mendes. oaralela à BR - 491. 

Publicado em 6/ 4 / 95. veio o projeto a esta Comissão para 
exame prelim i nar , em atendimento ao que dispõe o art. 195, 
c / c o art . 103, V, "a " , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em análise encontr a-se em consonância com o 

determinado no art . 6 1. XIV, da Constitu i ção Estadua l . que 
estabelece como atribuição desta Casa legi s l ar. com a sanção 
do Governador. sobre bens do dom ínio público. 

No tocante á l egislação infraconstitucional que discip lina 
a matéria, a proposição está de acordo com a Lei nQ 5.378, 
de 3/ 12 / 69, alterada pe la Lei nQ 7.627. de 13 / 12/ 79, que 
estabelece normas para denom inação de estabelecimento , 
instituição e próprio público. segundo as quais não deve 
haver. no mesmo munlClPlO. outro próprio público com igua l 
denominação . devendo a escolha recair em nome de pessoas 
falecidas e de notórias qual idades. 
Segundo informa o DER-MG, a estrada de acesso ao Município 

oe Elói Mendes. paralela á BR-491, até a presente data não 
possui denominação oficial. 

Não existe. pois, i mpedimento legal à tramitação do 
projeto , que se encontra de acoroo com a l egis l ação 
pertinente. 

Conclusão 
Em face do exposto . concluímos pe l a juridicidade . pela 

constitucionalidade e pe l a legalidade do Projeto de Le i ng 
165/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comi ssões. 16 de ma io de 1995. 
Gera l do Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. re l ator -

Si mão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O l o TURNO DO PROJE TO DE LEI 

NQ 166/ 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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A proposição em tela (ex-Projeto de Lei nQ 2.060/ 94), do 
Deputado Ronaldo Vasconcellos , pretende seja declarado de 
utilidade pública o Asilo São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de São Pedro da União. 

Desarq uivada, a proposição foi publicada em 6/4/95 e 
encaminhada 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 discip l ina 
a declaração de utilidade pública de entidades. Não há, 
portanto. óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas, concluímos pela juridicidade, pela 

constituciona li dade e pela l egalidade do Projeto de Lei nQ 
166/ 95 na forma apresentada. 
Sala das Com i ssões , 16 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças , relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 174/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatór io 
Desarquivado em vi rtude de requerimento do Deputado Miguel 

Barbosa, o projeto de lei em apreço tem por ~8jetivo fazer 
inserir no currículo escolar das escolas púb l ·cas estaduais 
de 1Q grau o conteúdo Noções Básicas sobre o Trânsito. 

Publicada em 7/ 4/ 95 , a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para ser examinada quanto aos aspectos de 
juridicidade. const it ucionalidade e lega lidade, nos termos 
do art. 195, c / c o art. 103, V. "a" , do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A matéria objeto do projeto de lei em aná li se reveste-se de 

acentuada importância , pois é sabido que a adoção de 
programas educacionais voltados para a infância é capaz de 
incutir na formação ética dos futuros cidadãos só lido senso 
de responsabilidade, o que, no que se refere ao trânsito . 
sem sombra de dúvida, reduziria consideravelmente o número 
de acidentes que acontecem nos nossos dias. 

Para a aná li se da matéria, devemos buscar na Constituição 
da República as normas pertinentes à repartição de 
competência entre entidades que compõem a Federação . 

O art. 22 , XXIV, da Carta Magna , atr i bui privativamente à 
União a competência para legislar sobre diretrizes e bases 
da educação nacional. 

Com relação a essa reserva de competência , devem ser 
observadas as Leis Federais nQs 4.024. de 20/ 12 / 61, que fixa 
as supracitadas d i retrizes. e 5.692, de 11 /8 / 71. que . 
alterando s ignificativamente a primeira, estabe l ece as 
diretrizes e as bases para o ensino de 1Q e 2Q graus. 

Esses ordenamentos regulam, em nível nacional, a maneira 
pela qual os estabelecimentos de ensino devem estruturar os 
currículos escolares. 
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Dessa forma. cumpre trazer à colação os arts. 4Q e 5Q da 

Lei nQ 5.692 , de 1971, que definem a composição de tais 
currículos. 

Nos termos dos ditos dispositivos, esses currículos se 
constituem em duas partes. assim esquematizadas: uma parte 
comum, CUJaS dlSClpllnas, fixadas pelo Conselho Federal de 
Educação ~ serão obrigatoriamente ministradas; e uma parte 
d1vers~f1cada, cujas disciplinas constam em uma relação 
fornec1da pelos Conselhos Estadua i s de Educação , entre os 
qua1s o estabelecimento de ensino escolherá aque l as de seu 
interesse . Além disso. o estabelecimento poderá incluir a 
seu critério, estudos que considere de relevante intere~se 
para a formação de seus alunos. 
Observadas tais prescrições. às esco l as reserva-se o 

direito de compor seus própr i os currículos p l enos, de acordo 
com as suas pecu li aridades e as suas reais poss i bilidades. 

E importante ressaltar que, tendo sido editada a Medida 
Provisória nQ 967. de 12/ 4/ 95. o Conselho Federa l de 
Educação fi ca substit uído pelo Conselho Nacional de 
Educação , o qual se compõe pelos Conselhos Setoriais de 
Educação Básica e de Educação Superior. Cabe ao Conselho 
Setoria l de Educação Básica aprovar as diretrizes 
curriculares propostas pe l o Ministério da Educação e do 
Des~Jrto. consoante preceitua a citada med i da provi sór i a. 

Vé-s e que a introdução de temas de estudo . discip li nas ou 
conceúdos nos curr í culos escolares é providência que se 
relac1ona com a competência privat iva dos Conselhos de 
Educação. Cabe aos ditos ór gãos do Poder Executivo f ixa r os 
critérios mínimos a serem exig i dos dos estabelec imentos 
escolares. de forma a resguardar a uniformidade nac -~nal do 
ens i no e a preservar os currículos da inclusão excessiva de 
discip l inas, o que comprometeria os objetivos básicos da 
ed ucação. 

Entr etanto. o próprio Conselho Estadua l de Educação j á 
determinou a inclusão de estudos sobre educação para o 
trânsito nos currícul os escolares , fazendo-o por meio da 
Resolução nQ 166. de 1973, que prevê a introdução desse tema 
na area de Estudos Sociais. e , também , por in termédio do 
Anexo I _ da Resolução nQ 362, de 1987. que oferece a relação 
das mater1as da parte diversificada do currícu lo no ensino 
de 1Q e 2Q graus. 
Isso posto. em que pese à re l evância de se inserir esse 

importante conteúdo nos currículos esco l ares. tal pretensão 
não pode ser objeto de lei estadua l. visto que o ordenamento 
federal conferiu essa atribuição aos órgãos normativos do 
s1stema de ens i no . 
Sendo assi m, o projeto de lei em anál ise contém vícios 

constitucionais e l egais . pois, ao contrariar as menc ionadas 
diretrizes do ordenamento federal vigente fere o principio 
c ~ separação dos Poderes. consagrado pe l~ art . 2Q da Carta 
h ~gna e pelo a rt . 6Q da Carta po l ítica mineira . 

Con c lusão 
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ng 174/95. 

462 

pela antijur i dicidade, pela 
pela ilegalidade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões. 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Antônio Genaro , re l ator -

Geraldo Nascimento - Arnaldo Penna - Leonídio Bouças - Simão 
Pedro Toledo. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 179/95 

Comis~ão de Saúde e Ação Socia l 
Rel atóri o 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, a propos1çao em 
análise pretende seja declarada de utilidade púb l ica a 
Fundação de Assistência Social de Janaúba - FUNDAJAN -, com 
sede no Município de Janauba . 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça , que não encontrou óbice à tramitação da matéria, 
cabe-nos, na forma regimental, sobre e l a de l iberar 
conclusivamente para o 1Q turno. 

Fundamentação 
A entidade vem cumprindo fielmente suas finalidades 

estatutárias. quais sejam a criação e a manutenção de 
unidades hospitalares e assistenciais, a prática da medicina 
preventiva e o desenvo l vimento de campanhas de educação 
sanitária. 

Não havendo duvida qua nto à relevância desse trabalho de 
cunho social , consideramos oportuna a dec l aração de sua 
utilidade publica . 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ng 

179/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo. relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 180/95 

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

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto em tela 
objetiva declarar de utilidade publica a Augusta e 
Respeitável Loja Simbólica Obreiros da Paz , com sede no 
Município de Buritizeiro. 

Após publicado, foi o projeto distribuído. nos termos 
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça . que 
concluiu por sua juridicidade , constitucionalidade e 
l egalidade com a Emenda ng 1, que apresentou. 
Cabe , agora, a esta Comissão examinar a matéria para o 1Q 

turno de deliberação conclusiva, conforme dispõe o art. 104, 
I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida entidade, em funcion ament o há mais de dois anos, 

tem por fina l idade pugnar pe lo aperfeiçoamento moral . social 
e intelectua l do homem. bem como promover. criar e 
i ncen ivar empreendimentos de cunho educaciona l e c ul tural, 

"' ~ 
E 
:! v. 
Vl 
o 
'O 

< 
õ o. 

~ 
o 
õ. 
E 

463 

mantendo o seu caráter essencialmente maçôn ico. simbólico e 
federado ao Grande Oriente do Brasil. 

Dessa forma . já que a instituição cumpre as suas 
fin 2 · ;dades filantrópicas e educacionais, sem discriminação 
soe ·~ , econômica, política , relig iosa ou soc ial, é justo 
que se declare de utilidade publica a Augusta e Respeitável 
Loja Simbólica Obreiro da Paz. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação. em 1Q tu~no , do 

Projeto de Lei nQ ·180/ 95 com a Emenda ng 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
José Bonifácio, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI No 192/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Desarquivado a 

projeto de le i 
Esteticista. 

requerimento do Deputado Ajalmar Si l va. o 
em análise objetiva criar o Dia Estadual do 

Publicado em 13 / 4/ 95, o projeto foi distribuído 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 Constituição Federal. no art . 25, ? 1Q, dispõe que são 

reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam 
vedadas por ela. 

Já a Constituiçãc ~stadua l , no art. 210. determina que a 
lei fixará as datas :omemorativas de fatos relevantes para a 
cu l tura estadual. 

Em 20 / 11 / 77. foi criada a Associação Mineira de Estética e 
Cosme~J l ogia. que. desde aquela data. tem l utado pelos 
inte r=sses da classe . 

Vem. agora , o projeto em análise propor se institua o Dia 
Estadual do Esteticista. a comemorar-se no dia 20 de 
novembro de cada ano. 
Registre-se oue a proposição não apresenta nenhum vicio de 

natureza jurídico-constitucional oue inviabi l ize sua norma l 
tramitação, em que pese a algumas incorreções quanto à 
técnica legis l ativa. para cujos reparos achamos conveniente 
apresentar a Emenda nQ 1, ao final deste parecer. 

Pelo exposto, 
constituciona l idade 
192/ 95 com a Emenda 

Conclusão 
somos pe l a juridicidade, pela 

e pela legalioade do Projeto de Lei nQ 
ng 1. a seguir apresentada. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art . lQ- Fica instituído o Dia Estadual do Esteticista. a 

ser comemorado , anualmente, no dia 20 de novembro.". 
Sala das Com i ssões. 16 de ma io de 1995. 
Gera l do Santanna. Pres i dente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro To l edo - Geraldo Nasc iment o - Leon i dio Bouças -
Antônio Genaro. 



PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 194/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 
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Do Deputado Aílton Vilela, a propos1çao em análise (ex-
Projeto de Lei no 1.884/94), visa a dec larar de utilidade 
pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Carmo 
da Cachoeira - CONDEC -, com sede no Municíp io de Carmo da 
Cachoeira . 

Desarquivado, o projeto foi publicado em 13 / 4/ 95, vindo a 
esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195. 
c / c o art. 103, V, "a", do Regimento I nterno . 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar atende ao disposto na 

Lei nQ 5.830 , de 6/ 12 / 71, que regulamenta a declaração de 
utilidade púb li ca de entidades. Não se encontra, portanto, 
impedimento à tramitação da matéria. 
Apresentamos. ao final deste parecer, emenda ao art. lQ do 

projeto, com vistas ao seu aprimorament o técnico . 
Conclusão 

Pelas raz6es aduzidas, cone' _1m0s pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela lE;al idade do Projeto de Lei nQ 
194/95 com a Emenda nQ 1, a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se a seguinte redação ao art. lQ: 
"Art. lo -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

de Desenvolvimento Comunitário de Carmo da Cachoeira 
CONDEC -, com sede no Município de Carmo da Cachoeira . ". 
Sala das Comunicaç6es, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Nascimento, re lator 

- Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Leonídio Bouças . 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 196/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Carlos Murta, a proposição em análise visa a 

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Santa 
Cruz e Adjacências, com sede no Município de Vespasiano. 

Publicado em 18 / 4/ 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 
A entidade que se pretende beneficiar tem personalidade 

jurídica. funciona há ma i s de dois anos , e sua diretoria é 
composta por pessoas de reconhecida idoneidade . 

Encontram-se, portanto, preenchidos os requisitos exigidos 
pela Lei ng 5.830, de 6/ 12/ 71, que regulamenta a deciaração 
de utilidade pública de entidades. 

Conclusão 
Pelas raz6es aduzidas. concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
196/ 95 na forma proposta. 
Sala das Comiss6es, 16 de maio de 1995 . 
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Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo, relator 
- Leonídio Bouças - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 199/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Procurador - Geral de Justiça, no exercício de 
faculdade que lhe é conferida pelo 9 2Q do art. 66 da 
Constituição Estadual. o projeto de lei em análise altera a 
Lei ng 11.181, de 10/ 8/ 93, e dá outras providências. 
Publicada em 19 / 4/ 95 . a matéria foi distribuída a esta 

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

Fundamentação 
A Constituição de 1988. no 9 2Q do art . 127 , assegura 

autonomia funciona l e administrativa ao Ministério Público. 
A Carta mineira , no art. 122, I. disp6e de maneira 
semelhante. reafirmand o, no âmbito das atribuiç6es 
estaduais, a autonom ia funcional, administrativa e 
financeira desse Ministério. 

No exercício dessa a utonomia, compete ao Ministério Público 
propor ao Poder Legislativo a criação e a extinção dos 
cargos nos quadros de pessoa l de seus serviços aux ili ares. 
assim como a fixação dos respectivos vencimentos. 

A Constituição mineira. no ~ 2Q do art . 66, facu l ta ao 
Procurador-Geral de Justiça a iniciativa no processo 
legislativo nas matérias relacionadas ao exerc ício da 
autonomia daque la instituição. 

Nota-se que, quanto aos aspectos formais re l ativos à 
competência e à iniciativa, o projeto em exame se encontra 
plenamente adequado às normas constitucionais que regem a 
matéria. Entretanto. compete a esta Comissão, além do exame 
dos aspectos constitucionais, a análise de outros aspectos 
jurídicos e legais das proposiç6es, conforme prevê o art. 
103, V. "a" , do Regimento Interno. Uma das atribuiç6es 
da Comissão de Constituição e Justiça é. portanto. a de 
promover a compatibi li zação entre dispos itivos legais, de 
forma a que sejam evitados tratamentos diferenciados em 
situaç6es assemelhadas. 
Quando da tramitação do Projeto de Lei nQ 2.077 / 94. de que 

resultou a Lei nQ 11.816. de 1995. que disp6e s o bre a tabela 
de servidores do Tribuna l de Contas. um dos dis:Jositivos do 
projeto mereceu especia l atenção, sendo objeto oe emendas 
nas comiss6es . no lQ e 2Q turnos. Este dispositivo. o? 2Q 
do art. lQ, tratava do novo pos ic ionamento dos servidor es na 
carreira. decorrente da reestruturação proposta. Naquela 
ocasião. para que fossem evitadas interpretaç6es divergentes 
quanto ao alcance da norma, especialmente no que dizia 
respeito à possibilidade de apostilamento sem que fossem 
cumpr i dos os prazos constantes na Lei ng 9.532, de 1987 . foi 
aprovada modificação no texto original. de forma a ficar bem 
claro que os direitos assegurados abrang i am apenas os 
decorrentes da ocupação de cargos de provimento efetivo. 
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O Projeto de Lei ng 199/95, ora em exame, praticamente 
repete, no parágrafo único do art. 2Q, o texto original do 
projeto de lei do Tribuna l de Contas. Assim, por uma questão 
de coerência e de acordo com a s atribuições desta Comissão, 
julgamos necessária a modificação no projeto em tela, dando 
ao parágrafo único do art. 2Q redação semelhante na forma e 
idêntica no sentido. àquela vigente na Lei ng 11.816, de 
1995. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
199 / 95 com a Emenda nQ 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela lega l idade do Projeto de Lei ng 
1. que apresentamos. 

EMENDA NQ 1 
Dê - se ao parágrafo único do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q -.... . ...... . ...... .... .... ......... ...... . 
Parágrafo único - Para fins de posicionamento na estrutura 

estabelecida neste ar ti go , será consider ado apenas o 
vencimento básico do servidor , ficando assegurado, aos 
ocupantes dos cargos discriminados no item II do Anexo I e 
no Anexo II da Lei nQ 11.181, de 10 de agosto de 1993, o 
padrão de posicionamento que detiverem, na carreira. na data 
da entrada em vigor desta 1 e i . ". 
Sala das Comissões , 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator 

- Arnaldo Penna - Leonídio Bouças - Geraldo Nascimento -
Antônio Genaro. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 202/ 95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Raul Lima Neto . o projeto de lei em 
análise (ex-Projeto de Lei ng 2.256/ 94) objetiva declarar de 
utilidade pública o Centro Educacional de Antônio Pereira, 
com sede no Município de Ouro Preto. 

Publicada em 20/ 4/ 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 
A proposição trata de matéria regulada pela Lei nQ 5.830 , 

de 6/ 12 / 71 , que estabe l ece os requisitos 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. 

Em face do exposto. 
constitucionalidade e 
202/95. 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei ng 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna. relator 

Simão Pedro Toledo- Antônio Genaro -Geraldo Nascimento-
Leonídio Bouças . 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 203/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
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Relatório 

O projeto de lei e m anál ise, do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, pretende seja declarado de utilidade pública 0 
Movimento Comunitár i o do Bairro Santa Cruz, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 20/ 4/ 95. o projeto foi encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar. nos termos do art. 195, c / c 
o art. 103, V, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais 

pertinentes á matéria. verificamos que foi cumprido o que 
determina a Lei ng 5.830, de 6/ 12/71, que estabe lece os 
requisitos para a declaração de utilidade púb li ca de 
entidades. 

Conclusão 
Em face do exposto. :~ncluimos pela juridicidade, pela 

constitucional idade e ~ela legalidade do Pro jeto de Lei ng 
203 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões , 16 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Simão Pedro Toledo - Arnaldo Penna - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 204/95 
Comissão de Constituição e Ju st iça 

Relatório 
De autoria do Deputado Antônio Júlio. o projeto de lei em 

tela objetiva declarar de utilidade púb li ca o Aeroclube de 
Pará de Minas. com sede no Município de Pará de Minas. 
Publicada a proposição em 21 / 4/ 95. foi ela encaminhada a 

esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art. 195, 
c / c o art. 103, V. "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição trata de matéria regulada pela Lei no 5.830. 

de 6/ 12 / 7 1. que estabelece os critérios para a declaração de 
utilidade pública de entidades. 

O exame da documentação apresentada demonstra aue a 
ent i dade atende ás exigências da referida lei. 

Conclusão 
Em face do exposto. conc l uímos pela juridicidade. pela 

constituciona li dade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
204/ 95 na forma original. 
Sala das Comissões , 16 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna , Presidente - Simão Pedro Toledo, rel ato r 

- Arnaldo Penna - Leonidio Bouças - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 219/95 
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça , 
de Administração Pública e de F~scalização Finance i ra e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Governador do Estado, a proposição em apreço 

objetiva transferir a Superintendênc i a Centra l ae Pagamento 
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de Pessoal da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração e dar outras providências. 

Publicado no "Diário do Legislativo " de 5 / 5/95, o projeto 
se sujeita a tramitação em regime de urgência ,_ c?n!orme 
solicitação do autor, com base no art. 69 d~ Const1tu1çao do 
Estado, e deve ser apreciado em reun1ao conJunta das 
Comissões supracitadas , em conformidade com o d1sposto no 
art. 222 do Regimento Interno. 

Designados para apreciar os aspectos jurídicos 
constitucionais da matéria, passamos a fundamentá-la nos 
limit es da competência prevista no art. 103 , V, "a ", do 

e 

Regimento Interno. Fundamentação 
A matéria contida no projeto sob comento está intimamente 

relacionada com a estruturação de órgãos do Poder Executivo , 
envolvendo diretamente a Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração e a Secretaria da Fazenda , órgãos da 
administração direta subordinados ao Governador do Est~do. 

A Constituição mineira, ao estabelecer as atr1bu1çoes da 
Assembléia Legislativa, determina expressamente a 
competência desta Casa para a apreciação de_ as~untos 
relativos à criação. à estruturação e a def1n1çao de 
atribuições das secretarias de Estado , conforme o disposto 
no art. 61, XI. da referida Carta. Ind1spensavel. portanto , 
o disciplinamento da matéria por meio de 1e1 em sent1do 
formal. ou seja , aprovada por este parlamento e sanc1onada 
pelo Chefe do Poder Executivo. 

Ao tr atar das regras de iniciativa privativa , o legislador 
constituinte estadual assegurou ao Governador do Estado aa· 
primazia para a apresentação de projetos referentes 
estruturação de Secretarias de Estado. consoante a 
prescrição do art. 66, III , "e". in verbis: _ 

"Art. 66 -São matéria de iniciativa privat1va , além de 
outras previstas nesta Constituição: 

I - ........ - ....... . ................... .. ...... . ... . .. ~ .. 
III - do Governador do Estado: 
a ) .... --- ........ -- ....... - .... -- .. . -- .... . .... - .. . . 
e) a criação , estruturação e extinção de Secretaria de 

Estado, órgão autônomo e entidade da administração 
i ndireta;". Como se vê, apenas o Chefe do Poder Executivo dispõe _de 
legitimidade para a instauração de procedimento_1eg1slat1VO 
em assuntos dessa natureza. Tal prerrogativa se JUStlflca em 
razão do poder discricionário de que dispõe o Govecnador do 
Estado para , segundo critérios de conven1enc~a e 
oportunidade, alterar a estruturação ou a del1m1taçao de 
competência dos órgãos e entidades 1ntegrantes da 
administração direta ou indireta, na expectat1va de 
aperfeiçoar a atividade administrativa e melhor atender aos 
interesses da coletividade. Sob o ponto de vista formal, inexiste óbice que possa 
comprometer a tramitação do projeto nesta Casa Legis l ativa. 

Conclusão 
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Pelas razões aduzidas, concluímos pela jurídícidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
219/95, no 10 turno. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças , relator -

D1lzon Melo- Marcelo Gonçalves- Jorge Hannas . 
Comissão de Administração Pública 

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

tela transfere a Superintendência Central de Pagamento de 
Pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda para a Secretaria 
de Est~do_ de Recursos Humanos e Administração e dá outras 
prov1denc1as. 

Publicado em 5/5/95, o projeto, com tramitação em regime de 
urgência, conforme solicitação de seu autor, no uso de 
faculdade que lhe é concedida pelo art . 69 da Constituição 
mineira, foi distribuído a esta Comissão para, em reunião 
conJunta , nos termos regimentais , receber parecer quanto ao 
mer i to. 

Fundamentação 
A transferência da Superintendência Central de Pagamento de 

Pessoal para a estrutura da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos ~ Administração justifica-se, segundo o autor da 
propos1çao em exame, pela necessidade de que se tenha maior 
controle sobre a totalidade do processo de elaboração e 
pagamento das parcelas remuneratórias devidas aos servidores 
publ1cos estaduais . 
Embora~ aparen!emente, esse processo de centralização venha 

contrar1ar tendenc1a moderna, que indica movimento oposto, 
JUStamente no _ sent1do da descentralização, acreditamos que, 
no caso espec1fico das folhas de pagamento, em Minas Gerais, 
no presente momento a prov1dênc1a que se pretende 
1mplementar mediante o projeto de lei em estudo é a mais 
acertada. Trata-se, em primeiro lugar. de permitir ao poder 
publ1co a retomada do controle sobre os processos relativos 
a _administração de pessoal no Estado, requisito 
1nd1spensavel para posterior modernização da máquina 
administrativa estadual. 

As providências necessárias para a consecução dos objetivos 
propostos s~rão adotadas sem açodamento , no prazo de até 18 
meses. e nao existe no projeto a previsão de aumento no 
numero de _cargos já existentes. O número dos novos cargos 
cr1ados co1nc1de com o dos extintos. 

O projeto de lei encontra-se, portanto , adequado aos 
princípios que orientam as matérias de natureza 
adminí~trativa , just ifi cando-se s ua necessidade nas próprias 
cond1çoes concretas, públicas e notórias, relativas ao 
gerenc1amento de pessoal por parte do poder público. não 
apenas no Estado de Minas Gerais mas em todas as dema i s 
un1d ades da Federação. 

Apresentamos , ao final deste parecer . a Emenda ng 1. que dá 
redação mais adequada ao ~ 1Q do art. 10. sem contudo 
alterar o sentido original da proposição. -

Conclusão 
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Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei ng 219 / 95 com a Emenda ng 1, que apresentamos. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao § 1Q do art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q- ....... . . . .... . ...... . .......... .. .. . ......... . 
§ 1Q - Os procedimentos administrativos necessários para a 

efetivação da transferência a que se refere o artigo serão 
concretizados no prazo de até 18 (dezoito) meses contados da 
data de publicação desta lei.". 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Clêuber Carneiro. relator -

Ajalmar Silva José Henrique Gilmar Machado (voto 
contrário ) . 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela 
transfere a Superintendência Central de Pagamento de Pessoa l 
da Secretaria de Estado da Fazenda para a Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração e dá outras 
providências. 

Após o exame da matéria pela Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade , e pela Comissão de 
Administração Pública. que opinou por sua aprovação. 
apresentando a Emenda nQ 1, vem o projeto. agora, a esta 
Comissão para receber parecer. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo integrar a 

Superintendência Central de Pagamento de Pessoal na 
estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Recursos 
Humanos e Administração. 
Trata - se de medida administrativa inserida na competência 

do Chefe do Poder Executivo. por força de preceito 
constitucional, não se encontr ando ne nhum impedimento de 
ordem financeiro-orçamentária, porquanto não acarreta novas 
despesas para os cofres públicos. 

As despesas de custeio decorrentes da futura lei correrão a 
conta das dotações orçamentárias destinadas a essa 
final idade. 

Conclusão 
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Le i 

ng 219 / 95 com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de 
Administração Pública. 

Sa l a das Comissões. 17 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Romeu Queiroz . relator 

Antônio Roberto - Clêuber Carneiro- Gilmar Machado (voto 
contrário). 

PARECER PARA O 2Q TUR NO DO PROJETO DE LEI 
NQ 32 / 95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Antônio Genaro. o Projeto de Lei ng 
32 / 95 objetiva dec l arar de utilidade púb li ca a Associação 
Comunit ária Presidente Tancredo Neves. dos Moradores da Vil a 
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das Antenas e Bairro Jardim Alvorada, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Aprovado no 1Q turno, em sua forma original. ca be a esta 
Comissão deliberar conclus ivamente sobre a matéria, no 2g 
turno. em obediênci a ao que di s põe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida Associ ação tem por finalidade promover o 

desenvolvimento da Vila das Antenas e do Bairro Jardim 
Alvorada, através da coordenação dos recursos da 
coletividade . além de proporcionar atividades desportivas e 
assistenciais a seus associados. 

Por desenvolver um trabalho de nobres objetivos. a entidade 
merece ser declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

ng 32 / 95, no 2Q turno , na forma original. 
Sala das Comissões, 17 de ma io de 1995. 
Luiz Antônio Zanto. relator. 

PARECER SOBRE A EMENDA NQ 1 , APRESENTADA EM PLENÁRIO, AO 
PROJETO DE LEI NQ 78 / 95 

(Nova redação. nos termos do§ 1Q do art. 138 do Regimento 
Interno) 

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

A proposição em apreço. do Deputado Paulo Pettersen. dispõe 
sobre a permuta de nota fisca l por ingressos para evento 
esportivo. artístico ou cultural. 

Aprovada nas Comissões ás quais foi distribuída, 
encaminhou-se a proposição ao Plenár i o para discussão e 
votação no 1Q turno. 

Na fase de discussão, o Deputado João Leite apresentou a 
Emenda ng 1. Em atendimento aos trámites regimentais. voltou 
o projeto. com a Eme·:a ng 1, á Comissão de Educação. para 
receber parecer. 

Fundamentação 
A emenda em exame objetiva resguardar as quotas destinadas 

aos agentes responsáveis pelos eventos. diminuindo a 
participação do Estado no lucro proveniente da venda de 
i ngressos. o que será compensado pelo aumento da arrecadação 
correspondente ás notas f i scais e cupons de caixa. 

Em vista disso. entendemos que a emenda é oportuna. e que 
não haveria óbice á sua aprovação . 

No entanto. aberta a d i scussão do parecer . o Deputado 
Mi gue l Martini sugeriu nova redação , que fo i acatada por 
este relator. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação da Emenda 

apresentada em Plenário, na forma da Subemenda ng 
seguir redigida . 

SUBEMENDA No 1 Á EMENDA NQ 1 
Acrescente-se onde convier: -

ng 1, 
1. a 

"A rt. -As disposições contidas nesta lei. bem como 
sua regulamentação. não implicarão prejuízos para os 
promotores dos eventos. entendendo-se que o valor das trocas 
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realizadas nos termos do art . 1Q será integral mente deduzido 
da quota de participação do Estado nas bilheterias.". 
Sala das Comiss ões, 10 de maio de 1995 . 
Anderson Adauto, Presidente e relator - Dinis Pinheiro -

Miguel Martini. 
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BELO HORIZONTE , SEXTA-FEIRA, 19 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE MAIO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Ávila 

SUMÁRIO : ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): Ata -
Correspondência: Ofícios, telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições : Projeto de Resolução ng 238 / 95 

Requerimentos ngs 407 a 419/95 Requerimentos dos 
Deputados Marcelo Cecé. Ger aldo Nascimento e Carlos Pimenta 
- Comunicações: Comunica;~o da Comissão de Fi scalização 
Financeira - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados 
Almir Cardoso, Marco Régis. Miguel Martini. Marcos Helênio, 
João Leite e Carlos Pimenta - 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) : 1ª 
Fase : Abertura de inscrições Le i tura de comunicação 
apresentada- Requerimentos: Requeri~entos dos Deputados 
Geraldo Nascimento . Carlos Pimenta e Marce lo Cecé; aprovação 
- Requerimento ng 101 / 95: aprovação com as Emendas ngs 1 e 2 
- Requerimento ng 172/ 95: aprovação- 2ª Fase : Palavras do 
Sr. Presidente - 3ª PARTE ( GRANDE EXPEDIENTE ) : Discurso do 
Deputado Gilmar Machado- E ~: ~RRAMENTO- ORDEM DO DIA . 

AE::K TURA 
-Ás 14h15min. comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vi eira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Almir Cardoso Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto-
Carlos Murta - Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dilzon 
Melo - Dimas Rodr i gues - Dinis Pinhe i ro - Djalma Diniz -
Durva l Ânge lo - Elbe Brandão- Francisco Rama l ho- Geraldo 
Nascimento- Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gil mar Machado 
- Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa 
Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João Bat i sta de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonça lves - Marco 
Régis- Marcos Helênio - Maria Olívia- Mauri Torres 
Miguel Barbosa - MigL~- Martini - Olinto Godinho -Paulo 
Piau - Paulo Schettir~ - Péricle~ Ferreira - Raul Lima Neto 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vascon ~ ~ l los -Sebastião Helvécio 
- Simão Pedro Tol edo- Ton inha Zeitune -Wilson Trópi a. 
o Sr. Presidente ( Deputado Wanderley Ávila ) - A list a de 

comparecimento registra a ex istência de número regimenta l . 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mi ne iro. ini ciamos os nossos traba l hos. Com a 
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palavra, o Sr. 2g-Secretário, para proceder á leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

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

Correspondência 
- O Deputado João Le i te , 1g- Secretário "ad hoc", lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Luiz Carlos Bresser Pereira, Ministro da 
Administração Federal e Reforma do Estado, agradecendo o 
recebimento de documentos pertinentes ás audiências públicas 
regionais que vêm sendo rea l izadas por este Legislativo e 
informando tê-los encaminhado às áreas técnicas de seu 
Ministério. 

Do Sr. Ricardo Trípoli, Presidente da Assembléia 
Legislativa de São Paulo, agradecendo o recebimento de 
oficio que encaminhou cópia da moção de apoio à realização 
do Encontro de Presidentes de Assembléias Legislativas. 

Do Sr . Nilmário Miranda, Deputado Federal, agradecendo 
convite para participar da audiência pública sobre as 
reformas da Constituição, a realizar-se em 19 / 5/ 95. 

Do Sr. Campos Machado , Líder do PTB na Assembléia 
Legislativa de São Paulo, encaminhando cópia da Lei nQ 
9.085, de 17/ 2/ 95 , originada de projeto de l e i de sua 
autor i a. a qual concede incentivos fiscais às empresas que 
empregarem pessoas com mais de 40 anos, e solicitando desta 
Casa empenho para que esta i ei seja adotada em todos os 
Estados brasileiros. (-À Comissão de Direitos e Garantias 
Fundamentais.) 

Do Sr. Marcos Robim, P-esidente da Comissão de Cidadania e 
Direitos Humanos da Asse~bléia Legislativa do Rio Grande do 
Sul, encaminhando o "Relatório Azul -Garantias e Violações 
dos Direitos Humanos no Rio Grande do Sul, 1994 " . 

Da Sra. Onaide Santillo, Presidente da Comissão do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos da Assembléia Legislativa de 
Goiás, comunicando a criação da aludida Comissão e 
enumerando seus principais propósitos. 

Do Sr. Gilson Viei ra da Silva. Presidente da Cãmara 
Municipal de Mantena, informando a const itui ção da Mesa 
Diretora dessa Casa para o biênio 1995-1996. 

Do Sr. Josuel de Carvalho, Presidente da Cãmara Municipal 
de Caxambu. solicitando, a propósito de requerimento do 
Vereador Henri Moukhaiber Zhouri. que esta Casa faça 
averiguação junto ao DER-MG e informe sobre as providências 
adotadas pelo órgão relativamente à construção de rodovia 
ligando o Município de Liberdade à divisa com o Estado do 
Rio de Janeiro, proposta aprovada em audiência púb l ica e 
incluí da no orçamento. 

Do Sr. Vil son Santana da Rocha. Presidente da Cãmara 
Municipal de Pirapora. manifestando-se contrariamente à 
transferência da Superintendência Regiona l da Fazenda do 
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Município de Pirapora para o Município de Patos de Minas. (-
À Comissão de Assuntos Municipais . ) 

Da Sra . Heleni de Mello Fonseca Couto, Diretora- Geral do 
DETEL-MG, encaminhando, para ratificação, cópias de 
convênios entre esta autarquia, a TELEMIG e os Municípios de 
Salinas, Santa Luzia, Maripà de Minas e Janaúba. ( - Em 
virtude da liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal 
na Ação Direta de Inconstitucionalidade ng 165-5, publicada 
a mensagem , remeta - se o processo ao Tribunal de Contas do 
Estado, para os fins do disposto no art. 70. incisos XI e 
XV, da Constituiçãc ~stadua l, sem prejuízo de posterior 
aprecic ~ ão pela AsSEêDléia , se for o caso.) 

Do Sr . Luiz Gabriel de Castro (2). Diretor de Operação da 
TELEMIG, comunicando, com relação a requerimentos do 
Deputado Paulo Schettino, a instalação. ainda este mês, de 
telefone público na Rua Monsenhor Paulo Brasi l. 62 . no 
Bairro Cabana, e a impossibilidade de instalação de telefone 
público na Rua Francisco Santos , no Bairro Rola Moça. no 
Município de Bambuí. 

Do Cel. PM Nélson Fernando Cordeiro. Comandante-Geral da 
PMMG , encaminhando exemplar dos "I ndicadores de Segurança 
Pública da Criança e do Adolescente " . 

Do Sr. Alaor Ferreira Pacheco. Chefe do 6Q DRF. informando 
que as obras de construção do Trevo da Krupp, na BR-381. em 
Bet í m, estão sob a responsabilidade do DER - MG por força do 
convênio assinado com o DNER. e que a concorrência 
int ernac ional para execução das obras está programada para o 
dia 1Q/ 6. 

Do Sr. Ciríaco Serpa de Menezes. Superin:endente Regional 
da CODEVASF . encaminhando termos aditi vos Jue a ent id ade 
firmou com o Colégio Biotécn ico Ltda. e com a UFMG. ( - À 
Comissão de Fisca li zação Financeira para os fins do art. 74 
da Constituição do Estado. c / c o art. 104, XV, do Regimento 
Interno.) 

Do Sr. Jacy Fonseca Fernandes. Presidente da Associação dos 
vereadores e Cãmaras Municipais da Microrreg i ão do Circuito 
das Águas - AVEMAG - . enviando moção apresentada no II 
Congresso Mic rorregiona l de vereadores. realizado em 
22 / 4/ 95 , na qual se solicita o asfaltamento da rodovia que 
liga os Municípios de São Tomé das Letras e Três Corações. 
( -À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr. Anthero Drummond Júnior. Superintendente de 
Epidemio l ogia da Secre aria da Saúde. convidando para o III 
Congresso Mineiro de Odontologia , que será rea lizado no 
Hotel Palace de Poços de Caldas. de 31 / 5 a 3/ 6/ 95 . 

Da Sra. Maria Itália Canain, Chefe Técnica oe Serviços de 
Biblioteca do Instituto de Estudos Bras il eiros USP, 
agradecendo o envio do "Dicionário Biográfico de Minas 
Gerais- Período Republicano- 1889-1991 " . 

Do Sr. Pedro Victor Tafuri, Diretor Regional de Saúde de 
Patos de Minas , sol i citando que esta Assembléia se empenhe 
para que seja revis to o Dec reto nQ 36.796, de 19 / 4/ 95 , que 
regulamenta a Le i ng 11.819 . referente à gratificação pró-
l abore para cargos de direção de fundações e autarq ui as das 
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administrações direta e indireta do Estado. (- À Comissão de 
Administração Publica.) 

Do Sr. Eustáqu io Alves de Carvalho, Presidente do Colegiado 
de Diretores de Lagoa da Prata, solicitando a aprovação do 
Projeto de Lei nQ 44/95, de autoria do Deputado Ermano 
Batista. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 44 / 95.) 

Do Sr . Rubens Lessa Carvalho, Presidente do Sindicato das 
Empres as de Transportes de Passageiros no Estado de Minas 
Gerais - SINDPAS -, informando que o sindicato é contrário à 
aprovação do Projeto de Lei ng 93 / 95, de autoria do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos, referente à instalação de gabinete 
sanitár i o nos veículos automotores destinados ao trans porte 
rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nQ 93 / 95. ) 

Da Sra. Rita Maria Martins Borges , membro da Comissão de 
Servidores Pub l icas Estaduais do Munic í pio de Patrocínio, 
enviando cópia do ofício encaminhado ao Governador do 
Estado, no qual se so l icita alteração no Decreto nQ 36.737, 
de 31/3/95. (-À Comissão de Administração Publica.) 

Da Sra. Ver a Lucia Pimenta de Pádua e outras, da 35ª 
Superintendência Regional de Ensino, do Município de São 
Sebastião do Paraíso, formulando apelo para que seja 
aprovada emenda à Constituição do Estado que assegure 
revisão de posicionamento dos servidores do Quadro da 
Educação que venham a concluir o ensino superior. (- À 
Comissão de Ed ucação.) 

Do Sr . Antônio Carlos Francisco dos Santos , Presidente do 
Instituto de Promoção Social e Humana Darcy Ribeiro, 
comunicando a fundação do instituto e seu objetivo de 
contribuir para a conso li dação dos direitos sociais e 
humanos do trabalhador. ( - À Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais.) 

Da Sra. Mar ia Salvador da Costa, Presidente da Federação 
Mineira de Judô, formulando apelo para que e l aborem lei que 
discipline as atividades de monitor, professor e instrutor 
de artes marciais . (- À Comissão de Educação.) 

Do Sr. Pietro Chaves Filho, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Perpétuo Socorro, Município 
de Belo Oriente, formulando apelo para a aprovação do 
processo de emancipação daquele distrito, convertido em 
diligência pelo relator. (- À Comissão de Assuntos 
Mun i cipais para anexar ao Processo de Emancipação do 
Distrito de Perpétuo Socorro. ) 

Da Sra. Sa ra Elias Gandra, 2a - Secretária da Associação 
Brasileira de Enfermagem-MG , comunicando que a entidade será 
representada , no encontro com os Presidentes do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados, pela Sra . Leonor 
Gonçalves, coordenadora da Comissão de Serv i ços . 

Do Sr. Messias Pacheco Alves , Presidente da Minas Gerais 
Administração e Serviços S.A. MGS comunicando a 
composição da diretoria da empresa. 

Do Sr. Ronaldo Augusto, Diretor da Motorauto S.A., 
encaminhando esclarecimentos sobre as at ividades da empresa. 
( - À Comissão de Defesa do Consumidor.) 
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TELEGRAMAS 
Dos Srs. Humberto Lucena, Marina Silva e Ney Suassuna, 

Senadores da Republica , e Aldo Arantes. Deputado Federal, 
agradecendo convite para as audiências públicas regionais e 
parabenizando a Casa pe l a iniciati va . 

Do Sr. Hugo Rodrigues da Cunha, Deputado Federal, acusando 
recebimento de convite para audiênc i a publica sobre reforma 
da Constituição. 

Do Sr. Santos Moreira da Silva , Secretário da Segurança 
Pública, comunicando a des ignação do Sr. Reinaldo José de 
Magalhães. Delegado-Geral de Polícia . para representá-lo no 
encontro dos Presidentes do Senado, da Câmara e dos 
Senadores e Deputados Federais mineiros . 

Do Sr . Raimundo Cândido Júnior, Presidente da OAB - MG. 
agradecendo convite para reunião sobre o Projeto Jaíba. ( - À 
Comissão Especia l - Projeto Jaiba.) 

CARTÕES 
Dos Srs. Nilton Cerqueira, Paulo Bornhausen e Ubaldino 

Junior, Deputados Federais. agradecendo o convite para 
participar das audiências públicas regionais. 

Dos Srs. Roberto Valadão e Welson Gasparini , Deputados 
Federais. acusando o recebimento do Oficio ng 624 / 95 SGM. 
que encaminha o texto da Emenda nQ 12 à Constituição 
Estadual e a Lei ng 11.745. 

Do Sr. Luiz Carlos Biasuttí , Presidente do Tribuna l de 
Alçada do Estado de Minas Gerais, enviando exemplar do liv ro 
"A Devassa da Inconfidência O Processo Judicial·. do 
historiador mineiro Márcio Jardim. 

Do Sr. Sebastião Rosenburg, Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Minas Gerais , agradecendo o convite para 
participar do evento promovido por esta Casa no dia 19 / 5/ 95. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús ) - A Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores 
inscritos para o Pequeno Exped iente 

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

proposições: 

Dispõe sobre 
da Assembléia 
de subvenção 
entidades de 
municípios. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 238/95 
o repasse dos recursos a locados no orçamento 

Leg i slativa do Estado de Minas Gerais a titulo 
social e auxí l io para despesas de capita l a 

assistência social e transferências a 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art . 10 - Os recursos a l ocados no orçamento da Assembléia 

Legislativa do Estado de Minas Gerais a título de subvenção 
social e auxi lio para despesas de cap it a l a entidades de 
assistência social e transferências a municípios serão 
repassados pe los Deputados em exercício , quando da sua 
liberação. 
Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as dispos i ções em contrário. 
Sala das Reuniões. 16 de maio de 1995. 
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Anivaldo Coelho 
Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais, em 

seu art. 52, estabelece que o Poder Legislativo é exercido 
pela Assembléia Legislativa, que se compõe de represent a ntes 
do povo mineiro, eleitos na forma da lei. Em seu parágrafo 
3Q , o referido artigo define a duração de cada legisl atura 
em quatro anos . Como prevê a Constituição , aquele que não 
for eleito ou reconduzido pelo voto ao Poder Legislativo ou, 
ainda, aquele que dele se afastar para o exercício de outras 
funções do poder público não terão as prerrogativas do 
cargo . 

Em respeito aos princípios estabelecidos em nossa Carta 
Estadual de legalidade, i mpessoal idade, moralidade e 
r azoabi lidade , com que deve se revestir toda e qualquer 
atividade da adm inistração pública do Estado (art. 13 ) , o 
repasse de recursos alocados no orçamento desta Casa por 
cidadãos que não estão em exercício durante a sessão 
legislativa em que forem liberados é absolutamente 
improcedente. 
Diante do exposto. reafirmamos nosso dever de preservar o 

nome e a integridade deste Poder, pedindo dos nobres pares o 
apoio irrestrito ao que ora se propõe . 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar , e de Fiscalização Financeira. para 
deliberação, nos termos do ar t. 195, c / c o art. 104, inciso 
II , do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 407 / 95 , do Deputado Paulo Schettino. solicitando seja 

consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Secretário de Segurança Pública e o Chefe do DEOESP pelo 
êxito alcançado pela Policia Civi l na operação de resga te de 
Paula Zamboni. (- À Comissão de Defesa Social . ) 

NQ 408 / 95, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com visitas à 
destinação de 50 carteiras escolares para a Escola Estadual 
Getúlio Vargas , localizada no Município de Timóteo. (- À 
Comissão de Educação.) 

NQ 409 / 95. do Deputado Geraldo Nascimento, solic i tando seja 
formulado apelo ao Secretário de Assuntos Municipais com 
vistas à liberação de recur sos para asfaltamento de vias 
púb l icas do Bairro São Cosme, no Munic í pio de Santa Luzia. 
(-À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 410/ 95. do Deputado Geraldo Nascimento , solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e à Secretária da 
Educação com vistas à criação de uma escola estadual no 
Bairro Novo Tempo, no Município de Timóteo ( - À Comissão de 
Educação. ) 

NQ 411 / 95, do Deputado Geraldo 
formulado ape lo ao Presidente 
implantação de redes fluviais 
Cosme, no Município de Santa 
Adm i nistração Públ i ca. ) 

Nascimento, sol i citando seja 
da COPASA MG com vistas à 
e de esgoto no Bairro São 

Luz i a. ( - À Comissão de 

NQ 412 / 95, do Deputado Wander l ey Ávi l a. solic i tando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratu l ações com a Loja 
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Maçônica União e Trabalho Brejo das Almas, do Município de 
Francisco Sá, por seus 13 anos de existência. 

NQ 413 / 95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Mário Bhering, desta Capital. por seus dez anos de 
existência. 

NQ 414/95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
cor~igne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acácia Sanfrancisca r ~. do Município de São 
Francisco , por seus 19 anos de existência. 

NQ 415 / 95, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçôn ica Acácia Bocaiuvense, do Município de Bocaiúva. por 
seus 12 anos de existência. 

NQ 416 / 95, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade e Justiça. desta Capital. por seus 45 
anos de existência. 

NQ 417 / 95. do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Culto ao Dever, do Município de Rio Novo, por seus 
97 anos de existência. 

NQ 418 / 95 , do Deputado Wanderley Ávila, so licitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Inteligência e Segredo. desta Capital. por seus 55 
anos de existência. 

NQ 419 / 95. do Deputado Wander l ey Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratu l ações com a Loja 
Maçônica Atalaia do Norte. do Município de Di ama ntina. por 
seus 28 anos de existência. ( - Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

Do Deputado Marcelo Cecé , solicitando a tramitação em 
regime de urgência do Projeto de Lei ng 187/ 95. 

Do Deputado Geraldo Nascimento , solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da TELEMIG com vistas á instalação de um 
telefone público na Rua Tangará, 555, Bairro São Cosme , no 
Município de Santa Luzia. 

- O requerimento do Deputado Carlos Pimenta foi publicado 
na edição de 7/ 4/ 95. 

. COMUNICAÇÕES 
- E, também. encaminhada á Mesa comunicação da Comissão de 

Fisca li zação Financeira. 
Oradores Inscritos 

O Sr . Presidente- Com a palavra. o Deputado Al mi r Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso* - Sr . Presidente. Srs. Deputados. 

membros da imprensa, pessoas presentes nas galerias, aqui 
estamos para falar das dificuldades que vêm enfrentando as 
pequenas e microempresas. principalmente no nosso Estado. 
Estive acompanhando uma comitiva de pequenos empresários em 

v i sita ao Governador . na 2ª-feira , quando entregaram um 
"Manifesto à Nação Brasileira", solicitando a S. Exa. que 
envidasse esforços junto ao Presidente da República. no 
sentido de alterar a política creditícia e a política de 
juros, que estão levando á i nv iabilização de gra ndes setores 
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da economia nacional e, em espec i a l, a pequena e 
mic roempresa . 

Passarei à leitura do manifesto: ( - Lê:) 
*"Por acreditarmos no Plano Real, ampliamos nossos 

negócios . investimos e contratamos mão-de-obra. 
O Governo brasi l eiro. para atender. satisfazer e atrair os 

grandes investidores internacionais e brasileiros , após a 
crise no México, resolveu mudar toda a pol ít ica de juros e 
crédito do Plano Real. 

A atua l política governamental de juros altos e arrocho no 
crédito é abusi va, covarde e irresponsáve l. Esta política 
terá como conseqüência a destruição do Plano Real, pelo 
aumento da dívida interna, aumento da base monetária, com 
conseqüente volta da inflação, maior concentração de renda e 
destruição maciça do segmento da pequena empresa , gerador de 
empregos. 

Os pequenos e microempresários estão, desesperadamente, 
vendendo seu patrimônio, buscando agiota~. pagando juros de 
30 a 40% ao mês. 

Exig imos mudança imediata dessa po lítica insana. 
Não aceitaremos mais, passivamente. quebrar nossas empresas 

e demitir nossos empregados só porque o Governo Federa l de 
Brasília reso lveu que e le tem que ter o saco cheio de 
dólares. 

Definitivamente. não queremos nenhuma forma de a juda ou 
subsídio do Governo , mas exigimos juros e crédito 
compatíveis com a sanidade menta l das pessoas e pequenas 
empresas . 

Quer emos traba lhar em paz pela justiça, pela dignidade , 
pela cidadania ." 
*-Publicado de acordo com o texto original. 
Esse manifesto está correndo o Pais e já teve a adesão de 

1numeras associações de pequenas e microempresas de vários 
Estados. A nossa intenção é levantar, principalmente, as 
dificuldades que as microempresas hoj e apresentam. Uma das 
primeiras medidas, no que diz respeito à adequação das 
empresas , consiste na dem i ssão de empregados. Estamos 
imensamente preocupados com isso. A "Folha de S. Paulo". 
hoje, diz que. pela primeira vez neste ano , o nível de 
emprego registrou queda. Sabemos que estamos a um passo da 
recessão. se não forem tomadas as medidas concretas para 
reverter esse quadro. 
Portanto, Srs. Deputados, solic it amos apoio e pressão junto 

às forças po lí ticas do Estado e aos Deputados Federais, a 
fim de que possamos realmente sens ibili zar o Governo, para 
que e l e tome medidas concretas de rever são dessa política e 
de apo io, principalmente, às pequenas e microempresas. Muito 
obrigado. 
*- Sem revisão do orador. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr . Presidente , Srs. Deputados, o 

motivo que nos traz , hoje , aqu i. nesta tribuna , é fazer com 
que se registrem, nesta Casa, dois importantes convênios 
assinados pelo Governo do Estado, na última sexta-feira: é 
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trazer para os anais da Assembléia Legislativa alguma coisa 
daquilo que representa a visão de modernidade do Governo 
Azeredc ~ o que isso pode resultar de positivo para Minas 
Gerais~ para o Brasil. 

Achamos que o posicionamento de um parlamentar durante o 
seu mandato não pode estar restrito, simplesmente , ao apoio 
ao Governo na hora do voto e de certas questões polêmicas 
aqui na Assembléia Legislativa. Mas acho que é dever do 
parlamentar independente. que tem consciência do seu 
mandato, trazer a esta Casa as iniciat! , ~s de valor e 
importância tomadas pelo Governo do Estac. . É em função 
disso que aq ui estamos. para trazer um elogio ao Governador 
Eduardo Azeredo. pelos convênios assinados sexta-feira 
passada, dia 12 de maio, no Palácio da Liberdade , e os qua i s 
i nteressam. sobremaneira, às áreas da educação, da cu ltur a , 
da pesquisa . enfim, à comunidade científica do Estado de 
Minas Gerais. 

Queremos, neste pronunciamento, d i zer que, naquela ocasião , 
estiveram presentes várias autoridades que assinaram os dois 
convênios: o primeiro , re l ativo à TV-Minas, em convên io com 
a EMBRATEL: o segundo , relativo à criação da Rede Minas de 
Pesquisa, ligada à Rede Mundial de Computadores da INTERNET . 
Dentre outras autor idades e personalidades do Estado 
presentes. gostaríamos de destacar a presença de um ex-
professor nosso. da Faculdade de Medicina da UFMG, Prof. 
Carlos Ribeiro Diniz, hoje Direto r do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento da Fundação Ezequiel Di as. a FUNED. Fo i com 
a l egria que. depois de mais de 20 anos de formado em 
Medicina, pude reencontrar o antigo catedrático de 
Farmacologia e Professor de Bioquímica da Universidade 
Federal de Minas Gerais. 

É bom sabe r que. depo i s de tantos anos, esse mestre ass íduo 
e competente, um dos mais altos nomes da c iência brasileira, 
ainda está presente nas a lt as decisões cientificas de Minas 
Gerais. Ele lá estava como representante do Centro de 
Pesquisa e Desenvolvimento da FUNED , para participar e 
assinar convênios importantes relativos à Rede Minas, ligada 
à INTERNET. 

Os dois convênios, voltamos a frisar. são da ma is alta 
importância. O primeiro. firmado com a EMBRATE L, 
inte ressando à TV-Minas. é. conseqüentemente. um convênio 
que vem fomentar a educação e a cu ltu ra neste Estado. a lém 
de promover uma maior in tegração entre os munic ípios. 
Sabemos que a TV-M i nas. hoje, atinge , em média. 215 
municípios mineiros, com programação diária de três horas. 
Com a ass inat ura desse convênio com a EMBRATEL, ela passé a 
estar interligada ao Satélite Brasil-SAT , utilizandc. a 
t ecno logi a digita l , e atingirá , dentro de pouco tempo, 381 
municípios , 24 horas por dia. Isso signif i ca , além de tudo, 
um aumento da programação local , q ue poderá levar para os 
municípios mineiros essa programação, ao invés da 
programação nacional da Rede Padre Anchieta , da TV Cultura 
de São Paulo, da TV-E. do Rio ou da Rede Roquete Pinto . 

< 
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O segundo conven1o vai colocar Minas Gerais numa situação 
que há pouco tempo parecia ser ficção científica, imaginação 
de gênios ou idéia de pessoas da mais alta criativi dade . 
Esse convênio possibilitará a interligação de 18 comunidades 
cientificas acadêmicas e federais em Minas Gerais. Dentre 
elas temos a UFMG, a UEMG, a Universidade de Viçosa , a 
Faculdade Federal de Medicina do Triângulo Mineiro e 
diversas comunidades cientificas de Minas Gerais. Há um 
ponto central na UFMG, onde essas instituições se interligam 
à INTERNET, que é a maior rede de computadores do planeta. 
Essa rede surgiu nos anos 60, no auge da guerra fria, como 
um organismo do departamento de de fesa do Governo dos 
Estados Unidos, para servir como uma poderosa rede de 
informações. Hoje, com o fim da guerra fria, houve uma 
evolução nessa rede, e ela não é mais propriamente uma rede 
estata l americana. Muitos dizem que e l a é uma rede de todos 
e ao mesmo tempo de ninguém. 

Essa rede liga hoje 40 milhões de pessoas em todo o planeta 
Terra. Há ainda uma perspectiva de crescimento de seus 
usuários de 900%, em 1995. Atualmente , por essa 
interligação, Minas Gerais está conectada a 100 paises do 
mundo. O Brasil, por essa interligação de Minas Gerais, já 
pode surfar ou navegar nas ciberondas. nas ondas eficientes, 
instantâneas . progressistas. modernas e atuais da 
cibernética. Esses sinais de telefonia são convertidos em 
linguagem de computador e vice - versa. Assim, podemos ver a 
importância dos convênios assinados pelo Governador Ed uardo 
Azeredo na última sexta-feira, promovendo a inter li gação dos 
municípios através oa rede de televisão Minas - da Rede 
Cultura - e da inter li gação da comunidade científica e 
tecnológica de Minas Gerais à INTERNET. Portanto. Minas 
Gerais está na vanguarda dos Estados ligados a essa rede 
mundia l de computadores. Estamos aquilatando que o Governo 
Eduardo Azeredo está cumprindo sua promessa de campanha de 
ligar Minas Gerais- de colocar Minas Ger a is na vanguard a da 
área científica e da ciência. Minas agora está no sistema 
integrado de televisão e está promovendo a integração de 
seus municípios. Parabéns, Governador Eduardo Azeredo. 
Parabéns, Governo de Minas Gerais. Com a assinatura desses 
convênios, o Governo Eduardo Azeredo confirma e ratifica o 
seu propósito de dar outra dimensão ao Estado de Minas 
Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Com a palavra, o Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini* Sr. Presidente, Sras. 
Deputadas, Srs. Deputados, demais pessoas presentes: diante 
de fatos desagradáveis que têm ocorrido temos tomado 
conhecimento de a l guns nesta Assembléia, através dos meios 
de comunicação -. achamos por bem posicionarmo-nos e, até 
mesmo. sugerir alguns procedimentos. 

Preservar e defender as instituições democrát icas e os 
Poderes do Estado são imperativos permanen tes para nós, 
parlamentares, uma vez que merecemos a confiança do povo 
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para representá-lo dignamente e conduzi-lo a um futuro 
melhor. 

A democracia e os democratas têm terríveis ini migos, pois 
vis am à democratização dos bens fundamentais, ajustados aos 
interesses e ao bem comum da sociedade, e . para atingir 
esses objetivos. necessariamente. acabam tocando os 
privilégios e inter esses dos grupos que detêm especialmente 
o poder econômico neste Pais. Esses grupos se sentem 
extremamente incomodados quando reagimos e agimos com 
dignidade e incondicional apego às ex igênci as da ética e da 
moral e. sobretudo . quando fazemos opção pelos pobres, pelos 
carentes , quando nos co l ocamos do l ado dessa massa imensa de 
excluídos, que é a marca dramát i ca do nosso Bras il, hoje . Os 
Grupos que detêm o poder sempre tenderam a manipular tudo. a 
informação, a economia, a cu l tura . o processo po lít ico. 
etc., em função de seus interesses e de pr ivi légios. São 
incapazes de sensibi li za r -se com qua l quer realidade, não têm 
olhos para a miséria nem ouvidos para o clamor de justiça. 
Quando se lhes fala de problemas sociais, só iron i a e 
indiferença dão como resposta. Erguem- se como feras quando 
se coloca a necess id ade de mudar as estruturas. 
especia l mente a econômica, em função de uma transformação 
socia l profunda e globalmente marcada pela justiça. A reação 
é violenta, porque não podem imaginar. por um i nstante 
sequer. que seus interesses e pri vil égios sejam tocados. por 
isso irrita- os ouv ir fa l ar de justiça socia l e de bem comum. 
A liberdade sem li mit es. a liv re concorrência e o l ucro são 

os incentivos que sempre reclamam. Tudo deve ser regulado 
apenas pelas leis de mercado, rejeitando- se bruta lmente 
qualquer apelo de caráter ético. O ter e o acumular são a 
razão da vid a de l es. i sto é. o lucro e a acumu l ação de bens 
materiais. ~ só. Jamais vimos. esse grupo mostrar-se 
sensí vel aos problemas sociais. Nunca os problemas e as 
necessidades da sociedade o incentivaram a embarcar em 
grandes projetos com função social , para combater o 
desemprego. a miséria. a fome, etc. 

Não acreditam nem em Deus. por isso não se arriscam em 
função da sociedade. Pesa ma is o afã do l ucro certo. 

E. nesse afã de ter mais. são extremamente criati vos. por 
i sso pretendem encerrar os verdadeiros democratas numa 
espécie de cativeiro sem saída. Gcstariam a l guns deles , 
especialmente os inescrupulosos. que nós, par l amentares. 
lhes garantíssemos a compra permanente de espaços nos meios 
de comunicação. mas , como isso não acontece, inventam 
informações falsas contra nós, que são dif un didas até em 
rede nacional, em horári o nobre. Por i sso , pretendem nos 
arrincoar e jogar contra nós a sociedade. Para não 
denunciarmos suas injustiças. querem nos amordaçar. Por 
isso . montam uma campanha para denegr ir -nos e 
descaracterizar-nos , para provocar -nos e colocar-nos contra 
a parede e na defensiva . 

Mas existem. a i nda , outros adversários viol entos da 
democ r ac i a e dos democratas os que não sabem trabalhar na 
diversidade e no olur a l ismo. os que não gostam do debate 
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aberto . São os coletivistas e totalitários de sempre, que 
combatem a democracia, rotulando-a de burguesa, e . em 
situações de ditadura de direita , hasteiam as bandeiras da 
democracia para se defender da repressão. Já quando o 
totalitarismo e a ditadura são de esquerda , eles se 
consideram os únicos revolucionários , e os que se lhes opõem 
são chamados de reacionários . Mas, quando a democracia 
volta, e o povo não lhes confia a responsabilidade de 
conduzir seu destino , os democratas são combatidos sem 
trégua e com armas e recursos os mais torpes e conspurcados . 
usam o que neles sempre foi a primeira arma para 
desestabilizar ou desqua l ificar seus adversár ios, a 
adjetivação, a agressão e o terror ideológico. e, 
especialmente, quando a força da razão de seus adversários é 
mais contundente e transparente, não toleram. Então, começa 
a rotulação do adversário: de d irei ta , reacionário, 
conservador , etc. 

Esses, ainda hoje, continuam perdidos na sua perplexidade. 
depo i s de mais de cinco anos de derrubado , estrep itosamente, 
seu referencial totalitário no leste europeu, deixando como 
amostra histórica apenas fracassos e frust r ações. E 
continuam esperando que, em Cuba , dê certo um regime 
alicerçado na privação absoluta da liberdade e na 
prepotência de um homem que , durante mais de 35 anos, impõe-
se pela força e não reconhece seus fracassos. 

Enfim, uns e outros. às vezes, acabam sinton i zando-se e nos 
combatem sem piedade e com todas as armas. Uns, porque não 
querem que seus privilégios sejam tocados, em função da 
justi ça socia l. Outros, porque prefeririam ser os únicos 
condutores do processo pol íti co. Pois bem, nós continuaremos 
l utando pela justiça socia l, por uma democrac ia integral, 
representativa, participativa e pluralista. Nada há que 
possa nos silenciar , porque o clamor de justiça e as 
exigências da ética sempre falarão mais alto, e a eles 
subordinamos o nosso compromisso. Não conseguirão nos 
silenciar, porque estamos como porta-vozes permanentes desse 
povo que nos elegeu e de nós exige uma conduta e um 
comportamento d ignos de sua confiança. 

Colegas DepL~ ados. eis alguns f a tos que me incitam a fazer 
estas colocações e algumas propostas concretas para 
enfrentar as pessoas e / ou instituições que possam lesar 
especialmente o Poder Legislativo. Existe uma sistemática 
campanha no sentido de deturpar a nossa imagem como 
parlamentares. Parece que nós somos os culpados de tudo. Os 
deputados são sempre o referencia l negativo quando se trata 
do sa l ário mínimo. quando se trata dos aposentados, e ass im 
por diante. O objetivo claro parece se r desprestigiar-nos. 
Parece até que essa campanha já teve eco em membro do 
Executivo Estadua l, que se teria expressado em público 
contra nós , parlamentares. Esse fato, se confirmado, seria 
grave, pois o aludido funcionário estaria contribuindo, não 
sabemos com que pretensões, para conf lit ar as re l ações entre 
os Poderes. 
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Recentemente, nos jornais da Capital e numa rede nacional 
de televisão, difundiram-se informações segundo as quais 
cada um de nós, parlamentares, teríamos gabinetes com 37 
funcionários pagos pelo Estado. Não posso imaginar em que 
gabinete caberia tantas pessoas. tampouco que trabalho seria 
ali realizado por tanta gente, se já contamos com a 
estrutura, por sinal excelente, da Assemb l éia . A atenção da 
sociedade, a partir dessas informações. concentra-se na 
parte financeira, porque a pergunta que fica é: quanto custa 
um Deputado, se, a l ém de um sa l ário de ''marajá", que dizem 
que recebe, onera o Estado com sa lár ios para mais 37 
funcionários? Se mu ltipl icarmos essa cifra por 77 deputados. 
teremos , nesta Casa , mais 2.849 f uncionários. E se, com base 
nesse resultado , as pessoas especu l arem sobre salários , como 
ficará a nossa imagem? Fui pri vil eg i ado com uma salinha de 
escassos 50m2 onde não dá para co loca r nem 10 pessoas. Mas o 
fato que e u quero sa li entar é que desta Casa não sai u nenhum 
pronunciamento para rebater essas f a l sas informações. 
Considero , então, que devemos exigi r o que. por direito, a 
nós cabe e, nos mesmos meios e nos mesmos espaços. retificar 
as falsidades que se difundem contra o Poder Legislativo. 

Eu não tenho condições de julgar os meus co l egas Deputados , 
porque não é do meu esti lo ficar buscando motivos para 
cassar qualquer um. mas, também. ninguém tem o direito de me 
colocar no saco dos corruptos pelo simples fato de que 
alguém tenha provas de corrupção contra a l gum parlamentar. E 
importante distinguirmos o joio do trigo e arrancar o joio 
onde ele exista para não continuarmos nos contaminando. 
mesmo que ele esteja dentro da própria casa. 

O silêncio não parece r ecomendáve l. porque. oportunamente, 
essas f a l sas informações serão retomadas , e. se não forem 
contestadas, serão novamente usadas contra nós. Considero 
que uma responsab ili dade po l ítica import ante nossa é reagir 
e agir energicamente em defesa dos Poderes do Estado 
democrático quando eles são denegridos injustamente e com 
propósitos antidemocráticos e desestabi li zadores. 
Quero encerrar dizendo que. na pouca convivência que tenho 

nesta Casa, pude identificar pessoas do ma i s alto níve l, e 
não é justo que cidadãos íntegros e honestos paguem por 
alguém que, inescrupu los ame nt e , tem outros interesses que 
não sei quais são. Deixo, portanto. a proposta de que esta 
Casa encontre mecanismos para identificar aqueles que , de 
uma fo rma ou de outra, enfraquecem este Poder. Sem um 
Legislativo forte, respeitado , não podemos ter uma boa 
democracia. Espero que a Mesa e a Casa encontrem meios oara 
identificar aqueles que. porventura, possam estar denegrindo 
a imagem desta Assembléia e, segundo normas legais, busquem 
a repreensão e a ação enérgica , para aue este Poder e os 
outros deste Estado se jam mantidos. sem ser av ilt ados. como 
têm sido até agora. Muito obrigado. 
* -Sem rev i são do orador. 
O Sr. Presidente Com a pa l avra. o Deputado Marcos 

Helênio. 
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O Deputado Marcos Helênio- Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
público presente nas ga lerias, representantes da imprensa , 
temos dois assuntos a serem tratados aqui desta tribuna. 
Entretanto, quero tecer algumas considerações sobre as 
palavras do meu antecessor, o DeDu t ado Miguel Martini. Não 
ouvi toda a sua exp l anação, mas entendi bem o conteúdo de 
sua mensagem . 

Concordamos com suas palavras e as endossamos no que diz 
respeito a não podermos deixar que denigram a imagem do 
nosso Legislativo. O Deputado Miguel Mart ini e varias 
Deputados aqui presentes são honrados. Houve uma renovação 
de quase 50% na Casa, e para mantermos essa imagem positiva 
e transparente é necessário que alguma coisa seja feita. 

Há anos temos cobrado o funcionamento desse painel 
eletrôn i co. Por que ele não passa a funcionar? Foi comprado 
por um valor a l t í ssimo, e a nossa presença ainda é anotada 
de maneira secreta. Por que não tornamos transparentes esses 
atos? 

Por que dar dinhe i ro de subvenção para ex-Deputados? Para 
Deputados que estão sendo processados? A Assembléia recuou. 
mas , na verdade. você exerce o mandato durante quatro anos 
e. depois disso. não é mais Deputado; não há mais nenhum 
vínculo com o mandato e não há mais nenhuma 
representatividade: o povo não lhe outorgou mais nenhum 
direito de representá- l o. Aí , ele fica com R$170.000,00 para 
distribuir para .. . Deus sabe como?' Existem mil maneiras de 
se fazer isso. Todo mundo sabe que existem entidades 
fantasmas que existem de direito e não de fato. Isso t udo é 
negativo. Mas não é só isso . . . Uma série de outras coisas 
precisam se tornar transparentes. 

Uma questão que também estamos acompanhando com muito 
carinho e muito cuidado é a da Com i ssão de Assuntos 
Municipais. que analisa os pedidos de emancipação. Já foram 
feitos tantos remendos que e l a já está desmoralizada e, 
seria até o caso de paralisarem todo o seu trabalho e 
partirem para uma profunda discussão sobre como e por que se 
emancipar. Quais são os critérios? Por que mot ivo, de acordo 
com o interesse de cada Deputado , surge uma emenda , um 
substitutivo. ou surge uma nova lei? Aí , rea l mente, não dá. 

Estou aqui. há quatro anos. Agora. estou iniciando o 
segundo mandato . Já tive grandes decepções na Casa. mas se i 
que aqui existem Deputados ser11ssimos . e não pode ser 
imputada a e l es responsabilidade sobre co i sas que outros 
fazem. 

Nós, que somos Deputados. que temos formação cristã. 
formação mora l. temos que lutar, inclusive 
suprapartidariamente. pois existem questões éticas e mora i s 
que temos que defender. Não votaria a favor de meu partido 
se fosse contra uma questão ética apenas para ser 
corporativista. Não votaria contra uma l egislação vigente 
apenas para acompanhar o partido. Nisso eu tenho 
independência. 
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Temos que ter essa coerência, procurando votar de acordo 
com a consciência, mas de acordo com a legislação, não 
aceitando determinados favores. 

Instalou-se aqui ~~a CPI para analisa r questões ligadas a 
empresas de transc=~te intermunicipa l, e vocês precisam ver 
o que aconteceu nesta Casa: o "lobby " foi fortíssimo. Todo 
dia tinha dono de empresa de transporte pressionando, como 
se não tivéssemos o direito de instalar essa CPI. Chegou-se 
ao ponto de um advogado do sindicato sair expulso da Casa. 
carregado por seguranças. porque e l e queria agredir 
Deputados aqui dentro. 
Então, penso que temos que lutar muito para manter uma boa 

imagem do Legislativo , pois temos aqui pessoas integr as e 
idôneas em todos os partidos. Não podemos d i zer que somos 
donos da verdade. Sempre procuramos denunciar o que está 
errado. sem fazer sensaciona li smo. Sou contra esses aspectos 
sensacionalistas. Há pessoas que querem exp lo rar. denegrir 
cada vez ma i s e com isso. enfraquecer. o Poder Legislat ivo. 
Enfraquecendo o Poder Legislativo estamos enfraquecendo a 

democracia. Há pessoas que defendem a volta da ditadura. 
Isso é que é o pior. porque sabemos que várias pessoas foram 
assassinadas em nome do go l pe mi lit ar e só agora a morte 
dessas pessoas está sendo apurada. Parece que fo i e m torno 
de 150 o número de pessoas torturadas de maneira cruel. 
Portanto. temos que defender . de uma maneira radical. a 
democracia. 
Queremos fazer esse debate. Concordamos que encontramos 

nesta Casa Deputados idôneos em todos os partidos. Deput ados 
que querem . realmente. mudar a f i sionomia da Casa. Tudo 
aqu i lo que pudermos fazer para me l horar nossa imagem , para 
nos sentirmos à vontade onde formos, para nos sent i rmos 
respeitados. faremos. porque não concordo. em absoluto. com 
a idéia de que. por ser po lí t ico. a lgu ém deve ser 
considerado corrupto. De jeito nenhum. A polít ica é 
fundamenta l em todos os setores da sociedade. Quem fa l a que 
não é político é o mais corrupto . porque ele faz polít i ca na 
sua casa. na igreja e em todo lugar. Isso é um direito de 
cada cidadão. Ele tem que fazer . 
Quando re ivindicamos melhor i as em nosso ba irro. estamos 

fazendo po lí tica: quando defendemos uma tese. dentro de uma 
i greja . estamos fazendo poli i ca. A política só não é bonita 
quando é feita de politicagem com o fim de se levar vantagem 
pessoa l ou para a própria família. 
Queria me juntar a essa corrente, que é uma corrente séria. 

feita de pessoas que querem me i no rar a imagem do 
Legislativo. 
Até vou de ixar para outra oportunidade o meu segundo 

pronunciamento. pois diante desse fato, ele tornou-se 
secundár io e pode ser feito em outro dia . Quero dizer que 
reconheço que existem pessoas da mais alta i done i dade aqu i 
na Casa. e eu gostaria de me juntar a essas pessoas para 
l evantar o moral do Poder Legis l at ivo. Muito obrigado. 
O Sr . Presidente- Com a palavra , o Deputado João Leite. 
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O Deput ado João Le i te* - Sr. Presidente, senhores membros 
da Mesa, Deputados e Deputadas, demais presentes a esta 
reunião, quero dizer, antes de entrar no assunto que me traz 
a esta tribuna, que concordo com tudo o que foi dito pelo 
meu companheiro Deputado Miguel Martini e, também, com a 
posição do Deputado Marcos Helênio. Quero dizer, a l ém disso. 
que, depois de muitos anos de experiências como atleta , 
creio que em todos os segmentos da sociedade enfrentamos 
lutas. Lembro-me do tempo em que muitos jogadores se dopavam 
para jogar, do tempo em que a t ravessei turbulências da máfia 
da loteria esportiva , quando muitos atletas foram acusados 
de se vender em campo para modificar resultado final da 
loteria esportiva. Mas, graças a Deus, todos nós e muitos 
outros atletas pudemos passar por esse tempo de turbulências 
e de acusações limpos, pois creio que em todos os segme ntos 
da soc i edade e em todas atividades humanas não podem existir 
generalizações. Talvez a pior figura do futebol 
2specialmente o futebol, entre todas as at ivi dades 
2sportivas - deve ser a do centroavante. Depois que o 
goleiro pega a bola , joga para o l ateral dire ito, que joga 
para o jogador de meio de campo, que é o computador da 
equipe, é o que pensa na jogada, e que, debaixo praticamente 
da trave, ro l a a bo l a para o camisa nQ 9, para que este faça 
o gol. Então, ele sa i buscando onde está a câmera de 
televisão, o go l do fantástico e fica parecendo que só ele 
fez tudo. Creio que esta é uma figura que tem de ser 
tot almente abo lida tanto no futebol quanto em todas as 
atividades humanas, ou seja, a pessoa que acha que fez tudo 
sozinha. 
Portanto, estou de acordo com o Deputado Miguel Martini e 

com o Deputado Marcos Helênio e creio que esse é um 
parlamento sério. com muitos homens sérios e pais de 
família; e l es representam os segmentos do que de melhor 
temos em Minas Gerais, em nosso Pais, e têm que ser 
respeit ados , não há dúvida nenhuma. Creio que muitas 
famílias, muitas comun i dades não merecem o desgaste que 
estamos experimentando neste momento. 

Mas o que me traz aqu i é que no dia 26 de abril próximo 
passado, em razão de requerimento apresentado pelo Deputado 
Gil Pereira, a Comissão de Dire i tos e Gar antias 
Fundamentais. que venho presidindo com muita honra, 
representada a in da pelos Deputados Gil Pereira, Antônio 
Roberto, Paulo Schettino e José Braga , deslocou-se até 
Montes Claros, no nort e de Minas, com o objetivo de 
verificar as condições da cadeia púb li ca local, para, em 
seguida, tomar as providências cabíveis. 
Infeli zmente , o que constatamos não se diferencia muito da 

real idade carcerária encontrada no resto do Estado. No 
momento da visit a, encontravam-se recolhidos naquele 
estabelecimento carcerário 197 presos, acomodados em 18 
celas. o que equ iv a le a um excedente de 137 pessoas , já que 
o loca l tem capacidade para abr igar condignamente no máximo 
60 presos. Além disso, 168 presos ali recolhidos já ha vi am 
sido condenados pela Justiça e deveriam. pois. estar 
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cumprindo suas penas em estabelecimentos próprios. Apenas 29 
deles aguardavam julgamento e por isso ali deveriam 
permanecer. 

Pudemos ainda constatar a presença de mulheres , menores 
infratores, doentes mentais e portadores de doenças infecto-
contagiosas entre os presos: a má conservação de estruturas 
como banheiros e instalações sanitárias. e a falta de 
recursos humanos e materiais básicos como os de limpeza e 
conservação. o que tem contribuído para que o ambiente se 
torne ainda mais hostil. A assistência médico-hospitalar e 
dentária tem sido realizada de maneira informal. somente em 
casos de extrema urgência e utilizando medicamentos doados 
pela comunidade local. A def i ciente assistência jurídica 
prestada aos detentos também tem sido fator contribuinte 
para o superpovoamento do local. 
Sabemos que as dificuldades re l acionadas á estrutura 

carcerária. infelizmente. têm feito parte do cotidiano 
brasileiro. a inda tão carente de ações sociais efetivas. 
especialmente as preventivas. para a promoção da qualidade 
de vida e do bem comum. Mas esta é exatamente uma das razões 
pelas quais a Assemb l éia Legis l ativa criou uma Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais: para fiscalizar e 
garantir a preservação dos direitos humanos. oa segurança 
dos cidadãos. oferecendo oportunidades e condições á 
ver dadeira reabilitação dos detentos. 

Não só a comunidade local como vá rios representantes do 
poder púb li co em Montes Claros, no fórum. nas de legac i as, na 
Câmara Mun ici pa l e na Prefeitura se mostraram int eressados 
em buscar soluções objetivas para minimizar o drama dos 
detentos. restabelecendo o bom conví vio social e garantindo 
não só a sua segurança como também a da própria população da 
cidade. A construção de uma penitenciária regional foi 
considerada uma das cinco prioridades da cidade. durante 
audiência pública municipal al i realizada. 

De posse do re l atório desta visita e com várias 
reivindicações a fazer, a Comissão de Dire itos e Garantias 
Fundamentais foi muito bem acol hid a . na tarde de ontem, pelo 
Exmo. Secretário de Just iça, Tarc í s io Henriques, que nos 
prometeu as segu i ntes providências: os presos excedentes da 
cadeia pública de Montes Claros serão imediatamente 
transfer i dos para a penitenciária de Unaí . e os portadores 
de doença mental serão transferidos para o hospital 
psiquiátrico de Barbacena. O problema dos adolescentes 
infratores recolhidos naquele local ficará sob a incumbê nci a 
da Secretaria da Criança e do Adolescente . oue. com a 
aprovação da emenda de minha au to r ia. apresentada durante o 
processo de c ri ação daque la Secretaria. absorveu a 
Superintendênc ia de Atendimento e Reeducação ao Menor 
In frator -SAREM!. 
O Governo possu i recursos já assegurados para a construção 

de uma prisão-albergue, bastando para sua insta lação apenas 
a ass inatura de um convênio entre a Prefeitura de Montes 
Claros e o Governo do Estado. Já a penitenciária regional 
poderá ser construída ai nda este ano. A comunidade loca l 
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sugeriu sua construção em um terreno de Francisco Sá. Basta 
apenas avaliá-lo pa ra verificar sua adequação à ins talação 
de uma estrutura carcerária. Estamos, portanto , nós , da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, plenamente 
satisfeitos , juntamente com os Deputados Gil Pere ir a e Jai~o 
Ataíde, que nos acompanharam à audiência com o Secretar1o 
Tarcísio Henr iq ues, por termos cumprido o nosso dever com 
resultados tão satisfatórios até o momento e estamos aqui, 
neste momento , para dividir essa satisfação com os colegas. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr . Pres i dente Com a palavra. o Deputado Carlos 

Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, Sras . 

Deputadas, Srs. Deputados. senhores que nos vi sitam, 
companheiros, nós , também, não podemos ficar calados diante 
dos pronunc i amentos dos Deputados Migue l Martini e Marcos 
Helênio. quando tecem, com muita propriedade, alguns 
comentários a respeito da nossa missão. da nossa 
responsabilidade nesta Casa. Com a experiência que temos, 
como Vereador, durante 16 anos, em Montes Claros, à primeira 
vi sta, estamos um tanto chocados e. até certo ponto , 
decepciona dos com muitas coisas que acontecem nesta Casa. 
Entretanto, acreditamos que , com boa vontade e experiência , 
possamos desempenhar o nosso papel. procurando fazer um 
trabalho sério. de respeito e que vá ao encontro dos anseios 
do povo de Minas Gerais . 

A questão da honestidade . a questão de estarmos preparados 
para o desempenho do nosso papel é obrigação de cada um de 
nós. Acreditamos que o mais importante, o mais fundamental é 
que esta Casa tenha independência. coerência e , acima de 
tudo, o comprom i sso com os nossos ideais e com a nossa 
consciência . 
Sr. Presidente. queremos nesta data destacar a importância 

da matéria do repórter Luiz Ribeiro, veiculada pelo "Estado 
de Minas" do dia 14/5/95 . com o titulo "A Economia se Esvai 
na Fuligem do Carvão". O trabalho jornalístico do repórter 
retrata fielmente o que na verdade acontece na região do 
Norte de Minas, conseguindo mostrar os dois l ados do 
problema. 
O primeiro refere-se à situação dos empregados. Na região, 

há mais de 100 mil trabalhadores envolvidos nessa ati vi dade , 
muitos de l es menores de idade . É importante que a s it uação 
desses menores seja analisada , porque não basta que tenham 
apenas o emprego, é necessário que se ana lise a situação 
educacional. a qualidade de vida, de saúde. enfim, as 
autoridades devem esta r atentas no sentido de olhar como um 
todo os trabalhadores das carvoarias, não só os menores como 
t ambém os adultos. 
O outro problema criado com a proliferação dessa ati vidade 

refere-se ao impacto ambiental. A lei hoje v igente garante a 
preser vação de áreas naturais espec ificas mas o que se vê na 
prática é uma devastação quase que total de nossas matas, do 
nosso cerrado, chegando mesmo a interferir nas condições 
climáticas da região. 
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Não temos dúvidas de que essa longa seca que est amos 

vivendo, as constantes pragas como a dos gafanhotos 
(demonstr a ndo um descontrole biológico sem precedentes), os 
rios, córregos e ri achos que estão secando, tudo isso 
representa uma reação da natureza aos at ~~ incontroláveis e 
inconseqüentes dos que querem fazer da nossa região um 
verdadeiro deserto. 

O Norte de Minas foi conhecido há bem pouco tempo como a 
terra do bo i gordo , e , em virtude dessa condição, 
instalaram-se em Montes Claros i ndústrias como o Frigonorte. 
que chegou a abater cerca de 500 bois por dia. Vieram deoois 
i ndústrias de beneficiamento como o Cortenorte, 1 igada à 
exploração do couro bovino , chegando a exportar e gerar 
riquezas para a região. Nessa mesma época , instalou - se o 
Passanorte, que industrializava e~ses couros e transformava -
os em sapatos de qualidade i gua : ou superior aos de outros 
grandes centros produtores. Todas essas indústrias foram 
instaladas com incentivo da SUDENc e permaneceram estáve i s 
por pouco tempo. Uma a uma foram fechando. demonstrando que 
aos poucos a pecuária deixava de ser nossa principal fonte 
de riqueza. 

A seguir, veio o período do algodão. com uma grande 
produção e entusiasmando os agricultores. Foram abertas 
i númeras f ábr icas de benef ici amento de grande porte como a 
Coteminas. Cotenor , Santa Helena , Têxtil Paculdino, dentre 
outras. Novamente o desestimulo e a fa lta de incentivos 
contribuíram para uma nova mudança no pensamento dos 
moradores do extremo Norte de Minas. 
Posteriormente. devido à falta de incentivos, verificamos 

uma nova mudança na mentalidade dos produtores rurais, que 
passaram a exp lor ar as riquezas naturais com a derrubada das 
nossas reser vas e a que i ma dos nossos cerrados para a 
transformação em carvão. Como resu l tado, verificamos a saida 
diária de centenas de caminhões para abastecer as empresas 
de siderurg i a, contribuindo para o progresso de outras 
cidades e deixando o rast ro de miséria e destruição no Norte 
de Minas. 

Entendemos que a produção de car vão na região do Norte de 
Minas é hoje essencial para a sobrevivênci a de milhares de 
trabalhadores, pois repr esentam um movimento de 
US $200.000.00 por dia. mas entendemos também que, em nome 
dos milhares de trabalhadores. em nome da sobrevivência de 
toda uma região. é necessário que se tomem a lgumas 
providên c i as urgentes, como as que citamos a seguir: 

1 - Regularização da situação dos trabalhadores oue a tua m 
na exoloração do carvão. desde a derrubada das matas, 
passando pela produção nos fornos, até a comercialização nos 
grandes centros, acabando assim com a indústria do 
analfabetismo e a exp lor ação da mão-de-obra barata. 

2 - Verificação da situação dos trabalhadores menores, 
preservando-se o direito e a obrigação de freqüentarem as 
escolas, oem como as condições mínimas oe saúde. habitação e 
qua l idade de vida . 
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3 - Controle rigoroso das áreas desmatadas , evitando-se 
dessa forma o abuso que se verifica quando muitos não 
preservam nem mesmo as nascentes dos rios, contribuinco cada 
vez mais para o agravamento do problema da seca e a 
destruição dos rios e córregos. 

4 - Elaboração de projetos ambientais de reflorestamento, 
principalmente visando à recuperação das matas originais, 
incentivando os proprietários e as empresas responsáveis e 
penalizando os que não respeitam e degradam o meio ambiente. 
5- Elaboração de projetos de fomento e incentivo aos 

proprietários rurais para const ituí rem as chamadas fazendas 
de reflorestamento , estabelecendo-se critérios para o 
plantio de espécies próprias para a exploração na atividade 
carvoeira, como o Euca li ptus e Pinus, evit ando-se assim a 
brutal destruição dos cerrados e das matas nativas. Dessa 
forma, te ríamos um controle rigoroso sobre as áreas 
plantadas, evitando o desequi lí brio ecológico , 
proporcionando condições financeiras para o produtor rura l e 
promovendo o desenvolvi mento sustentáve l da Região do Norte 
de Minas. 

Se tais medidas forem efeti vamente tomadas, poderemos 
visl umbrar uma nova perspectiva para a região. preservando o 
que temos de mais sagrado, que é a natureza, e não 
correremos o risco de ser taxados de i rresponsávei s pelas 
ger ações futuras. É preciso ser i edade neste momento e, acima 
de tudo , muita determinação no sent ido de sa lvarmos essa 
vasta reg i ão que está sendo objeto de inter esse dos grandes 
investidores, que querem aplicar recursos na agricultura 
irri gada a t ravés dos Projetos Jaiba, Gorutu ba e futuramente, 
o Projeto Jequi t ai. 

É nosso pensamento promover um amp lo debate com a 
participação ativa da UEMG, da Associação dos Municípios da 
Área Mineira da SUDENE AMANS , da Associação dos 
Ver eadores da Área Mineira da SUDENE - AVANS - e de toda a 
sociedade organizada, para que juntos i dent ifiquemos as 
dificuldades e os abusos que se estão cometendo e 
proponhamos as so luções aos Governos Estadual e Federal. Com 
certeza, nós , Deputados Estadua is e os Deputados Federais 
poderemos direcionar nossas ações po líticas e evitar que 
Minas Gerais ass is ta , de forma passiva, ao grande crime 
ecológico que se verifica em seu território. ser vindo, 
assim, de exemp lo aos outros Estados do nosso Pa is . 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Pres i dent e ( Deputado Wander l ey Áv ila) -Não havendo 

outros or adores inscritos , a Presidência passa à 2ª parte da 
reunião , com a 1ª fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a vot ação de pareceres e a votação de 
requerimentos. Estão abertas as inscri ções para o exped ient e 
da próxima reunião ordinár i a . 

Leit ura de Comunicação Apresentada 
-A seguir , o Sr. Pr es i den te dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pela Comissão de 
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Fiscalização Financeira apr ovação , na 5ª Reunião 
Extraordinária, dos Requer i mentos nQs 71 / 95 , do Deputado 
Marcelo Gonçalves ; 187 / 95. do Deputado Kemil Kumaira , e 
195/ 95, do Deputado Jairo Ataide (Ciente. Pub l ique-se. ) . 

Requerimentos 
-A seguir , são s ubmetidos a votação e aprovados , cada um 

por sua vez , regimentalmente, requer ime nt os dos Deputados 
Geraldo Nascimento. em que solic it a seja en vi ado oficio ao 
Presidente da TELEMIG objetivando a insta l ação de um 
telefone público na Rua Tangará. 555, no Ba i rro São Cosme , 
no Município de Santa Luzia: Carlos Pimenta , em que so licit a 
se j a enviado oficio ao Pres i dente da CODEVASF . Dr. Airson 
Bezerra Lóc io. so lic itando i nformações acerca dos projetos 
de construção de bê--agens nas segu int es local idades do 
Norte de Minas: Rio ~ quitai, em Jequitai; São Gregório e Lõ 
Aquino, em Brasília~~ Minas; Taboquinha, em Mir abe l a ; Sitio 
Novo , em Porte irinha ; Be l arm i no e Carrapato , em Montes 
Claros: Garipau e Vi amão . em Mato Verde (Ofici e-se . ); e 
Marcelo Cecé. em que solicit a tramitação em regime de 
ur gênc i a do Projeto de Lei nQ 187 / 95. que cr i a a Meda l ha 
Fre i Orl ando , em homen agem aos ex-combatentes da Segund a 
Guerra Mundia l. e o Diploma de Mérito para os ex-combatentes 
que lutar am e permaneceram no Bras il (Cu mpra-se.). 

O Sr . _Pres i de nte - Requerimento ng 101 / 95 , do Deputado 
Durval Angelo, em que pede info rmações ao Secretário da 
Habitação a respeito da legali zação dos lotes desapropriados 
por interesse social em conjunto habitacional que menciona , 
no Município de Bet im. A Mesa da Assemblé i a opina pela 
aprovação do r equeriment o com as Emendas ngs 1 e 2, que 
apresenta . Em vot ação , o requerimento, salvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se e ncont ram. 
( - Pausa. ) Aprovado. Em vot ação, as Emendas ngs 1 e 2. Os 
Deputados que as apr ovam permaneçam como se encontram. 
( - Pausa.) Aprovadas Fica. portanto. ap rov ado o 
Req uerimento n ~ ' 01 / 95 com as Emendas nos 1 e 2. Oficie-se . 

Requerimento ~ ~ 172/95 . do Deput ado Geraldo Nascimento. em 
que solicita ao Secretário da Segurança Pública e ao 
Comandante- Geral da PMMG o env io a esta Casa de relató r ios 
contendo dados sobre os acidentes ocorridos na Rodov ia BR-
381, no tr ec ho compreendido entre Belo Hori zonte e 
Governador Val adares . no período de janeiro de 1992 até a 
presente data. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do 
requerimento. Em votação . Os Deputados que o aprovam 
pe r maneçam como se encontram . ( - Pausa . ) Ap rovado. Oficie -
se. 

2ª Fase 
O Sr. Pres i dent e - Esgot ada 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 Pl enário que faz retirar da pauta 

da presente reunião o Projeto de Lei Complement ar ng 1/ 95. 
uma vez que e le não preenche os requisitos regimentais 
necessá rios à sua apreciação . 
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3ª PARTE ( GRANDE EXPEDIENTE ) 
O Sr . Presidente - Não havendo outras matérias na pauta, a 

Presidência passa à 3ª pa r te da reun1ao e a conceder a 
palavra aos oradores inscritos para o Gr ande Expediente . 

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

pessoas presentes nas galerias , representantes da imprensa, 
ocupamos a tribuna, nesta tarde, porque, na reunião de ontem 
à noite. quando recebemos a visita do Secretário de Recursos 
Humanos e Administração , Dr. Cláudio Mourão, ficamos um 
tanto quanto estarrecidos com algumas informações recebidas. 
Ao mesmo tempo , estamos dando prosseguimento ao trabalho que 
iniciamos quando fizemos a convocação do Secretário e , para 
isso . estamos encaminhando requerimento para que a Comissão 
de Administração desta Casa possa examinar os projetos e as 
propostas que estamos apresentando. Em primeiro lugar, 
queremos lamentar que o Secretário tenha dito aqui que se 
não fosse ele c censo não teria sido feito. Até entendemos , 
mas S. Exa. nã 2 pode se eximir das responsabilidades. O 
Estado não pode gastar R$13.000.000.000.00 para fazer o 
censo e depois simplesmente dizer que ele não valeu nada. A 
Assembléia não pode aceitar posicionamentos desse tipo. 
Estamos, inclusive, solicitando as notas taquigráficas da 
fala do Secretário porque isso nos deixou extremamente 
preocupados. Gastaram-se R$13 .000.000.000,00. E daí? O povo 
precisa saber o resultado desse :rabalho. O Secretário 
colocou que a PRODEMGE fez todo c :rabalho do censo, mas 
temos informações da própria Secretaria de Recursos Humanos 
de que oito empresas participaram do processo de 
terceirização do censo. Alguém está errado. 

A Comissão terá que investigar quanto cada um recebeu para 
participar desse trabalho. Além disso, o próprio Secretário 
de Administração colocou que a Secretaria está pagando, todo 
mês, à PRODEMGE, para que ela armazene e guarde os arqui vos 
do censo . Isso ainda está custando dinheiro do povo de Minas 
Gerais' O povo tem que pagar à PRODEMGE todo mês , e i sso não 
fica barato. O Estado está pagando para armazenar 
infor mações que , segundo o próprio Secretário, não tem 
utilidade. Além disso, o Secretár io não afirmou que o Estado 
está pagando. Reconhece que Minas Gerais pode estar pagando 
pessoas que já morreram. Pe l a formação evangé li ca, re li giosa 
e cristã que tenho, fica c l aro para mim que morto não 
precisa de recursos. Mas, l amentavelmente , parece-me que, 
aqu i em Minas Gerais. os mortos precisam de recursos para 
continuar cob r indo suas contas onde estão vivendo. Acho isso 
muito es t ra nho . e Minas Gerais tem que dar uma r esposta 
urgent e a essa questão. Não dá para ace i tar a resposta de 
que vamos saber um dia. Precisamos. queremos e vamos 
continuar exigindo na Comissão de Administração que a 
Assembléia se pronunc i e sob re essa questão. porque, do 
contrário. Minas Gerais cairá no ridículo, em nível 
nacional, por permitir que não saibamos quantos funcionários 
t emos . O Secretário me deixou este documento. que estamos 
estudando e cujas cópias estão à dispos ição para que todos 
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pos ~2m ve r , e disse que não é possíve l dar mais r ea just es 
porque o func ionalismo já teve reajus t es muito gra ndes. 
Então. começamos a ana lisa r a ta bela. Os altos es calões , 
como por exemplo a Procuradoria - Geral do Est ado, tiveram 
reajustes que chegaram a 250%, 212%, enquanto, na Secretaria 
da Educação, esse mesmo rea juste chega apenas a 68%. Aí 
podemos ver qua l é a prioridade do Estado. É i s so que 
estamos querendo d i scutir . Esses dados estão nos documentos 
que foram entregues aqui , on t em , pelo Secretário de 
Admin i~ ~ração e Recursos Humanos. É exatamente por isso que 
estamc~ dizendo que é preciso rediscutir a questão do 
reajuste dos salários dos servidores do Estado. Mas, 
discuti - l a de forma séria. Fo i justamente por isso que 
pedimos a vinda do Secretário, para que pudéssemos ter os 
dados e as informações para , a partir da í, estabe l ecermos um 
debate. Queremos debater com base em dados. Queremos saber 
qua l é a proposta do Governo realmente. já que ele vem aqui 
dizendo que a s ua prioridade é a habitação. é a recuperação 
do sa l ário das pro:essoras e do pessoa l da policia. 
Entretanto , quando a ~~ i isamos documentos, podemos ver que a 
proposta do Governo é exatamente o contrário disso . Essas 
categorias foram as que tiveram o menor reajuste. Todas as 
outras. os altos escalões e os pr incipais cargos 1 igad~: às 
Secretarias de Governo, à Procuradoria, aos gabinete~ do 
Governo, tiveram reajustes acima de 180%. Está aq ui . E é 
exatamente isso que gostar í amos que os representantes do 
Governo viessem discutir. É isso que estamos querendo 
debater. Então, o objetivo da nossa fala é informar que 
estamos encam inhando requerimento à Comissão de 
Administração Pública desta Casa. Tenho certeza de que , a l i , 
vamos conseguir estabelecer um debate. porque ini ciamos esse 
trabalho em 1991, quando começamos a fazer o levantamento de 
todos os ser vi dores do Estado. Lamentavelmente não sabemos, 
ainda , quantos são os servidores. Há muita gente na folha , 
mas que pode estar recebendo sem estar vivo. 

O Sr. Secretário realmente não pode ser adi vinho. por isso 
são publicadas l istas de promoções de mortos. O Poder 
Legis l at ivo pode e deve contribui r , aux ili ando o Governo 
para que os vivos possam ter reajustes decentes e os mortos 
deixem de receber . Ass i m, haverá mais dinheiro para se pagar 
os vivos. 

O Deputado Marco Régis - V. Exa. me permite um aparte? 
O Deputado Gilmar Machado- Po i s não , Sr. Dep ut ado. 
O Deputado Marco Régis - Agradeço o aparte que me concede o 

nobre Líder do PT. Deputado Gilmar Machado. A presença do 
Sr. Secretári o de Administração neste Legis l a t i vo, ontem. à 
noit e. foi oportuna. como o é o requerimento de V. Exa. Não 
sou porta-voz nem defensor do Governo. O Estado de Minas 
Gerais vinha se ndo adm ini strado de ~aneira a nti quada. As 
admin i s tr ações anteriores eram fa lh2:. caóticas até. Sabemos 
que o Govern ador Eduardo Azeredo , oentro de seu esp íri to 
cibernético- podemos até chamá- lo de Governador cibernético 

pretende info r ma ti za r o Estado para t er me lhor controle 
da máquina adm inistrati va. São just a s as a l egações do nobre 



496 

Líder do PT. Também são compreensíveis as palavras do Sr. 
Secretario, aqui , ontem à noite. Da manei r a como herdou o 
Est ado, o Governo, realmente, não pode tomar o devido pé da 
situação. Acredito que com as novas diretrizes, com a 
informatização, com a descentralização, o Governo tera um 
controle mais eficaz de todo o seu quadro de funcionarias. 

A imprensa noticiou a existência de funcionarias-fantasmas, 
zumbis de funcion arias , no Estado. Se por um l ado isso é 
lamentável. por outro se justifica pela maneira ultrapassada 
como este Estado era administrado. 

Ontem não tive oportunidade de ouvir os comentarias 
iniciais do Sr. Secretario. Cheguei atrasado e não pude me 
inscrever para o debate. Entre os ass untos abordados pelo 
Secretario, esta o Regime Jurídico Único para os servidores, 
implant ado a partir da promulgação da Constituição de 1988, 
ao qual gostaria de fa zer reparos . Acredito que o regime 
estatutário ainda é a maneira mais eficaz que temos para se 
conter o inchaço da maquina administrativa. No meu modesto 
entendimento, aí esta o equivoco. Não sou jurista, nem 
administrador, mas, dentro da minha experiência como 
Prefeito. considero que o mecanismo eficaz para se conter o 
inchaço da maquina admin istrativa é o concurso público . O 
Sr. Secretario repele o Regime Jurídico Único . S . Exa. se 
mostrou favorável as reformas constitucionais , inclusive à 
extinção da estabilidade para o servidor público, com o que 
discordamos totalmente. Essa é uma questão muito defendida 
pelo truculento Ministro Bresser Pereira. Ele demonstrou 
toda sua truculência e autoritarismo, quando esteve nesta 
Casa. Felizmente recebeu, na Câmara Federal, o troco devido 
do radical Deputado Jair Bolsonaro. 

E, felizmente , precisou receber de um 
troco que merecia pelo autoritarismo 
que vem conduzindo a sua ação 
Administração. 

Deputado de direita o 
e pela autocracia com 

como Ministro da 

Portanto , nobre Líder Gilmar Machado, pelo que sentimos do 
Governador Eduardo Azeredo e conforme dissemos em nosso 
discurso. acreditamos que ele tem a intenção de modernizar o 
Estado, de colocar Minas no estagio atual da civilização 
humana, na linha de primeiro mundo. Percebemos isso quando 
ele liga Minas Gerais à rede INTERNET , propiciando a 
comunidade tecnológica do Estado o acesso à maior rede de 
computadores do planeta e quando ele procura, por outro 
caminho, interligar os municípios mineiros à TV Minas. Com 
isso. o Governador esta dando os primeiros passos para a 
concretização da modernização da nossa maquina 
administrativa. Tenho esperança, nobre Líder, Sr. Presidente 
e Srs. Deputados, de que Eduardo Azeredo vai agilizar o 
processo de descentralização administrativa e. nesse 
contexto. vai informatizar todo o Estado , para que possamos 
ter, realmente , aquele controle que V. Exa. apregoa e que a 
sociedade cobra para a agilização da maquina administrativa 
de Minas Gerais. 

O Deputado Gilmar Machado -Nobre Deputado Marco Régis, 
queremos agradecer sua contribuição para este debate. Mas, 
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não estou afirmando que o Governador Azeredo vai fazer ou 
de ixar de fazer. Estamos dizendo que a Assembléia 
Legis l ativa precisa acompanhar essa questão. Por exemplo, 
nesse problema do censo o Governo não mexe. Então, o Governo 
atual não se responsabiliza pelo que o Governo passado fez; 
não tem nada a ver com isso . Porém, o Governo atua l não 
tera. também, responsabilidade sobre as dívidas que o 
Governo passado assum iu. Não é desse jeito que deve ser. 

Esta acontecendo a mesma coisa, em nível federa l . o ex-
Presidente Itamar Franco ass inou um protocolo de compromisso 
junto com o Ministro das Minas e Energia, com relação ao 
caso dos petroleiros, e, agora, o atua l Presidente diz que 
i sso não vale nada. Então, as di vidas assumidas pelo Governo 
Itamar também não valem. Não é nesse sentido que as coisas 
devem caminhar. É preciso mais ser iedade e responsabilidade. 
Foi exatamente o que colocamos para o Secretario. O Estado 
gastou R$13.000.000.000.00 com o censo. 

Concedo a palavra ao Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - V. Exa. tem absoluta razão em sua 

resposta ao Secretario. ontem. Es távamos presente e, 
realmente, ele se expressou de uma maneira infe l iz naquele 
momento. Esperamos que. depois do a l erta de v. Exa. , o 
Secretario reveja a sua posição. 

O Deputado Gi I mar Machado - Esperamos que a Comissão possa 
contribuir nesse sentido. Ontem. verificamos que existem 
5.714 funcionários em Minas Gerais com mais de um MASP. O 
próprio Secretario reconheceu isso. O professor. por 
exemplo, pode ter dois contratos . mas ele só tem um MASP. 
Eu. particularmente, sou funcionaria do Estado. O meu MASP é 
o de ng 13.297.678-3. Eu tinha dois contratos, porque dava 
aula em duas escolas. mas só recebia por um contracheque . 
porque tinha é um MASP só. 
A Assembléia tem que procurar solucionar essas questões. 

São 5.714 pessoas recebendo mais de uma vez e isso não pode 
acontecer. E prejuízo para os cofres públicos. É exatamente 
esse prob l ema que queremos que a Comissão de Administração 
Pública acompanhe, para que possamos ser esclarecidos e 
tenhamos condições de melhorar o salário de quem 
efetivamente esta traba l hando. 

Deputado Marco Régis, tanto acreditamos que isso sera 
possível que participamos. há pouco, de reunião conjunta das 
Comissões que analisaram a transferência do pagamento da 
Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Administração. É 
ma i s uma forma de descentralizar para que possamos ter esse 
acompanhamento. Não somos contrários a isso; aueremos que 
isso aconteça de fato . 

Não é possível mais estarmos aqui, sem conhecer a situação 
dos funcionarias do Poder Executivo. Depois que estamos 
nesta Casa. vimos que o P~der Legis l ativo melhorou e muito. 
Hoje, por exemp l o. você tem condições de se informar a 
respeito do número tota l de servidores desta Casa. coisa que 
antes não t í nhamos. Esta Casa passou por um processo. e isso 
tem que acontecer em outros lugares. Estivemos em Brasil ia , 
para um seminário de dois dias , e vi mos que. hoje , a 
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Assembléia Legislativa de Minas Gerais é um exemplo em nivel 
nacional, pelo esforço de moralização que vem fazendo . É 
verdade que ainda existe muita coisa a ser feita, mas, hoje, 
há um reconhecimento claro no País , de que esta é uma das 
Casas mais organizadas em termos de Poder Legislativo. 
Ficamos felizes por podermos estar lá, participando desse 
debate e mostrando como funcionou esse processo. 

É preci s o avançar, queremos contribuir e queremos, também, 
que o Governo assuma o processo. Se o Secretário assumiu a 
Secretaria, é responsável por todos os atos. Se ele não 
concordou com alguma coisa, t em que chamar quem fez . para 
responder por aquilo. Não podemos esquecer o passado e 
começar do zero . Temos que trabalhar no todo. Muito 
obrigado. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Não havendo outros oradores inscritos 

para o Grande Expediente. a Presidência encerra a reunião e 
convoca os Deputados para a ordinária del i berativa de 
amanhã , dia 18, às 14 horas. com a seguinte ordem do dia: ( -
A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada 
na edição anter ior.). Levanta-se a reunião. 

ATA DA 4a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, -DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de abr il de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comi ssões os Deputados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna e Geraldo Nascimento, membros da Comissão de 
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Bilac 
Pinto e Alencar da Silveira Junior, membros da Comissão de 
Administração Publica; Miguel Martini. Clêuber Carneiro , 
Alencar da Silveira Junior e Geraldo Santanna (substituindo 
este ao Deputado Geraldo Rezende. por indicação da Liderança 
do PMDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo numero regimental , o Presidente , 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos e 
sol icita ao Deputado Miguel Martini que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior , que . lida e aprovada. é subscrita 
pelos Deputados presentes. A seguir , o Presidente informa 
que , nos termos do edita l de convocação , a reun i ão destina-
se a apreciar o Parecer para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 
120/ 95, de autoria do Governador do Estado , que altera o 
prazo de contratação de profissional de notor1a 
especia l ização . Informa também que os Deputados Simão Pedro 
Toledo, Ajalmar Silva e Romeu Queiroz foram designados 
relatores, respectivamente. nas Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Publica e de Fisca li zação 
Financeira e Orçamentária. O projeto é redistribuído ao 
Deputado Clêuber Carneiro, no âmbito da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Logo após, o 
Presidente passa a palavr a ao relator no âmbito da Comissão 
de Constituição e J ust i ça. Deputado Simão Pedro Toledo , que 
pede prazo regimenta l para emitir seu parecer. O Pres i dente 
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defere o pedido e, nada mais havendo a ser tratado , agradece 
o comparecimento dos parlamentares . determ ina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 16 de maio de 1995. 
_Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças Durval 
Angelo- Geraldo Nascimento- Ajalmar Silva- Arnaldo Penna 
- José Henrique - Marcos Helên io - Clêuber Carneiro - Glycon 
Terra Pinto - Mi9uel Martini. 
ATA DA la REUNIAO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA VERIFICAR "IN 
LOCO" SITÜAÇÃO DO PROJETO JAÍBA, NO MUNICÍPIO DE JAÍBA 
Às dez horas e quarenta minutos do dia nove de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco , reunem-se , na Sala das 
Comissões. os Deputados Carlos Pimenta. Ivo José, Elbe 
Brandão e Almir Cardoso , membros da Comissão suprac it ada. 
Havendo numero regimental, o Pres i dente . Deputado Carlos 
Pimenta. declara abertos os trabalhos e so li cita ao Deputado 
Ivo José que proceda à leitura da ata oa reunião anterior 
que, 1 ida e aprovada, é subscrita pe los membros presentes: 
Encerrada a 1ª parte dos trabalhos. passa-se à 1a fase da 
Ordem do Dia. O Presidente pergunta aos Deputados se há 
alguma sugestão a ser apresentada nessa fase. Com a palavra, 
a Deputada Elbe Brandão apresenta requerimento solicitando 
seja feito convi te a um representante dos posseiros da área 
do Jaíba, e o Deputado Ivo José apresenta requerimento no 
qual so licit a sejam convidados para reunião desta Comissão 
os Srs. Rodrigo Otávio Coutinho Filho, da Sociedade Mineira 
de Engenheiros - SME - ;Wilson Lu i z da Silva, da Federação 
dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Min as Gerais -
FETAEMG Gilman Viana Rodrigues. da Federação da 
Agricu ltu ra do Estado de Minas Gerais - FAEMG -; Augusto 
Celso Franco, do Conselho Regiona l de Engenharia. 
Arquitetura e Agronomia - CREA , Stefan Bogdan Salej. da 
Federação das Industrias de Minas Gerais - FIEMG -: Armando 
Menillo. da Sociedade Mineira de Engenheiros Agrônomos 
SMEA - : Raimundo Cândido Junior, da Ordem dos Advogados do 
Brasil - OAB-; Maria Dalci Ribas. da Associação Mineira de 
Defesa do Ambiente- AMDA -: Cacilda Teixeira de Carvalho. 
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitár i a e Ambiental 
- ABES -: Maria Teresa Sabione M. Loureiro. da Secretaria de 
Ciência e Tecnologia; Mauricio Andrés Ribeiro, da Fundação 
Estadua l doMei? Ambiente- FEAM - ;Orlando Vignolli. da DAN 
Engenharia. e Ange l a Monteiro Barbosa Mach ado, da Fundação 
Biodvers it as. Colocados em vot ação . cada um por sua ve z , são 
os requerimentos aprovados. Prosseguindo. o Deputado Carlos 
Pimenta, em conformidade com o dispost o no art. 44. 
parágrafo unico. do Regimento Interno , transfere a 
Presidência dos trabalhos ao Dep ut ado Ivo José e apresenta 
requerimento solicitando sejam convi dados os Srs. Mauro 
Roberto Soares Vasconcelos, Diretor - Geral do Departamento de 
Es tradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -; 
Pa ulo Severino de Rezende . Presidente da Empresa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas 
Gerais - EMATER - : Rubio Andrade , da Superintendência do 
Desenvo lvi mento do Norte de Minas- SUDENOR -; José Car ios 
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Carvalho, Presidente do Instituto Estadual de Florestas -
IEF Alisson Paulinelli, Secretário de Agricultura; 
Eduardo Brandão Azeredo. Governador do Estado (ou 
representante); Aluísio Fantini Valéria, Presidente da 
Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento -
RURALMINAS , Israel Pinheiro Filho, Secretário de 
Transportes e Obras Públicas; Ciríaco Serta de Menezes, 
Superintendente da Companhia de Desenvolvimento do Vale do 
São Francisco CODEVASF Newton Cardoso, Humberto 
Guimarães Souto , José Saraiva Felipe e Fernando Diniz, 
Deputados Federais, para comparecerem à reunião da Com i ssão. 
Submetido a votação, o requerimento é aprovado. Em seguida, 
o Deputado Carlos Pimenta reassume a Presidênc i a 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 
tr aba lhos. 
Sala das Reuniões. 16 de maio de 1995. 
Carlos Pimenta. Presidente - Ivo José - Jorge Eduardo -

Ajalmar Silva. 
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas e quinze minutos do dia dez de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem- se na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José, Ronaldo Vasconcellos e 
Wilson Trópia, membros da supracitada Comissão . Havendo 
número regimental , o Presidente. Deputado Ivo José, declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ronaldo 
Vasconcellos que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente e o Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
respectivamente, procedem à leitura de correspondências 
encaminhadas à Comi ssão pela Sociedade Ornitológica Mineira 
- SOM - e pe l a Associação Mineira de Usuários de Àgua e 
Esgoto. Passa-se à 2ª parte da reunião, com a discussão e a 
votação de parecer sobre proposição sujeita à apreciação do 
Plenário. Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
emite parecer pela aprovação do Projeto de Lei nQ 27 / 95 com 
as Emendas ngs 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2 
a 4 desta Comissão. Posto em discussão e votação, é o 
parecer aprovado. A Presidência informa que a reunião também 
se destina a discutir a depredação e a devastação do Lago da 
Represa de Nova Ponte e dos municípios que compõem a AMPLA-
Associação dos Municípios da Microrregião do Planalto de 
Araxá, com os seguintes convidados: Srs. Morel Queiroz , 
representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEAM- ; 
Sebastião C. Pires, representante do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e Recursos Naturais-IBAMA-; Jarbas Fernandes , 
Prefeito de Nova Ponte ; e Márcio Gomes, Superintendente de 
Coordenação de Ações e Estudos sobre o Meio Ambiente da 
CEMIG. Com a palavra, o Presidente. autor do requerimento 
que motivou a reunião, tece comentários preliminares sobre o 
assunto e , em seguida . concede a pa l avra aos convi dados e 
aos Deputados para suas exposições. conforme consta nas 
notas taquigráficas. Ao final das exposições , o Deputado Ivo 
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José designa o Deputado Ronaldo Vasconcellos como relator 
para a seqüência das discussões sobre o assunto em pauta . 
Conforme requerimentos aprovados em reuniões anteriores. o 
Presidente informa que o Sr . José do Carmo Neves. Diretor de 
Pesquisa e Desenvolvimento do Instituto Estadual de 
Florestas, comparecerá nesta Casa no dia 24 deste mês e que 
o I Fórum de Política Ambiental será realizado durante a 
Semana do Meio Ambiente , no dia 7 de junho. Cumprida a 
final idade da reunião, a Presidência agradece a presença de 
todos. convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária, determ in a a l avratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões , 17 de maio de 1995. 
Ronaldo Vasconce llos. Presidente- Ivo José- Wilson Trópia 

- Antônio Roberto - Marcelo Cecé. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia onze de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados José Henrique. Dimas Rodrigues . 
Sebastião Costa, Dilzon Me lo. José Maria Barros e Ivair 
Nogueira, membros desta Comissão , bem como os Deputados 
Glycon Terra Pinto e José Braga_ Havendo número regimental. 
o Presidente. Deputado José Henrique. declara abertos os 
trabalhos. solicita ao Deputado Dílzon Melo que proceda à 
l eitura da ata da reunião anterio r. que. li da e aprovada , é 
subscrita pelos membros presentes. e comunica que a 
finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na 
pauta. A seguir, são lidos. discutidos e apr ovados por 
unanimidade , cada um por sua vez , os pareceres sobre o~ 

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 para que proceda á 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. pareceres sobre os Requerimentos ngs 16/ 95. do 
Deputado Pér icl es Ferreira. referente ao Distrito de 
Indaiabira, no Município de Rio Pardo de Minas; 69 / 95. do 
Deputado Jorge Hannas . referente ao Distr ito de Martins 
Soares. no Município de Manhumirim: do re l ator Deputado 
Dimas Rodrigues. parecer sobre o Requerimento nQ 63 / 95 , do 
Deputado José Braga. referente ao Distrito de Leme do Prado , 
no Município de Minas Novas. A segu ir, a Pres idência passa à 
3ª fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de 
proposição que dispensa a apreciação do Pl enário da 
Assembléia. Com a palavra. o Deputado Iva i r Nogueira procede 
à leitura do Parecer para 1Q Turno 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 Suaçui - AMBAS - , do Município de 
Guanhães. Colocado em discussão e votação , é o projeto de 
lei aprovado . Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca 
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os membros da Comissão para a próxima reun1ao ordinária. 
dete r mina a lavratura da ata e encer r a os traba l hos. 
Sala das Comissões, 17 de ma io de 1995. 
José Henrique, Presidente- João Batista de Oliveira 

Ivair Nogueira - José Maria Ba rros - Sebastião Costa - Elmo 
Braz- Dilzon Me l o . 
ATA DA Sa REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA , -DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCE I RA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia dezesseis de 
ma io de mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala 
das Comissões os Deputados Geraldo Santanna , Leonidio 
Bouças , Arnaldo Penna e Geraldo Nascimento , membros da 
Comissão de Constituição e Justiça; Ajalmar Silva, Arnaldo 
Penna , Durval Ângelo , José Henr i que e Marcos Helênio, 
membros da Comissão de Administração Pública; Miguel 
Martini. Glycon Terra Pinto, Clêuber Carneiro e Marcos 
Helênio, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Havendo número regimenta l , o Presidente , 
Deputado Geraldo Santanna, dec l ara abertos os trabalhos e 
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 
lQ Turno do Projeto de Lei ng 219 / 95. de autoria do 
Gov ernador do Estado , que transfere a Superintendência 
Central de Pagamento de Pessoal da Secretaria de Estado da 
Fazenda para a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Admini stração e da outras providências, e so l icita ao 
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitu ra da ata da 
reunião anterior , que , 1 ida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, a Presidência suspende os 
trabalhos por 5 minutos para que o Deputado Miguel Martini. 
Presidente da Comissão de Fisca li zação Financeira e 
Orçamentár i a , possa abrir reunião dessa Comissão. Reabertos 
os trabalhos, a Presidência informa que os Deputados 
Leon idio Bouças. Arnaldo Penna e M' gue l Martini foram 
design ados relatores nas Comissões de Constituição e 
Justiça, de Administração Pública e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, respectivamente , e passa a 
palavra ao Deputado Leonidio Bouças. Este emite parecer pela 
constitucional idade , pela legalidade e pela juridicidade do 
projeto. Nesse momento. o Deputado Geraldo Nasc imen to deixa 
o recinto, e o Deputado Durval Ângelo passa a substitui- lo 
na Comissão de Constituição e Justiça. Na fase de discussão, 
os Deputados Durva l Ângelo, Marcos Helênio e Aj a lmar Silva 
comentam uma reportagem sobre a transferência de que trata a 
referida proposição e concordam que a Comissão deveria 
aguardar o pronunciamento do Secretario de Estado de 
Recursos Humanos e Administração, a fim de se esclarecerem 
as dúvidas sobre a matéria , oportunidade em que o Deputado 
Durval Ângelo requer vist a da proposição, nos termos do art. 
136 do Regimento Interno, a qual lhe é deferida pela 
Presidência. Cumprida a final i dade da reunião , a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares e convoca os membros 
das Comi ssões para a próx i ma reunião conjunta. a ser 
realizada no próximo dia 17, às 14h30min , com a finalidade 
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de se dar prosseguimento à apreciação do Parecer pa r a o 1Q 
Turno do Projeto de Lei ng 219 / 95. 

Sa la das Comissões , 17 de maio de 1995 . 
Geral do Sa ntanna, Presidente- Dí l zon Melo- Jorge Hannas -

Marcelo Gonçalves - Ajal mar Silva Clêuber Carneiro 
Gilmar Machado -José Henrique- Romeu Queiroz - Antônio 
Roberto. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
ALMEIDA ( VILA ALMEIDA ) , NO MUNICÍPIO DE JABUTICATUBAS-

REQUERIMENTO No 8/95 
Comissão de Ass unt os Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de e~ancipação do Distrito de Almeida (Vil a 

Almeida), no Mun ' : i pio de Jabut icatubas , recebido mediante 
requerimento do Deputado Car los Murta, vem a esta Comissão 
para receber parecer nos termos do a rt . 103, Iíi , "b". do 
Regimento Interno , e do inciso III do art . 7Q da Lei 
Complementar nQ 37, de 18/1/95 . 

Fundamentação 
O processo em ana li se foi apresentado tempest ivamente, 

atendendo, portanto , ao prazo determinado no ar t. 10 da Lei 
Compl ementar ng 37, de 1995 . 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacion i sta , registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 1E). 

A representação vem assinada por 321 eleitores (às fls . 20 
a 53 e 55 ) número que supera a exigência de 7% do e l e itor ado 
do distrito na última eleição realizada no município. e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
ass inatu ras encontra - se l egalmente constituída. tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartór io (as fls. 1k e 
54 ) . 
Certidão da Justiça Ele itoral ( a f l s. 3) comprova a 

existência de 2.965 eleitores na area emancipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Jabuticatubas atesta a 
ex istência de 433 moradias no Distrito de Almeida (a fls . 4 ) 
número que supera o ex igi do por lei. 
Constam. ainda , no processo as cert idões que atestam a 

ex i stência de posto de saúde ( as fls. 7 , 66 e 77 ) cemitério 
(às fls. 9 e 72) esco la púb lica de 1Q grau completo (às fls. 
8, 61 , 62, 74 e 75) bem como a presença de serviços de 
telefonia (às fls. 11 e 70) correios (às fls. 12 e 69 ) 
ene rgi a elétrica (a f l s. 10) e abastecimento de agua ( às 
fls. 13 a 18 e 63 ) . 
Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites e labo rado pelo Instituto de Geociências 
Ap l icadas- IGA - (às fls. 79 a 83) , a l ém do inventario 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na area emancipanda (às f l s. 5, 56 a 58) e a re l ação 
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discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (as fls. 56 e 59) . 

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 Reg i ona lização 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 Tribuna l Regional El eitora l 
sol icit ando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Almeida quanto à sua emancipação do 
Município de Jabuticatubas, passando a constituir o 
Município de Almeida, com sede na loca l idade de Almeida 
( v i 1 a A l me i da ) . 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Elmo Braz , relator João 

Batista de Oliveira- Sebastião Costa- José Maria Barros 
Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CU RRA L DE DENTRO , NO MUNIC ÍPIO DE ÁGUAS VERM ELHAS -

REQUERIMENTO No 15/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Curral de Dentro, 

no Município de Águas Vermelhas, recebido mediante 
requerimento do Deputado Romeu Queiroz, vem a esta Comi ssão 
para receber parecer nos termos do art. 103, I I I, "b", do 
Regimento Interno, e do inciso III do art. 7Q da Le i 
Complementar nQ 37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em analise foi apresentado tempestivamente, 

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

Enccntra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de titulas 
e documentos (a fls. 41). 

A representação vem assinada por 199 e leitores (às fls. 4 a 
9), nú mero que supera a ex i gênc ia de 7% do eleitorado do 
distrito na últi ma e lei ção realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pe l a idoneidade das 
assinat uras 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 Eleitora l (às fls. 19 e 38) comprova a 
existência de 2.037 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Águas Verme lhas atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Curral de 
Dentro (a fls. 20), 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 
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telefonia , correios , energia elétrica e abastec i mento de 
água (às fls. 22 a 29, e 42 a 44). 
Verifica mos, também, estar anexado ao processe J ma pa com a 

descrição de '~mites elaborado pelo Instituto ce Geociênci as 
Aplicadas- IGA- (às fls. 35 a 37), além do inventario 
patrimonial dos bens moveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (a fls. 31) e a relação discriminada dos 
servidores municipa i s lotados na referida área (a fls. 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 art. 7Q da Lei Complementar no 37, de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional El e itor a l 
solicitando a rea li zação de consu lt a plebiscitária à 
população do Distrito de Curral de Dentro quanto à sua 
emancipação do Município de Águas Vermelhas. passando a 
constituir o Município de Curral de Dentro, com sede na 
loca li dade de Curral de Dentro. 
Sa la das Comissões. 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Pres i dente- Sebastião Costa, re l ator -José 

Maria Barros -João Bat i sta de Oliveira- Dilzon Melo 
Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCI PAÇÃO DO DI STRITO DE 
URUANA , NO MUNICÍPIO DE UNAÍ - REQUERIMENTO No 53/ 95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relator i o 

O processo de emancipação do Distrito de Uruana. no 
Município de Unai, recebido mediante requerimento do 
Deputado Romeu Queiroz, vem a es:a 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 ng 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emanc ipacionista , reg i strada em cartório de títu los 
e documentos ( às fls. 2 a 5). 

A representação vem assinada por 176 eleitores (às fls. 6 a 
16) , númer o que supera a exigênc i a de 7% do ele ito rado do 
distrito na última eleição realizada no município. e a 
entidade que se responsabilizou pela idonei dade das 
assinaturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de s ua 
diretoria devida"=nte registrados em car tório (a fls. 19A). 
Certidão da Ju:; '.ça Eleitoral (a fls. 21) comprova a 

existência de 2.305 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de unai atesta a ex i stênc ia 
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de 540 moradias no Distrito de Uruana (a fls. 22), número 
que supera o mínimo exigido por lei. 

Const a m, ainda , do 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 31A). 
Verificamos, igualmente, estar anexado ao processo o mapa 

com a descrição de limites elaborado pe lo Instituto de 
Geociências Aplicadas - IGA - (às fls. 46 a 49). além do 
inventário patrimonial dos bens móveis e imóveis mu ~ icipais 
localizados na área emancipanda (às fls. 41 a 44) e a 
relação discriminada dos serv idores municipais lot ados na 
referida área (às fls . 32 a 40). 

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 Regional i zação 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 Di strito de Uruana quantc à sua emancipação do 
Município de Unai, passando a consti:J i r o Município de 
Uruana . com sede na localidade de Uruana. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dilzon Melo , relator - José 

Maria Barros - Sebastião Costa - Ivair Nogueira João 
Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
VEREDINHA E DE MENDONÇA, NO MUNICÍPIO DE TURMALINA -

REQUERIMENTO NQ 56/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Re l atório 
O processo de emancipação dos Distritos de Veredinha e de 

Mendonça, no Município de Turma li na , 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 aná l ise foi apresentado tempestivamente, 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às f l s. 2 e 3). 

A representação vem assinada por 389 e lei tores (às fls. 4 a 
25), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no munic ípio . e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
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assinaturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da e l eição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente regist r ados em cartório (às fls . 28 e 
29). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 30) comprova a 

existência de 2.908 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Turmalina atesta a 
existência de 586 moradias no Distrito de Veredinha (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, esco la pública de 
1Q grau completo. bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios. energia elétrica e abastecimento de 
água (às f l s. 33 a 40). 
Verificamos, também. estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA- (às fls. 63 a 66), além do invent ári o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipê ·s loca l izados 
na área emancipanda (às fls. 41 a 55. 58 e 60) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lot ados na referida 
área (a f ls . 57 ). 

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 aa Lei Compl ementar ng 37, de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
sol icítando a rea li zação de consu l ta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Veredinha e Mendonça quanto à 
sua emanc i pação do Município de Turmalina , passando a 
constituir o Município de Veredinha, com sede na local idade 
de Veredinha. 
Sala das Comissões. 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Pres idente- Ivair Nogueira , relator - João 

Batista de Oliveira - Dilzon Melo - José Maria Barros 
Sebastião Costa. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
BELISÁRIO , NO MUNICÍPIO DE MURIAÉ - REQUERIMENTO No 75/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regiona li zaÇão 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Belisário. no 
Município de Muriaé. 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 inc iso III do art. 7Q da Le i Complementar ng 
37. de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em aná li se foi apresentado 

atendendo, portanto, ao prazo determinado 
Complementar ng 37 , de 1995. 

tempestivamente. 
no art. 10 da Le i 
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Encont ra-s e anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista , registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 31 a 33). 

A representação vem assinada por 234 eleitores (às fls. 8 a 
12), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município. e a 
entidade que se responsabi li zou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legal mente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o t ermo de posse de sua 
di retoria devidamente registrados em cartório (às fls. 34 a 
38). 
Certidão da Justiça Eleitora l ( a fls . 15) comprova a 

ex istência de 2.140 eleitores na área emanc ipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Muriaé atesta a 
existência de 418 moradias no Distrito de Belisário (a fls. 
16), número que super a o exig i do por l e i. 
Constam, a inda, no processo as certidões que atestam a 

existência de post o de saúde . cem itério, esco la pública de 
1Q grau completo , bem como a presença de se rvi ços ae 
telefonia, corre ios, energ i a elétrica e abastecimento de 
água ( às fls. 16 a 21). 

Veri ficamos , também. estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limit es elaborado pe lo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 26 a 29), além do inve nt ár io 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipa is locali zados 
na área emancipanda ( às fls. 22 , 41 , 43 e 44) e a re lação 
discriminada dos servidores municipais lot ados na referida 
área (às fls. 23 a 25 e 42). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresent ação de 

requeri men to nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Pres i den t e da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comi ssão de Assuntos Munic i pais e Regionalização requer a 
V. Exa ., na fo rma reg imental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Comp lementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional El e itoral 
solicitando a r ea li zação de consulta plebiscitária à 
popu l ação do Distrito de Belisário quanto à sua emancipação 
do Município de Muri aé , passando a const ituir o Município de 
Belisário, com sede na localidade de Bel i sário. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente- Ivair Nogueira , re lator- João 

Batista de Olivei ra- Sebastião Costa - Dilzon Melo - José 
Maria Barros. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE LAGOA 
BONITA , NO MUNICÍPIO DE CORDISBURGO - REQUERIMENTO NQ 76/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

de emanc i pação do Distrito de Lagoa Bonita, no 
Cordisburgo, recebido medi ante reauerimento do 
Batista de Olive ir a . vem a es a Comissão para 

nos termos do art. 103. I I I, "b ", do 

O processo 
Muni cípio de 
Deputado João 
receber parecer 
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Regi mento Interno. e do inciso III do art. 7Q da Lei 
Comp lementar nQ 37 , de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em anál i se foi apresentado tempestivamen te, 

atendendo , portanto . ao pr a zo determinado no a rt. 10 da Lei 
Complementar ng 37, de 1995. 

Encont ra -se a nexada ao process o a ata de constituição da 
Comiss ão Emancipacion i sta. registr ada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 4 ). 

A representação vem ass inada por 530 eleitores (às fls. 5 a 
36) , número que supera a ex1gencia de 7% do e l eitorado do 
distrito na última eleição rea li zada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pe l a idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constitu íd a , tendo 
apresent ado a ata da e l eição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 39 e 
39v ) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (às f l s. 40 e 41) comprova a 

existência de 2.040 eleitores na área ema ncipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Cordisburgo atesta a 
existência de 413 morad i as no Distrito de Lagoa Bonita (a 
fls. 43 ), número que supera o exig ido por lei . 

Constam . ainda. no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saúde (a fls. 49) , cemitério (a fls. 
79 ). escola pública de 1Q grau completo (a f l s. 50). bem 
como a presença de serviços de te l efonia ( a fls. 52 ). 
correios (a fls. 53 ), energia e létrica (a fls. 54 ) e 
abastecimento de água (às fls. 55 . 56 e 70). 

Ve rif icamos. também. estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites e l aborado pe lo Inst i tuto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 75 a 78). além do i nvent ário 
patrimoni a l dos bens móveis e imóveis mun ic ipais l oca l izados 
na á ea emancipanda (às fls. 80 a 84) e a relação 
discriminada dos ser vi dores municipais lot ados na referida 
área (às f l s . 72 e 73). 

Conclusão 
Em f ace do exoosto. concluímos pe l a apresentação ae 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr . Presidente da Assemb l éia Legislati va do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comi ssão de Assuntos Municipais e Regiona li zação 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 eitora l 
solicit ando a real i zação de consulta plebiscitári a à 
população do Distrito de Lagoa Bonita quanto à s ua 
emancipação de Mun i c ípio de Cordisburgo. passando a 
constituir o Município de Lagoa Bonita, com sede na 
loca lidade de Lagoa Bonita. 
Sala das Comissões. 17 de maio de 1995 . 
José Henrique . Presiden te - Sebastião Costa. relator 

Dimas Rodrigues - Dil zon Melo - José Maria Barros - João 
Batista ae Oliveira - Iva ir Nogueira. 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
GUA RACIAMA , NO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - REQUERIMENTO NQ 77/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de ema ncipação do Distrito de Guaraciama, no 
Município de Bocaiúva, 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 ng 
37, de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise ro1 apresentado tempestivamente, 

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

co~•ssão Emancípacíonísta, registrada em cartório de títulos 
e documentos (ás fls. 3 a 5). 

A representação vem assinada por 1.064 eleitores (ás fls. 7 
a 59), 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 l ega lmente constituída , tendo 
apresentado a ata da e leição e o termo de posse c~ sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls. SO) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 78) comprova a 

existência de 2 . 802 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipa l de Bocaiúva atesta a 
existência de 644 moradias no Distrito de Guaraciama (a fls. 
79), 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. 81 a 87 ) . 

Ve rificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 93 a 96). além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipa i s localizados 
na área emancipanda (ás fls. 88 a 90 ) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lot~dos na referida 
área (ás fls. 91 e 92 ). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos segu int es 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 observânc i a ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18/1/95, 
seja envi ado oficio ao Tribunal Regional Eleitora l 
so l icitando a realização de consulta plebiscitária á 
população do Distrito de Guaraciama quanto á sua emancipação 
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do Município de Bocaiúva , passando a constituir o Município 
de Guaraciama, com sede na localidade de Guaraciama. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente e relator Dil zon Melo 

Sebastião Costa - Ivair Nogueira - Jos é Maria Barros - João 
Batista de Oliveira . 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE OLHOS 

D' ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA - REQUERIMENTO NQ 78/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regiona l ização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Olhos D'Á~~a, no 

Município de Bocaiúva, recebido mediante requer imenco 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 aná li se 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 (ás f l s. 3 a 7). 

A representação vem assinada por 351 e l eitores (ás f l s. 8 a 
22). número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição real ízada 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. 44 e 
45 ). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 27 ) comprova a 

existência de 2.207 e l eitores na área emancipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Boca • .t a atesta a 
existência de 445 moradias no Distrito de O ~os D'Agua (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, esco l a pública de 
1Q grau completo. bem como a presença de serviços de 
te l efonia. correios . energia e l étrica e abastecimento de 
água ( ás fls . 30 a 36). 

Verificamos. também. estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pe l o Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 41 a 43), além do inventário 
patrimonia l dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 37 e 38) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (ás fls. 39 e 40 ). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguint es termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Ger a is: 
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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 Olhos D' Água quanto à sua 
emancipação do Município de Bocaiúva. passando a constituir 
o Município de Olhos D' Água, com sede na localidade de Olhos 
D' Água. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995 . 
José Henrique, Presidente rvair Nogueira, relator 

Sebastião Costa -João Batista de Ol iveira- Dilzon Melo 
José Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
PIEDADE , NO MUNICÍPIO DE CARATINGA - REQUERIMENTO NQ 79/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distr ito de Piedade, 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 títulos 
e documentos (a fls. 2 ) . 

A representação vem assinada por 241 eleitores (às fls. 4 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 dev i damente registrados em cartório (às fls. 30 e 
31) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 33) comprova a 

existência de 2.500 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Caratinga atesta a 
existência de 470 moradias no Distrito de Piedade (a fls. 
34), 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 serv i ços de 
telefonia . correios . energia elétrica e abastecimento de 
água ( às fls. 37 a 51 ). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de l imites e l aborado pe lo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 54 a 57 ), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis munic i pais localizados 
na área emanc i panda (a fls. 52) e a re l ação discrim i nada dos 
servidores municipais lot ados na referida área (a fls. 53 ) . 
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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 
so li citando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Piedade quanto à sua emancipação do 
Município de Caratinga, passando a constituir o Município de 
Piedade, com sede na localidade de Piedade. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Di l zon Melo . relator - João 

Batista de Oliveira - Sebastião Costa - Ivair Nogueira-
José Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO CE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
SANTA CRUZ DE SALINAS , NO MUNICÍPIO DE SALINAS -

REQUERIMENTO NQ 80/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Santa 

Salinas, no Município de Salinas. recebido 
requerimento do Deputado Péric l es Ferreira. vem 
Comissão para receber parecer nos termos do art. 
"b" , do Regimento Interno, e do inciso III do art. 
Complementar nQ 37, de 18/ 1/ 95. 

Cruz de 
mediante 

a esta 
103 . I I I , 
7Q da Lei 

Fundamentação 
O processo em anàl i se foi apresentado tempestivamente , 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartór io de títulos 
e documentos (ás fls. 4 e 5). 

A representação vem assinada por 505 ele itores (às fls. 6 a 
24). número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
ent idade que se responsabi l izou pe l a idoneidade das 
ass inaturas encontra-se legalmente constituída , tendo 
apresentado a ata da e l e i ção e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em Cartório (a fls. 28 ) . 

Certidão da Justiça Ele itor a l (a fls. 29 ) comprova a 
existência de 2.808 eleitores na área emancioanda. e 
certidão da Prefeitura Municipa l de Salinas atesta a 
ex i stênc i a de mais de 400 moradias no Distrito de Santa Cruz 
de Salinas (a fls. 30). número que supera o exigido por l ei. 

Constam, a inda, no processo as certidões que atestam a 
existênc i a de posto de saúde, cemitér io, esco l a pública de 
1Q grau comp l eto. bem como a presença de serv i ços de 
te l efonia . corre ios . energia e l étr ica e abastecimento de 
água (ás f 1 s. 31 a 38) . 
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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. 58 a 61) , além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 39 a 52) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 53 a 57). 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela apresentação de 

requerimento nos segUintes termos. 
REQUERIMEN TO 

Exmo . Sr. Presidente da Assemb l éia 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 Eleitora l 
solicitando a realização de consulta p l ebisc it ária à 
população do Distrito de Santa Cruz de Sa l inas quanto à sua 
emancipação do Município de Sal inas, passando a constituir o 
Município de Santa Cruz de Salinas, com sede na loca lidade 
de Santa Cruz de Sa l inas. 
Sala das Comi ssões. 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Me lo, relator- João 

Batista de Oliveira- Sebastião Costa - Ivair Nogueira-
José Mar i a Barros. 

PAREC ER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRI TO DE 
CÔNEGO MARI NHO, NO MUN ICÍ PI O DE JAN UÁR IA - REQUE RI MENTO NQ 

8 1/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Cônego Marinho, no 

Município de Januária, recebido mediante requerimento do 
Deputado Carlos Pimenta, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", do Regimento 
Interno, e do inci s o III do art. 7Q da Lei Complementar ng 
37, de 18 / 1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Comp l ementar 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 po r 555 eleitores (às fls. 5 a 
27), número que supera a ex i gênc i a de 7% do eleitorado do 
distrito na última e lei ção 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. 30 e 
31) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 33) comprova a 

existência de 3.998 eleitores na área emancipanda. e 
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certidão da Prefeitura Municipal de Januária atesta a 
existência de 432 moradias no Distrito de Cônego Marinho (a 
fls. 34), 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 1 imites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 47 a 50 ), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais loca li zados 
na área emancipanda ( às fls. 43 a 45) e a relação 
discriminada dos servidor es municipais lotados na referida 
área (a fls. 46 ). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requ erimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa. , na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso I II do art. 7Q da Le i Compl ementar ng 37. de 18 / 1/ 95, 
seja envi ado ofício ao Tribunal Regional Ele itor al 
solicitando a realização de consu l ta plebiscitária à 
população do Distrito de Cônego Marinho quanto à s ua 
emancipação do Município de Januária, passando a constituir 
o Município de Cônego Marinho, com sede na local idade de 
Cônego Marinho. 
Sala das Comissões. 17 de maio de 1995. 
José He nrique, Presidente- Dilzon Melo. relator - João 

Batista de Oliveira - Sebastião Costa - Ivair Nogueira-
José Maria Barros. 

PARE ÇE R SOBRE O PR9CESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
MIRAVA NIA, NO MUNICIPIO DE MANGA - REQUER IMENTO No 82/ 95 

Comissão de Assuntos Municipais e RegionalizaÇão 
Relatório 

O processo de emanc ipação do Distrito de Miravânia , no 
Município de Manga. recebido medi ante requerimento do 
Deputado Clêuber Carneiro, vem a esta Comi ssão para receber 
parecer nos termos do art. 103 , I I I. "b" , do Regimento 
Interno. e do inciso III do art. 7Q da Lei Compl ementar nQ 
37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo , portanto, ao prazo determinado no ar t. 10 da Lei 
Compl ementar nQ 37. de 1995. 

Encont ra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 9 a 11). 

A representação vem assinada por 524 eleitores (às fls. 12 
a 32), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição rea l izada no município, e a 
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entidade que se res ponsabilizou pela i donei dade das 
as sinaturas encont r a-se legalmente constituída , tendo 
apresentado a ata da eleição e o ter mo de pos se de s ua 
diretoria devidamente reg i str ados em ca rtório (às fls. 34 a 
4 7 ) . 
Certidão da J ustiça Eleitoral ( a fls. 49) comprova a 

existênc i a de 2.147 eleitores na àrea emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Muni c ipal de Ma nga atesta a 
existência de ma i s de 400 moradias no Distrito de Miravânia 
(a fls. 50) , número que supera o exig i do por l e i . 
Constam, ainda , no processo as cert i dões que atest am a 

existência de posto de saúde , cemitério, escola pública de 
1Q grau completo, bem como a presença de ser vi ços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastec1mento de 
àgua (às f l s. 53 a 59 ). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites e l aborado pe l o I nstituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 64 a 67 ) , a l em do 1nventar1o 
patr imoni a l dos bens móve i s e imóveis mu nicipais loca l1 zados 
na àrea emanc i panda (a fls. 61 ) e a r elação d i scr imin ada dos 
ser vi dores mun i cipa i s l otados na referida àrea (às fls. 62 e 
63 ). 

Conclusão 
Em f ace do exposto . conc l u í mos pe l a apresen t ação de 

r equerimen to nos segu int es termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Pres i dente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comi ssão de Assuntos Municipais e Regional i zação requer a 
v . Exa .. na forma regimenta l e em observância ao d i sposto no 
inci so III do ar t. 7Q da Lei Complementar nQ 37 , de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado oficio ao Tribunal Reg ion a l_ E l e it ora ~ 
solicitando a rea l ização de consulta pleb1Sc1tar1a a 
população do Distrito de Miravânia quanto à sua emanc i pação 
do Município de Manga, passando a const ituir o Município de 
Mir avâni a , com sede na localidade de Miravânia . 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1995. 
José He nriq ue , Presidente- Dílzon Me lo . relator - Cl êube r 

Carneiro - Dimas Rodrigues - José Maria Barros. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRI TC DE FREI 

JORGE , NO MUNICiPIO DE MENDES PIMENTEL - REQUERIMENTO NQ 
83/95 

Com i ssão de Assuntos Municipais e Reg ional i zação 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrit o de Fre i Jor ge , no 
Município de Mendes Pimentel, recebido mediante requerimento 
do Deputado Ermano Batista. vem a es t a Comi ssão para receber 
parecer nos te rmos do ar t. 103, r::;:. "b" . do Reg1mento 
Inter no , e do in c iso III do art. 7~ da Le i Compl ementar nQ 
37, de 18 /1/95. 

Fundamentação 
O processo em a náli se fo i apresentado tempestivamente . 

atendendo. port anto, ao prazo determ inado no art. 10 da Le i 
Comp l ementar ng 37. de 1995. 
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Encontra-se a nexada ao processo a ata de constituição da 

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

A representação vem assi nada por 313 eleitores (às fls. 4 a 
19 ) , numero 9ue supera a exigência de 7% do eleitorado do 
d1str1to na u l tima eleição rea li zada no município , e a 
enti dade que se responsabi l izou pela idoneidade das 
ass1 naturas encontra - se l egalmente const it uída , tendo 
apresentado a_ ata da e l eição e o termo de posse de sua 
d1retor2a de v1 damen t e registrados em cartório (a fls. 22). 
Cert~dao da J us ti ça El eitora l (a fls. 24) comprova a 

ex 1 ste~c 1 a de 2.076 e l e i tores na área ema ncipanda, e 
cert1~ao _ da Prefe1tura Municipal de Mendes Pi me nte l atesta a 
ex 1stenc1a de 442 moradias no Distrito de Frei Jorge (a fl s. 
25), numero que supera o ex i gido por l ei. 
Cons~am: ainda , no processo as cert i dões que atestam a 

ex1stenc1a de posto de saúde , cem ité r io, esco l a púb li ca de 
1Q gra u complet o. bem como a presença de ser viços de 
telefon1a, corre 1os . energia e l étrica e abastec i men to de 
agua (as f l s. 28 a 36). 
Verifi~amos , também, estar anexado ao processo o ma pa com a 

descr 1çao de 1 1m1tes e laborado pe lo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 56 a 58) . a l ém do i nve nt ár io 
patri moni a l dos bens móve is e imóveis municipais loca li zados 
na area _ emancipanda (às f l s. 37 a 45 . 48 . 55 ) e a re l ação 
d1scr1m1nada dos ser v1 dores mun ici pais lotados na re f er ida 
área (as fls. 46 , 47 e 49). 

Conclusão 
Em face do exposto, conc luímos pe l a apresen t ação de 

requerimento nos seguin te s termos . 
REQUERIMENTO 

Exmo . Sr. Presidente da Assembléia Leg i s l ativa do Estado de Minas Gerais: 
A Comissão de Assuntos Muni c ipa is e Regionalização reque r a 

V. Exa .. na forma regimental e em observância a o disposto no 
1nc1so III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37 . de 18 / 1/ 95 
seJa envi ado oficio ao Tr i buna l Regional Eleitoral 
so l 1c1t~nao a rea li zação de cons ulta plebiscit á ria à 
populaçao do Distrito de Frei Jor ge qua nto à s ua emanc i pação 
do Mun1c1p1o de Mendes Pimentel. passando a const ituir o 
Município de Fre i Jorge. com sede na loca lidad e de Frei Jorge . 
Sala das Comi ssões , 17 de ma io de 1995. 
José Hen rique. Presidente - Dimas Rodr i gues, relator 

D1lzon Melo - I va i r Nogueira - Sebastião Cos ta - José Mari a Barros. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

AZURITA , NO MUNICIPIO DE MATEUS LEME - REQUERIMENTO No 84/95 
Comis são de Assuntos Municipais e Regiona li zação 

Relatório 
O processo de emancipação do Di st rito de Azurit a . no 

Mun1C1p1o de Ma teus Leme, recebido mediante requeri mento do 
Deput ado Ivair Nogueira. vem a es t a Comissão para receber 
parecer nos t ermos do art. 103, III, "b", do Regimento 
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Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 
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 6). 

A representação vem assinada por 202 eleitores (às fls. 9 a 
20), número que supera a exigência de 7% do eleitor ado 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. 21 e 
22). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 

existência de 2.398 eleitores na área 
certidão da Prefeitura Municipal de Mateus 
existência de 787 moradias no Distrito de 
25), número que supera o exigido por lei . 

24) comprova a 
emancipanda. e 

Leme atesta a 
Azurita (a fls. 

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. 27 a 34). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 43 a 46), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 38 a 42) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 35 a 37). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresé -tação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regiona li zação requer a 
v. Exa .. na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art 7o da Lei Complementar ng 37, de 18/ 1/ 95. 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
so li citando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Azurita quanto à sua emancipação do 
Município de Mateus Leme, passando a constituir o Município 
de Azurita. com sede na localidade de Azurita. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Sebastião Costa. re l ator - José 

Maria Barros - Ivair Nogueira- Dilzon Melo- João Bat i sta 
de Oliveira. 
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PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 

JAPONVAR E NOVA MINDA, NO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS -
REQUERIMENTO No 86/95 

Comissão de As s untos Munici pais e Regionali zação 
Relatório 

O processo de emancipação dos Distritos de Japonvar e Nova 
Minda, _no Município de Brasília de Minas, recebido mediante 
requer1mento do Deputado José Braga, vem a esta Comissão 
para receber parecer nos termos do art. 103, III, "b", do 
Reg1mento Interno, ~do inciso III do art. 7o da Lei 
Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95. -

Fundamentação 
O process o em análise foi apresentado tempestivamente. 

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

Comissão Emancipacionista. registrados em cartório de 
títulos e documentos (às fls. 9 e 10). 
A representação vem assinada por 544 eleitores (às fls. 11 

a 34 ) . numero que supera a exigência de 7% do e l eitorado do 
distrito na última eleição rea li zada 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 
di retoria devidamente registrados em cartório (às fls . 35 e 
36). 
Certidão da Justiça Eleitora l (a fls . 44 ) comprova a 
exístê~cia de 3.875 eleitores na área emancipanda. e 
cert1dao da Pre~ ~ 'tura Municipal de Brasília de Minas atesta 
a existência de -~i s de 400 moradias no Distrito de Japonvar 
(a fls. 45), número que supera o exigido por lei. 
Constam, ainda . no processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde , cemitério, esco l a púb li ca de 
1Q gcau_ completo. bem como a presença de serv iços de 
te l eron1a, correios, energia e l étrica e abastecimento de 
água (às fls. 45 a 50). 
Ver ifi~ amos. também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descr1çao de l1m1tes elaborado pelo Instituto de Geociências 
Ap li cadas- IGA- (às fls. 66 a 69), além do inventário 
patrimonia l dos bens móve i s e imóveis mun i cipa i s local i zados 
na area emancipanda (às fls. 52 a 59 ) e a re l ação 
d1scr1m1nada dos servidores municipais lotados na referida 
área (ás fls. 60 a 65). 

Conc l usão 
Em face do exposto , conc luí mos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legis l ativa do Estado de 
M1nas Gerais: 

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa . . ~a forma regimental e em observância ao disposto no 
1nc1so II1 do art . 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95. 
SeJ a _enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
so11c1tando a rea li zação de consulta plebiscitária à 
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população dos Distritos de Japonvar e Nova Minda quanto à 
emancipação dos mesmos do Município de Brasília de Minas, 
passando a constituir o Município de Japonvar, com sede na 
local idade de Japonvar. 
Sala das Comissões, 17 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Ivair Nogueira, relator - João 

Batista de Oliveira - Dílzon Melo - José Maria Ba rros 
Sebast ião Costa. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE BREJO 
DO AMPARO , NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA - REQUERIMENTO NQ 87/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Brejo do Amparo, 
no Mun1c1p1o de Januária, recebido mediante r equerimento do 
Deputado Carlos Pimenta, 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 ng 
37, de 18 / 1/95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, port a nto, ao prazo determ i nado no art . ·o 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 330 eleitores (às fls. 7 a 
21), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição rea li zada no município, e a 
entidade que se responsabi li zou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legal mente const i tuída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devi damente registrados em cartório (a f ls. 24). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 26) comprova a 

existência de 2.786 eleitores na área emanc ipanda , e 
ce r tidão da Prefeitura Municipal de Januária atesta a 
existência de 418 moradias no Distrito de Brejo do Amparo (a 
f l s. 27), número que supera, portanto, o exigido por lei. 
Constam, ainda , no processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde, cemitério, esco la pública de 
1Q grau completo. bem como a presença de serv iços de 
tel efonia , correios. energia e létrica e abastecimento de 
água (às fls. 29 a 35) . 
Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA- (às fls. 42 a 44), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais locali zados 
na área emancipanda (às fls. 36 a 38) e a relação 
discriminada dos ser vidor es municipais lot ados na referida 
área (a fls. 39) . 

Conc lusão 
Em face do exposto . concluímos 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

pela apresen tação de 
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Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislat iva do Estado de 
Minas Ge ra is: 

A Comi ssão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observânci a ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18 /1/95 , 
seja enviado ofício ao Tribunal Regiona l Eleitoral 
so li c it ando a rea li zação de consulta p l ebiscitária à 
população do Distrito de Brejo do Amparo quanto à sua 
emancipação do Município de Januària, passando a constitu i r 
o Município de Bre jo do Amparo, com sede na loca li dade de 
Brejo do Amparo. 
Sala das Comissões , 17 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente - José Maria Barros, re l ator -

João Ba tista de Olive ira - Dílzon Melo- Ivair Nogueira -
Sebastião Costa. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE FLOR 
DE MINAS , NO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ - REQUERIMENTO No 88/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçâo 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Flor de Minas, no 
Município de Gurinhatã, recebido mediante requerimento do 
Deput ado Anderson Adauto. vem a esta Comissão pa ra receber 
parecer nos termos do art . 103 , III. "b ", do Regimento 
Interno. e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 
37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em aná li se foi a presentado tempestiv amente , 

atendendo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Le i 
Complementar ng 37, de 1995. 

Encontr a-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista . r egistrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3). 

A representação vem assinada por 202 e leitor es ( ás f l s. 4 a 
10), número que supera a exigênc i a de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município. e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se l egalmente constituída, tendo 
apresent ado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 12 e 
13). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 14) comprova a 

exis tência de 2.100 e lei tores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Gurinhatã atesta a 
existência de ma is de 400 moradias no Distrito de Flor de 
Minas (a fls. 15) . número que supera o exigido oor lei. 

Const am , ainda , do 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 abas tecimento de 
água ( às fls. 18 a 22) . 
Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA - (às f l s . 29 a 31 ) . além do invent ár io 
patr imonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
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na área emancipanda (às fls. 23 a 
discriminada dos servidores municipais 
área (a fls. 25) . 

28) e a relação 
lotados na refer i da 

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 Eleitora l 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Flor de Minas quanto à sua 
emancipação do Município de Gurinhatã, passando a constituir 
o Município de Flor de Minas, com sede na localidade de Flor 
de Minas. 
Sala das Comiss6es , 18 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente - José Maria Barros . relator 

Dilzon Melo- Clêuber Carneiro- Dimas Rodr i gues. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

VERMEL HO NOVO , NO MUNICÍPIO DE RAUL SOARES -
REQUERIMENTO No 89/ 95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distr ito de Verme l ho Novo, 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 ar t. 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 
Compl emen tar 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 ass inada por 524 eleitores (às fls. 4 a 
21), número que supera a exigênc ia de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição rea li zada no município , e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
ass i naturas encontra-se legalmente const i tuída , tendo 
ap resentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a f l s. 24 ) . 
Certidão da Justiça Eleitora l (a fls. 25 ) comprova a 

existência de 3.031 ele itores na área emanc ipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Rau l Soares atesta a 
existência de 415 moradias no Distrito de Ve rmel ho Novo (às 
fls . 26 e 59 ). núme r o que supera o exigido por lei. 

Constam. ainda , no processo as certid6es que atestam a 
existência de posto de saúde, cemitério. esco l a púb li ca de 
1Q grau completo. bem como a presença de serviços de 
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telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 28 a 38 e 56 a 58). 
Verificamos , também , estar anex ado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 53 a 55), além do inventário 
patrimonial dos bens moveis e imóveis municipais l ocalizados 
na área emancipanda (às fls. 43 a 48) e a relação 
discriminada dos servidores municipa i s lotados na referida 
área (às f l s. 49 a 52 ) . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pe l a apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assemb l éia Legislat ' :a do Estado de 
Minas Gerais: 

A Comissão de Assuntos Municipais e Regiona l ização requer a 
V. Exa . . na forma regimenta l e em observância ao d i sposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, oe 18 / 1/95 . 
seja en vi ado ofício ao Tribuna l Regional El e itor a l 
so li citando a rea li zação de consulta plebiscit2ria à 
população do Distrito de Vermelho Novo quanto à sua 
emancipação do Município de Raul Soares, passando a 
constituir o Município de Vermelho Novo , com sede na 
loca lidade de Vermelho Novo. 
Sala das Comiss6es, 18 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente - Dimas Rodrigues, relator 

Dilzon Mel o - José Maria Barros- Clêuber Carneiro. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

FRUTA DE LEITE , NO MUNICÍPIO DE SALINAS -
REQUERIMENTO NQ 91/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regiona li zação 
Re la tór io 

O processo de emancipação do Distrito de Fruta de Leite. no 
Município de Sa li nas. recebido mediante requerimento do 
Deputado Péricles Ferreira. vem a esta Comissão par a receber 
parecer nos termos do art. 103 , III , "b", do Regimento 
Interno , e do inc i so III do art. 7Q da Le i Complementar nQ 
37, de 18/ 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em aná li se foi apresentado tempestivamente, 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de const i tuição da 
Comissão Emancipac ioni sta . registrada em cartório de títulos 
e documentos (ás f l s. 2 a 11). 

A representação vem assinada por ele it ores (ás fls. 12 a 
21 ) . número que supera a exigênc'a de 7% do e l e i torado do 
distrito na última e l eição realizada no município. e a 
entidade que se responsab ili zou pe l a idoneidade das 
assinaturas encontra-se l egalmente constitu í da , tendo 
apresentado a ata da e l eição e o termo de posse de sua 
di ret oria devi damente registrados em cartório ( às fls. 24 a 
29 ) . 
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Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 32) comprova a 
existência de 3.120 eleitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Salinas atesta a 
existência de 532 moradias no Distrito de Fruta de Leite (a 
fls. 33), numero que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda, no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saude, cemitério, escola publica de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (ás fls. 35, 36 e 39 a 44). 

Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 63 a 65). além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 45 a 55 , 61 e 62) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 57 e 58). 

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 
so l icitando a realização de consulta plebiscitária á 
população do Distrito de Fruta de Leite quanto à sua 
emancipação do Município de Salinas. passando a constituir o 
Município de Fruta de Leite, com sede na localidade de Fruta 
de Leite. 
Sala das Comissões. 18 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -

Dílzon Me lo- Clêuber Carneiro- Dimas Rodrigues. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

ITAJUTIBA, NO MUNICÍPIO DE INHAPIM -
REQUERIMENTO NQ 92 / 95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Itajutiba, no 
Município de Inhapim, recebido mediante requerimento do 
Deputado Djalma Diniz , 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 6). 
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A representação vem assinada por 511 eleitores (às fls. 7 a 
27), numero que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na ult ima eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabil i zou pela idonei dad e 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. 29 a 
32) . 

Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 34) comprova a 
existência de 2.582 eleitores na área emancipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Inhapim atesta a 
existência de 534 moradias no Distrito de Itajutiba (a fls. 
35 ) , numero que supera o exigido por lei. 

Constam , ainda. no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saude, cemitério. escola publica de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios. energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 39 a 46). 

Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 52 a 57), além do inventário 
patrimonia l dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 47 a 49 ) e a relação 
discriminada dos ser vi dores municipais lot ados na referida 
área (às fls. 50 e 51). 

Conc l usão 
Em face do exposto. concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assemb l éia Leg is lativa 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, ae 18 / 1/ 95 , 
seja env iado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
sol i c it ando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Itajutiba quanto à sua emancipação 
do Município de Inhapim , passando a constituir o Município 
de Itajutiba. com sede na local idade de Itajutiba. 

Sala das Comissões. 18 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dí l zon Melo , relator - Dimas 

Rodrigues - Clêuber Carneiro- José Maria Barros. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

NINHE I RA , NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO -
REQUERIMENTO NQ 100/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Reg ionalização 
Re latório 

O processo de emancipação do Distrito de Ninheira. no 
Município de São João do Paraíso , recebido mediante 
requerimento do Deputado Péricles Ferre ira. 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 apresent ado tempestivamente, 
atendendo, portanto, ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Compleme ntar 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 a 14). 

A representação vem assinada por 405 eleitores (às fls. 15 
a 32), 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. 35). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 36) comprova a 

existência de 4.321 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso 
atesta a existência de 481 moradias no Distrito de Ninheira 
(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, esco l a pública de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios , energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 37 a 43). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA - (às fls. 50 a 52), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóve i s municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 44 a 46) e a relação 
discriminada dos servidores municipa is lotados na referida 
área (às fls. 47 a 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 ng 37, de 18 /1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional. Eleitoral 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a a 
população do Distrito de Ninheira quanto à sua emancipação 
do Município de São João do Paraíso, passando a constituir o 
Município de Ninheira , com sede na localidade de Ninheira. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Clêuber Carneiro, relator 

Dílzon Melo- José Maria Barros- Dimas Rodrigues. 
PAREC ER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRIT O DE 

REDUTO , NO MUNICÍP IO DE MANHUAÇU -
REQUERIMENTO NQ 101/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emanc ipação do Distrito de Reduto. no 
Município de Manhuaçu, recebido mediante requerimento do 
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Deputado Jorge Hannas, vem a esta Cc-~ssão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III , "b" , do Regimento 
Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 
37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em aná li se 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 373 e l eitores (às fls. 5 a 
17), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabi li zou 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 cartór io (às fls . 20 e 
21). 
Certidão da Justiça Eleitora l (a fls. 32) comprova a 

existência de 2.586 eleitores na área emancipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Manhuaçu atesta a 
existência de 493 moradias no Distrito de Reduto (a fls. 
33). número que supera o ex i gido oor lei. 

Constam, ainda , no processo 25 cert idões 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. 35 a 44). 
Verificamos. também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às f l s. 52 a 55 ), além do inventário 
patrimonial dos bens móve i s e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 36, 43, 44. 47 a 51) e a 
relação discriminada dos servidores municipais lotados na 
referida área (às fls. 45 e 46). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos segu int es termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipa i s e Regionalização requer a 
v. Exa .. na forma regimental e em observânc ia ao dispostc -o 
inciso III do art. 7Q da Le i Complementar ng 37 . de 18 /1/~S. 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
so licit ando a realização de consu lta plebiscitária à 
população do Distrito de Reduto quanto à sua ema ncipação do 
Município de Manhuaçu, passando a constituir o Município de 
Reduto, com sede na local idade de Reduto. 
Sala das Comissões. 18 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Clêuber Carneiro. relator 

Di l zon Melo- Dimas Rodrigues - José Maria Barros. 
PAREC ER PARA O 1Q TU RNO DO PROJETO DE LEI 



NQ 2/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto em pauta 
dispõe sobre a construção de estação de piscicultura em 
represa de usina hidrelétrica a ser implantada no Estado. 
Publicada. foi a proposição encaminhada á Comissão de 

Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade, e á Comissão de Meio 
Ambiente , que opinou por sua aprovação e apresentou a Emenda 
nQ 1. 

Nos termos regimentais, vem o projeto a esta Comissão para 
receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto em tela tem por objetivo preservar a fauna 

aquática por ocasião da construção de represas em usina 
hidrelétrica, tornando obrigatória a edificação de estação 
de piscicultura. 

Tal medida, além de contribuir para a proteção e a 
conservação das espécies de peixes , não encontr a nenhum 
impedimento de ordem financeiro - orçamentária, porquanto não 
concorrerá para o aumento das despesas do orçamento. 
considerando que o ônus da obra ficará a cargo das empresas 
que irão fornecer energia elétrica. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Proj eto de 

Lei nQ 2/95 com a Emenda nQ 1, apresentada pela Comi ssão de 
Meio Ambiente. 
Sala das Comissões . 16 de maio de 1995. 
Miguel Martíni, Presidente- Clêuber Carneiro 

Helênio - Glycon Terra Pinto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LE I 

- NQ 33/ 95 
Comissão de Admín 'stração Pública 

Relatório 

Marcos 

O projeto de lei 
Helênio, tem por 
veículo a utomotor 
como estabelecer 
indevido. 

em tela, de autor ia do Deputado Marcos 
objetivo regulamentar a utilização de 
da administração direta e indir eta . bem 

normas para sua apreensão em caso de uso 

Publicada no "Diário do Legis l ati vo" de 11 / 3/95. a 
propos1çao foi distribuída á Comissão de Constituição e 
Justiça, que emitiu parecer preliminar sobre a matéria , 
co~cluindo por sua juridicidade , const itucionali dade e 
legali dade com as Emendas nQs 1 e 2, que apresentou. 

Vem, agora , o projeto a esta Comissão para exame de mérito. 
Fundamentação 

A matéria em questão é de competência do Estado. sendo que 
o projeto visa primordialmente resguardar o principio da 
moralidade no serviço públi co . 

Anteriormente, já havi a os Decretos nQs 10.450, 11.032. 
22.817 e 27.980, datados respectivamente de 5/ 4/ 67, 25/ 3/ 68, 
12 / 5/ 83 e 5/ 4/ 88. os quais não atendiam totalmente ás normas 
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utilização ou uso impróprio de veículos 

O projeto pretende , portanto, suprir deficiências na 
l egislação própria. 
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou as Emendas nQs 

1 e 2, que , se viessem a integrar o texto , iriam 
descaracterizá-lo . A manutenção dos arts. 2Q e 3o é 
imperiosa para resguardar a estrutura do diploma legal. 

Não consideramos oportuna e conveniente aos in teresses da 
administração a manutenção de ta i s emendas . Por isso. 
propomos sua rejeição. 
Objetivando o aprimoramento da proposição em exame. 

apresentamos as Emendas ngs 3 a 6. red i gidas ao final desta 
peça opinativa. 

Assim sendo , tendo 
que caberá ao Poder 
se vi slumbra óbice á 

em v ista ainda que o art . 5Q determina 
Executivo a regulamentação da l ei, não 

aprovação do projeto em exame . 
Con c lusão 

Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei ng 33 / 95 com as Emendas ngs 3 a 6. por nós apresentadas , 
e pela rejeição das Emendas ngs 1 e 2, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 

EMENDA NQ 3 
Suprima-se o inci so do art . 1Q. renumerando-se os demais 

incisos . 
EMENDA NQ 4 

O parágrafo único do art. 1Q passa a ter a seguinte 
redação: 

"Art. 1Q- .. .......... .. ............. .. . . 
Parágrafo único- Em caso de realização de serviço espec i a l 

iner ente ao exercício do serviço público. as normas 
constantes nos incisos poderão se r supridas medianTe 
autor ização especial.". 

EMENDA NQ 5 
Suprima-se o§ 4Q do art. 2Q. 

EMENDA NQ 6 
O art . 4Q passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 4Q - Esca lei não se aplica a veiculo utilizado por 

bombe iro ou po l icia, para ambulânc ia . ser viços especiais e 
de reoresentação, permanentes ou temporários. definidos em 
regulamento próprio.". 
Sa la das Comissões, 16 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Jairo Ataide, relator- Carlos 

Murta - Marcos Helênio -Arnal do Penna. 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 24/ 95 
Comissão de Meio Ambiente 

Rela tór io 
O Projeto de Lei nQ 24/95, de autoria do Deputado Ivo José, 

vi sa á criação das Áreas de Proteção Ambiental das Lagoas 
Marginais do Rio Doce e de Seus Afluentes. 

A proposição foi aprovada. em 1Q turno. na forma 
apresentada. e agora, nos termos regimentais, cabe a es ta 
Comissão emitir parecer para o 2Q turno. 
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Fundamentação 
O projeto de lei em epígrafe focaliza uma questão ecológica 

à qual não se deu , ai nda, a a tenção devida na legislação 
ambiental . Trata-se da defesa dos ecossistemas ribeirinhos , 
por via da proteção especial às lagoas marginais que os 
integram. A proposição visa a declará-las áreas de proteção 
ambiental , reservando ao órgão estadual competente do Poder 
Executivo o encargo de identificar e mapear tais l agoas, às 
quais somar-se-á , para fins de proteção integral, a faixa de 
50m adjacente ao seu leito histórico de inundação. 
Tais áreas não poderão se r alteradas, a não ser em casos 

específicos de obras, atividades ou projetos de utilidade 
púb li ca ou de relevante interesse socia l , definidos no 
âmbito do uso múltiplo e sustentáve l dos recursos hídricos 
do rio Doce e de seus afluentes. 

A inici ati va insere-se entre aquelas que visam a resguardar 
os recursos hídricos de nossos cursos d ' água. ord inariamente 
atingidos pela degradação ambienta l. Possui. porta~to, 

elementos novos para ampl iar os horizontes da legis ·ação 
sobre o meio ambiente. 

Conclusão 
Em face do exposto , opinamos pela a provação do Projeto de 

Lei nQ 24 / 95, no 2Q turno, na forma apresentada . 
Sala das Comi ssôes. 17 de maio de 1995 . 
Ronaldo Vasconce llos, Presidente e relator Antônio 

Roberto - Marcelo Cecé. 
PARECER SOBRE A EMENDA No 1 AO REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE 

ASS UNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO QUE CONTÉM SO LICITAÇÃO 
AO TRIBUNA L REGIONA L ELEITORAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA 
PLEBISCITÁR IA Á POPULAÇÃO DO DISTRITO DE DIVISA ALEGRE , NO 

MUNICÍPIO DE ÁGUAS VERMELHAS 
Comi ssão de Assuntos Municipais e Regiona li zação 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Divisa Alegre, no 

Município de Águas Vermelhas. teve início nesta Assembléia 
em 7/ 3/ 95, com o protocolo do Requerimento nQ 3/ 95, do 
Deput ado Romeu Queiroz, solicitando o recebimento da 
documentação exigida pela Lei Comp l ementar nQ 37 , de 1995 (a 
fls. 1), organizada e encaminhada pe la Comissão Pró-
Emancipação do Distrito de Divisa Alegre, const it uída em 
8/ 12 / 93 (ás fls. 2 a 4). 

O requ erimento foi recebido pela Presidência da Casa em 
28 / 3/ 95, publicado e encam i nhado dia 30 do mesmo mês a esta 
Comissão. Após aná l i se da documentação e verifi cação dos 
requisitos e das demais exigências da lei, esta Comissão, em 
6/ 4/ 95, emitiu parecer favorável à emancipação. nos termos 
do art. 103, III , "b", do Reg imen to Interno. e do inciso III 
do art. 7Q da Lei Compl ementar nQ 37, de 1995. 

O parecer, publicado em 12 / 4/ 95. concluiu por apresentação 
de requerimento á Mesa para que fosse so licit ada ao Tribunal 
Regional Eleitoral a realização de consulta plebiscitária á 
população do Distrito de Divisa Alegre , para constitu i r o 
Município de Divisa Alegre, com sede na localidade de Divisa 
Alegre (ás fls. 38 a 40). 
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Ao ser submetido o requerimento ao Plenário em 19 / 4/ 95, o 
Deputado Paulo Schettino apresentou a Emenda nQ 1, 
pretendendo incluir o Distrito de Itamarati de Minas no 
processo de emancipação do Distrito de Divisa Alegre , ambos 
no Município de Águas Vermelhas (a fls. 41). A emenda foi 
acolhida nos termos do art. 243 do Regimento Interno e 
distribuída a esta Comissão para receber parecer (a fls . 
39v). 

Em 25 / 4/95, os Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Santanna, 
vi sando a instruir a Emenda nQ ao requerimento desta 
comissão . apresentaram requerimento á Mesa so li citando que a 
emancipação se dê por fusão dos Distritos de Divisa Alegre e 
rtamarati, para se formar o Município de Di vi sa Alegre. com 
sede na loca lidade de Divisa Alegre, e requereram. também, a 
correção do topônimo Itamarati de Minas, constant e na Emenda 
no 1, para Itamarati. nome correto do distrito ( ás fls. 43 e 
44). Naquela ocasião encaminharam os documentos para 
comprovar o atend imento dos requ isi tos e das demais 
exigências legais (ás fl s. 45 a 95 ). in c lusive a ata de 
constituição da Comissão Emancipac ioni sta do Distrito de 
Divisa Alegre. formada no d i a 10/ 3/ 95 (a fls. 93 ) . 

Na mesma data. a Comissão Pró-Ema ncipação do Distrito de 
Divisa Alegre. que propugna a emanc i pação exclusiva dessa 
circunscrição. protocolou nesta Casa duas novas 
representaçôes contendo aba ixo - assinados dos seus e leitores 
- uma firmada antes da apresentação da Emenda nQ 1 e outra. 
depois -. manifestando o desejo da não-inclusão do Distrito 
de Itamarati no processo de emanc ipação do Dist r ito de 
Divisa Alegre. As representaçôes vi eram acompanhadas de 
dec l aração do Presidente da Associação Desportiva União, de 
Divisa Alegre, responsabilizando-se pela i doneidade das 
assinaturas cont idas nos referidos aba ixo-ass i nados (ás fls. 
96a 125 ) . 

E 25 / 4/ 95. foi designado rel at or da emenda o Deputado 
Sebastião Costa, que, na reunião desta Comissão. realizada 
no dia subseqüente, pediu prorrogação de prazo para emitir 
parecer. Nesse ínterim , novo re l ator f o i des i gnado para ta l 
f i na 1 i da de. 

Em 16/ 5/ 95 esta Comissão recebeu os seguintes documentos 
contendo assinaturas dos membros da Comissão 
Emancipacionista de Di vi sa Alegre, decidindo pela retirada 
do pedido de inc l usão do Distrito de It amara ti no processo 
de emanc ipação do Distrito de Divisa Alegre: 

a) d uas atas , datadas de 15/ 5 / 95, sendo uma conjunta da 
Comissão Pró-Emancipação de Divisa Alegre e da Comissão 
Emancipacionista de Divisa Alegre. e outra desta ú l tima; 

bl duas correspondências, de 15/ 5/ 95, comunicando a 
desistência e agradecendo aos Deputados Geraldo Santanna e 
Paulo Schettino o empenho dedicado em aprovar a emenda para 
i ncluir o Distrito de Itamarati no processo de emancipação 
de Div i sa Alegre. 

Na mesma data. este rel ator recebeu carta do Deput ado 
Gera l do Santanna. comunicanao que, em atenção a recomendação 
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de companheiros, estava inteiramente de acordo com a 
emancipação exclusiva do Distrito de Divisa Alegre. 

Fundamentação 
Após exame cuidadoso das peças do processo, passamos a 

tecer algumas considerações. 
A Emenda ng 1, o reque-imento (às fls . .<:3 -44) e a 

documentação apresentada, com vistas a tra~sformar o 
processo de emancipação do Distrito de Divisa Alegre, no 
Município de Aguas Vermelhas, em fusão de distritos, com a 
inclusão, na área emancipanda, do Distrito de Itamarati, do 
mesmo município, constituem, na prática , a apresentação de 
outro pedido de emancipação, pois: 

a ) foi constituída em 10/ 3/ 95 uma nova Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Divisa Alegre (às fls. 93 e 
94); 

b) o objeto do novo pedido não é o mesmo do pedido da 
comissão anterior, ou seja. não se pretende a emancipação 
exclusiva do Distrito de Di vi sa Alegre , mas a fusão desse 
distrito com o de Itamarati, para formarem o novo Município 
de Divisa Alegre , com sede em Divisa Alegre; 

c ) a comissão que so licitou a emancipação exclusiva do 
Distrito de Divisa Alegre foi constituída em 8/ 12 / 93. 
enquanto a nova comissão, que pretende emancipação por fusão 
de ambos os distritos , foi constituída em 10/ 3/ 95. sendo . 
portanto, posterior à data do protocolo do requerimento do 
Deputado Romeu Quei roz , que encaminhou o primeiro pedido; 

d ) foram apresentados novos documentos , em que fica 
caracterizado novo objeto do pedido: a fusão dos distritos ; 

e ) as duas últimas representações contendo aba i xo-assinados 
dos eleitores do Distrito de Di visa Alegre, reafirmando que 
pretendem a emancipação exclusiva , sem o distrito de 
Itamarati , evidenciam o conflito de interesses das 
emancipações pretendidas: logo, o acolhiment o de um pedido 
i nviabilizar i a o do outro . 
Há outras considerações a serem feitas na aná l ise da 

questão. 
O primeiro aspecto relevante é o precedente estabelec i do 

recentemente por esta Comissão, ao acolher o parecer do 
relator, Deputado Dí l zon Me lo, referente aos dois pedidos de 
emanc i pação do Distrito de São José da Bar -a . no Município 
de Alpinópolis. favoráve l ao atendiment o do Kequerimento ng 
5/ 95, do Deputado Rêmolo Aloise, que foi protoco l ado em 
prime i ro lugar. em detrimento do Requerimento ng 6/ 95, do 
Deputado Mi gue l Barbosa , apresentado posteriormente. 

Em segundo lugar. é import ante rememorar que em passado 
relativamente recente ( 199 1-1992) pretendeu-se a emancipação 
desses mesmos d i stritos por fusão, tendo s i do o ped i do 
aprovado pelo Plenário desta Casa. O Trib una l Regional 
Eleitoral real i zou o plebiscito, sob a ég i de da Lei 
Complementar nQ 19, de 1991, então em v igor , e com base em 
r eso luções normati vas ba ixadas pe l a própr ia Justiça 
Eleitoral, e fo ram obtidos, na ocasião. os seguintes 
resu lt ados: 
a ) No Di strito de Divi sa Al egre: 
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- eleitores inscritos: 1.924; 
compareceram 1.569 eleitores; 

- a maioria absoluta era 963 eleitores: 
-votos a favor: 1. 509 eleitores; 
-votos contrários: 38 eleitores· 
- votos em branco: 5: ' 

votos nulos: 17; 
b ) No Distrito de Itamarati: 
-e l eitores inscritos: 1.134; 
- compareceram 674 eleitores; 
- a maioria abso l uta era 568 eleitores: 
-votos a f avor : 69 ele i tores ; 
- votos contrár ios: 59 1 eleitores: 
- votos em branco: 11; 
-votos nu los: 3. 
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Conforme se depreende do exame do plebiscito rea li zado em 
15/ 11/91 pe lo TRE / MG. e não homo logado por aque l e Tribunal 
por não ter sido obtida a ma ior i a absoluta de votos 
favoráveis no Distrito de Itamarati . a emancipação do 
Distrito de Div i sa Alegre foi inviab il izada. 

Em s í ntese. se a população do Distr i to de Di vi sa Alegre 
pretendesse, agora. a emancipação por fusão de ambos os 
distritos, teria dil igenciado i sso. Ao contrário . o prime i ro 
pedido recebido nesta Casa , em 1995. iOl de emanc i pação 
exclusiva do Distrito de Di vi sa Alegre e já foi ana li sado e 
aprovado por esta Comissão em 6/ 4/ 95. 

Finalmente. o acordo entre as li deranças de ambas as 
comunidades. formalizado pela documentação recém-entregue a 
esta Comissão , descrita no re l at ório. torna i nconsistente o 
conteúdo da Emenda ng 1, ora em exame. 

Conclusão 
Pelo exposto, opinamos pe l a reJelçao da Emenda ng 1 ao 

requerimento desta Com i ssão e pe la contin ui dade do processo 
de emancipação exc lus iva do Discrito de Divisa Alegre. no 
Municíp io de Aguas Vermelhas. cons ubstanciada em 
requerimento. nos seguintes termos . 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr . Presidente da Assemblé ia Leg i s l at iva do Estado de 

Minas Gerais : 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regiona li zação requer a 

V. Exa., na forma regimental e em observância ao d i sposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37. de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado oficio ao Tribuna l Regional Ele i toral 
solicitando a real i zação de consu l ta p l eb i scitária à 
população do Distrito de . Divisa Alegre quanto à sua 
emanc i pação do Município de Aguas Verme lhas , para constituir 
o Mun i c í pio de Divisa Alegre. com sede na l oca l idade de 
Divisa Alegre. 
Sala das Comissões. 17 de maio de 1995. 
José Henrique . Presidente - Dimas Rodr i gues . re l ator - João 

Batista de Olive i ra- Iva ir Nog ueira- José Maria Bar ros-
Díl zon Melo- Sebastião Cos t a . 
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SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) : Ata -
Correspondênc i a: Ofício ng 5/ 95, do Presidente do Tribunal 
de Contas - Ofícios e telegrama - Registro de presença -
Apresentação de Proposições : Projeto de Lei Complementar nQ 
4/ 95 - Projetos de Lei ngs 239 a 243 / 95 - Requerimentos de 
Emancipação nQs 117 a 127 / 95- Requerimentos nQs 420 e 
421 / 95 - Requerimentos dos Deputados Ivo José e Geraldo 
Nascimento e da Comissão de Assuntos Mun i cipais (15) 
Comunicações: Comunicações do Deputado Kemíl Kumaíra e da 
Comissão de Meio Ambiente - Oradores Inscritos: Discurso do 
Deputado Geraldo Rezende- 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ): 1ª Fase: 
Abertura de inscrições Leitura de comunicações 
apresentadas- Requerimentos: Requerimentos de Emancipação 
nQs 117 a 127 / 95; deferimento- Requerimento do Deputado Ivo 
José; deferimento Requerimentos do Deputado Geraldo 
Nascimento e da Comissão de Assuntos Mun i cipais (2); 
aprovação- Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais; 
questão de ordem; aprovação Dec l aração de voto 
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais ; aprovação; 
verificação de votação; inexistência de "quorum " para 
votação; anu l ação da votação; chamada para recomposição do 
numero regimenta l; existência de "quorum" para discussão -
2ª Fase: Discussão e votação de proposições: Discussão, em 
1Q turno , do Projeto de Lei nQ 219/95; discurso do Deputado 
Gilmar Machado ; encerramento da discussão- ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
- Ás 14h15min. comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vi eira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
J acob- Ermano Batista - Aílton Vilela - Ajalmar Si lva-
Alencar da Silveira Junior Álvaro Antônio Anivaldo 
Coelho - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
- Bonifácio Mourão - Car los Murta - Carlos Pimenta - 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- Jorge Eduardo de Oliveira Jorge 
Han nas - José Braga - José Henr i que - José Maria Barros -
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Pér icles Ferreira - Ronaldo 
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535 

O Sr . Presidente (Deputado Wanderley Ávila ) - A li sta de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Decla~ ~ aberta a reun1ao. Sob a proteção de Deus e em nome 
do po ~ mineiro, iniciamos os nossos trabalhos . Com a 
palavra. o Sr. 2g-Secretário , para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

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

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

1g-Sec retário, lê a seguinte correspondênc i a: 
OFÍCIOS 

NQ 5/ 95, do Sr. Fl ávio Rég i s Xavier de Moura e Castro. 
Presidente do Tribunal de Contas. informando. em resposta ao 
Oficio 735/ 95/ SGM. que essa Corte tem o prazo de 60 d i as a 
partir do recebimento das contas para emitir seu parecer e 
que o relatório a cargo da Comissão o~ Acompanhamento da 
Execução Orçamentária e Exame do Balanço está conc luí do, 
encontrando-se os autos na 1ª Dir etoria de Fi scalização 
Financeira e Orçamentária para que esta em it a seu 
pronunciamento . ( - Anexe-se à Mensagem 6/ 95. ) 

Dos Srs. Pedro Bittencourt. Presidente da Assembléia 
Leg i slat iva do Estado de Santa Catarina; Esper i d i ão Amim. 
Senador; Confucio Mo ura. Deputado Feoeral. agradecendo o 
envio da documentação referente às audiências publicas 
reg iona i s e o convite para part i cipar desses eventos. 

Do Sr. Nilmário Miranda . Presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados . encaminhando a programação 
do I Fórum Nac ional das com i ssões l egislativas de direitos 
humanos. 

Do Sr. José Lacerda, Presidente das Comissões Especiais 
Pluripartidárias da Assembléia Legislativa de Mato Grosso. 
sol icitando subsídios às Comissões Espec iais 
Pluripartidárias daque l a Casa que discutirão a exc lusão do 
voto em branco no cálculo do quociente eleitoral e a 
implantação do voto distrital. 

Da Sra. Maria Geralda de Queiroz Barreto. Diretora-Gera l do 
Tribunal de Alçada de Minas Gerais. encaminhando as notas 
taquigráficas do voto de congratu lação ao ex-Deputado José 
Laviola proposto pelo Juiz Ximenes Carneiro. 

Do Sr. Armando Melillo Fi lho . Presidente da Sociedade 
Mineira de Engenheiros Florestais - SMEF . agradecendo o 
convite para participação na comissão de estudos relativos 
ao Projeto Jaíba. ( - Á Comissão Especial - Projeto Jaíba.) 

Do Sr. Paulo José Carlos Guedes, Presidente do Movimento 
Pró-Manga, e outros. sol ícítando que. no processo de 
emancipação do Dístrí~ · de Juvenília , os Distritos de 
Juvenílía. Monte Rei e Porto Agrário sejam considerados como 
pertencentes ao Municíp i o ae Manga, conforme decisão 
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judicial. (- À Comissão de Assuntos Municipais. Anexe-se ao 
processo de emancipação dos Distritos de Juvenília, Monte 
Rei e Porto Agrário.) 

Do Sr . Maury Louzada Abreu , enviando o Projeto Editora com 
Gráfica para exame desta Casa. (- À Comissão de Educação. ) 

TELEGRAMA 
Do Sr . Lu i z Alberto O. Jünior, Presidente da ASSIDUA , do 

Município de Uberaba, manifestando-se contrariamente à 
emancipação do Distrito de Delta. (- À Comissão de Assuntos 
Municipais para anexar ao processo de emancipação do 
Distrito de Delta.) 

Reg ist ro de Presença 
O Sr . Presidente Esta Presidênc i a reg i stra , com 

sat i sfação e orgulho, a presença, em Pl enário, do Alm. Gama 
e Silva, que fará, no Plenarinho , exposição sobre a 
privatização da Cia. Vale do Rio Doce; em sua companhia , o 
nosso companheiro Ciro Verçosa, Presidente da Associação dos 
Acionistas Minoritários do Banco do Brasi l. 

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

Aprese nt ação de Proposições 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LE I COMPLEMENTAR No 4/ 95 

( Ex-Projeto de Lei Comp l ementar nQ 15/ 9 1) 
Dispõe sobre a elaboração e a organização da Lei de 

Diretr i zes Orçamentárias. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Min as Gerais decreta: 

Capitulo I 
Da Le i de Diretrizes Orçamentárias 

Art. 1Q - A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com 
o Plano Plurianual, orientará a elaboração da proposta 
orçamentária anual da admin i stração púb li ca estadua l. 

§ 1Q - O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. de 
iniciativa do Governador do Es t ado, resultará das propostas 
parci a is de cada Poder, do Ministério Püblico e do Tribunal 
de Contas . compat ibili zadas em regime de colaboração pela 
comissão permanente prevista no ? 2Q do art. 155 da 
Const ituição Estadua l. 

§ 2Q -O Poder Executivo encaminhará a nu a lmente, até o dia 
30 de abr il, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 
para se r apreciado pe lo Poder Legislativo. 

? 3Q O Poder Leg isl ativo dará conhecimento a toda 
instituição e pessoa int eressada , por me io de imediata 
publicação no diário oficial do Es t ado , do Projeto de Lei de 
Diretri zes Orçamentárias. assim como de toda sua tramitação. 

Ar t . 2Q- A Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá orientar 
os procedimentos a serem adotados na e laoor ação das 
propostas parciais da Lei Orçamentár ia a nual pelos Poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário, tendo em vista : 

I - a democratização e a amp liação da participação, no 
nível de cada Poder. na fixação das metas e das prioridades 
a serem incluídas na proposta orçamentária; 
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II - a criação de mecanismos de participação regional para 
o levantamento das demandas prioritá~ias , assegurando a 
representação de setores representativos da comunidade; 
III - a fixação dos procedimentos par a a elaboração , pelo 

Poder Executivo , de uma matriz de regionalização que oriente 
a distribuição dos recursos para investimento da 
administração pública direta e indireta, por região do 
Es tado; 

IV - a garantia do cumprimento da l eg i slação em vi gor 
quanto à forma de apresentação da lei orçamentária, com 
discriminação das info rmações ad iciona is e quadros 
demonstrativos que deverão acompanhá- la, tendo em vi sta a 
transparência da peça orçamentária . 

Capitulo II 
Da Elaboração da Proposta Orçamentária 

Art. 3Q 
conterá: 

- O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

I os l im it es a serem obedecidos nas 
orçamentárias parciais de cada um dos Poderes; 

propostas 

II - as prioridades e as metas do Plano Plurianual, em 
concordância com o Plano Mineiro de Desenvo lvi me nto 
Integrado, a serem incluídas na proposta orçamentária: 
III- a política de ap licação das agências financeiras 

oficiais de fomento; 
IV- a política de pessoal. i nc lusive quanto aos critérios 

de reajuste dos salár ios de ser vidor; 
V - a regulamentação das possí ve is a lt erações na l egislação 

tributária que tenham repercussão na previ são da receita 
orçada para o exerc ício subseqüente; 

VI - a fixação de diretrizes e critéc ~ os de pagamento da 
divida püb l ica; 

VII - a fixação dos li mites mínimos de investimento nos 
setores considerados prioritários, tendo em vi sta o 
cumprimento do art. 158 da Constituição Estadual; 

VIII os procedimentos a serem adotados pelo Poder 
Executivo para a abert ura de créditos suolementares. 
Art. 4Q -O Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 

explicitará: 
I - os indicadores econômicos-financeiros adotados para 

balizar as expectativas de desenvolvimento econôm i co e 
financeiro: 

II - os critérios adot ados para a estimativa da receita e 
fixação das despesas; 
III - os mecanismos de financiamento do déficit. quando 

houver. 
Capitulo III 

Da Elaboração da Lei de Diretrizes Orçament á rias 
Art. 5Q - A tramitação legi s lativa do Projeto de Lei de 

Diretrizes Orçamentári as seguirá , no que couber. as normas 
estabelecidas para tramitação da Lei Orçamentária. 
Art. 6Q -As emendas ao Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias só poderão ser aprovadas quando: 
I - forem compatíveis com o Plano Plurianual e suas 

a lterações; 
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II - não inviabilizarem o cumprimento das prioridades 
constitucionais e o atendimento das despesas compulsórias. 

Parágr afo único - O Poder Executivo poderá envi a r mens agem 
ao Poder Legislativo pa ra propor modificação no Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentári a s , enquanto não iniciada a 
votação da parte cuja alteração está sendo proposta. _ 

Art. 7o - Durante o período regimental, poderao ser 
apresentadas emendas popula r es ao Projeto de Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, desde que encaminhadas por, no 
mínimo, 3 (t rês ) entidades estaduais representativas da 
sociedade. 

Art . 8Q Durante a tramit ação do Projeto de Lei de 
colocará à 
informações 

Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo 
disposição do Poder Legislativo todas as 
técnicas necessárias. 

Parágrafo único A Secretaria de Estado da Fazenda 
designará responsável pelo acompanhamento da tramitação e 
pelo fornecimento das informações técnicas necessárias. 

Art. 9Q Esta l ei entra em vi gor na data de sua 
publicação. 

Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reun iões, 7 de março de 1995 . 
Marcos Helênio 
Justi icação: O art. 159 da Constituição Estadual remete á 

lei complementar a tarefa de dispor sobre a elaboraç3o da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias, entr e outras. 
o processo de discussão e de elaboração da Lei de 

Diretri zes Orçamentárias para 1992 demonstrou a importância 
dessa regulamentação . O entendimento do tipo de questão a 
ser tratada na Lei de Diretrizes Orçamentárias foi 
certamente um ponto polêmico e sujeito a interpretações 
diferenciadas , exatamente por inexistir um referencial no 
âmbito do Legis l ati vo que orientasse esse processo . Os vetos 
opostos pelo Governador a um grande número de proposições 
aprovadas pelo Leg i slativo, com o argumento de tratar-se de 
matéria estranha á lei, veio reforçar a necessidade de se 
criar esse referenc i al. 

O texto proposto busca consolidar e aperfeiçoar a 
experiência vivi da pelo Legislativo mineiro no processo de 
elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e tem como 
objetivo garantir a democratização e a transparência na 
elaboração da peça orçamentária. 
-Publicado, vai o projeto às Comi ssões de Justiça , de 

Adm ini stração Pública e de Fisca li zação Financeira para 
parecer, nos termos do art. 195, c / c o ar t 103 , do 
Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI NQ 239/ 95 
( Ex-Projeto de Lei nQ 1 .640/ 93 ) 

Dispõe sobre a extinção de taxas judiciais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta 
Art. 1Q A prestação jurisdicional do Estado ser 

inteir amente gratuita para todos os que recorrerem 
Justiça, indistintamente. na forma da lei processual. 
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§ 1Q - Não serão cobradas taxas judiciais, custas nem 
nen hum outro tipo de recolhimento pelo poder públ i co 
es tadual, quando da propositura, tramit ação ou decisão de 
pr ocessos, ações ou manifest ação do Poder Judiciário, 
garantidos os resultados financeiros decorrentes de 
sentenças judiciais em favor do Estado. 
Art. 2Q -Esta lei entra em vigor 30 dias após sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões. 7 de março de 1995. 
José Bon if à c i o 
Justificação : Atualmente as custas processuais e taxas 

cobradas pouco significam aos cofres púb l icos e trazem 
maiores entraves burocráticos aos processos, provocando 
l entidão na tram it ação judicial e tensões pa ra as partes. 
Além disso. ver1r 1ca-se uma a ltí ssima porcentagem de 

pedidos de justiça gratu i ta deferidos pelos Jui zes. que 
perdem tempo com despachos e discussões sobre a rea l 
condição fi nance ir a do requerente pobre. 

Também há que se falar no tempo perdido com cálculos. com 
vist as ás partes . contestações , cobranças. que nada têm a 
ver com o verdadeiro objetivo do processo em exame e impedem 
o seu andamento. para maior desc rença da pop ul ação. 

Ora. se os Juizes vêm deferindo a gratuidade de justiça 
para a lguns milhares de pessoas. mais lógico e justo que 
seja assim para todos. sem burocracia nem discriminação. 
Registre-se que a gratu i dade da máquina judiciária não 

implicará o fim da condenação aos honorários. pagamento aos 
peritos particulares. gastos do oficial de justiça com 
vi agens , etc., mas apenas o fim daqueles pequenos e 
simbólicos recolhimentos aos cofres públicos . que sempre 
atrasam e emperram o andamento do processo, geralmente . no 
seu inicio. 

O presente projeto de lei, portanto. é um avanço para o 
signif i cado da Just i ça, além de oesburocratizá-la, já que os 
advogados, juizes e contadores não perderão tempo com 
valo res insignif i cantes nem com os milhares de requerimentos 
de gratuidade da justiça. 

O presente projeto de lei va i ao encontro dos anseios e 
reclames da unanimidade da população da maioria dos 
advogados e é uma necessidade para um pais pobre e carente 
que deseja agilizar o Poder Judic iário e fazê-lo mais justo. 

Va le l embrar que o pagamento à justiça é para muitos 
sinônimo de Justiça a serv iço de quem tem dinheiro. 
-Pub licado. vai o projeto às Comissões de Justiça. de 

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

PROJETO DE LEI No 240/ 95 
( Ex-Projeto de Lei-nQ 600/ 91 ) 

Di spõe sobre a veiculação gratuita de extratos de estatutos 
de entidades soc iais no "Diário ao Leg isl at ivo". 

A Assembléia Legisl at iva do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art . 1Q O Deputado Estadual terá, semanalmente, no 
"Diário do Legislativo", veiculado no "Minas Gerais", espaço 
para divulgação de um extrato de estatutos sociais de 
entidade esportiva, recreativa, de assis tência, de 
benemerência ou de associação de bairro. 
Art. 2o A Secretaria da Mesa se incumbirá do 

encaminhamento da matéria ao órgão oficial do Estado. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 9 de março de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: Os altos preços de impressão gráfica estão 

l evando as entidades a solicitarem a interferência dos 
Deputados para se dar a necessária publicidade a seus 
estatutos, o que está sendo resolvido com a ocupação de 
horário nas reuniões plenárias do Legislativo. A proposta 
visa a resolver o problema. 
-Publicado, vai o projeto á Mesa da Assembléia para 

parecer. 

Cria o Fundo 
providências. 

PROJETO DE LEI No 241/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 1.394/93) 
Estadual do Trabalho - FET - e dá outras 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica criado o Fundo Estadual do Trabalho- FET-

com base na Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 
1993. 
Art. 2Q -O FET tem por objetivo o financiamento da folha 

de pagamento de empregados em atividades urbana e rural, 
contribuindo para o desenvolvimento social e econ6mico do 
Estado. bem como para a manutenção do nível de emprego. 
Parágrafo único - Podem recorrer ao FET as microempresas, 

as pequenas empresas urbanas, os microprodutores e os 
pequenos produtores rurais, assim definidos no art. 2Q da 
Lei no 10.992, de 19 de dezembro de 1992. 

Art . -3o O FET, de natureza contábi 1 e de caráter 
rotativo , será integralizado com os seguintes recursos: 

I - c~tações previstas anualmente no Orçamento do Estado; 
II - 15% (quinze por cento) do lucro liquido dos Bancos do 

Estado ; 
III - recursos de qualquer origem, desde que não o onerem. 
Art. 4o - A contrapartida dos mutuários será , no mínimo. 

igual a- 10% (dez por cento) do valor total do empréstimo 
obtido . 

Art. 5Q -Os financiamentos serão concedidos observando-se 
as seguintes condições: 

I - prazo de carência mínimo de 1 ( um ) e máximo de 2 (dois ) 
anos a partir da data de assinatura do contrato ; 

II - prazo máximo de amortização de 60 (sessenta ) meses a 
partir do término da carência; 
III comprovação, perante o agente financeiro. da 

regularidade de todas as obrigações trabalhistas. bem como a 
apresentação de l ivro de registro de empregados , da Carteira 
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do Trabalho e Previdência Social dos empregados, de 
comprovantes de recolhimento prev idenciário, de depósito do 
Fu ndo de Garantia por Tempo de Serviço e de atestado do 
sindicato da categoria do empregado comprovando a idoneidade 
dessas informações . 

Art . 6Q As parcelas do financiamento serão liberadas 
mensalmente mediante a comprovação do disposto no artigo 
anterior. 
Art. 7Q- O débito contraído por microprodutores e pequenos 

produtores rurais será convertido em produto, tomando por 
base o preço mínimo garantido pelo Governo Federal. 

p 1Q -Para os produtos não contemplados com a po l ítica de 
preços mínimos do Governo Federal será usada a cotação de 
mercado do dia da tomada do financiamento. 
~ 2Q - O produto a que se refere o "caput" deste artigo 

será indicado pelo mutuário no ato da ass inatura do contrato 
de financiamento. 
Art. 8Q - Para financi amentos concedidos ás empresas de 

atividade urbana , a divida será corrigida pe lo Índice Geral 
de Preços - IGP - ou por outra taxa que vier substitui-lo, 
mais juros de 1% (um por cento) ao ano. 
Art. 9Q -Aqueles beneficiários que. no decorrer do tempo 

de carênc i a ou da execução do p l ano de pagamento aprovado 
pe l os agentes financeiros. incorrerem em inadimplemento. ou 
ainda descumprirem quaisquer normas do contrato terão 
automaticamente que saldar toda a divida. 
Art. 10- O órgão gestor do FET será a Secretaria de Estado 

do Planejamento e Coordenação- Geral - SEPLAN que terá. 
entre outras, as seguintes atribuições: 

I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte 
no orçamento do fundo antes de sua aplicação; 
II organizar o cronograma finz ·:eiro de receita e 

despesa. acompanhar sua execução e a aplicação das 
disponibi l idades de caixa em papéis de dívida públ i ca 
estadual ou em títulos de institu i ções financeiras oficiais 
do Estado; 
III - responsabilizar-se pela execução do cronograma fís i co 

do projeto ou atividade . 
Art. 11 -O agente financeiro do FET será o Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG que terá , entre 
outras , as atribuições de: 

I - ap l icar os recursos do fundo segundo as normas e os 
procedimentos definidos pelo órgão competente: 

II - remunerar as d i sponibil i dades temporárias de caixa, a 
fim de ev itar a descapitalização do fundo: 
III promover a coorança dos créditos concedidos, 

i nc l usive em esfera judicial: 
I V - emitir re l atórios de acompanhamento dos recursos 

colocados á sua disposição. 
Art. 12 -O grupo coordenador do FET será composto por 

representantes da Secretaria de Estado do Pl anejamento e 
Coordenação-Geral. da Secretaria de Estado da Fazenda , da 
Secretar i a de Estado do Traba l ho e Ação Soc i a l , da 
Secretar i a de Estado da Agr i cultura e Abastec i mento. da 
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Secretaria de Estado da Indústria, Mineração e Comércio, das 
centrais sindicais que têm sede regional no Estado de Minas 
Gerais e do represent a nte do Serviço de Apoio as Micro e 
Pequenas Empresas de Minas Gerais - SEBRAE - MG -, que terá 
as seguintes atribuições : 
I- elaborar a política geral de aplicação dos recursos, 

fixar diretrizes e prioridades e aprovar o cronograma 
previsto: 

II - recomendar ao gestor a readequação ou a extinção do 
fundo, quando necessário; 

III - acompanhar a execução orçamentária do fundo. 
Art. 13 Os demonstrativos financeiros, bem como os 

critérios de prestação de contas do fundo obedecerão ao 
disposto na Le i Federal ng 4.320, de 17 de março de 1964, e 
as normas do Tribunal de Contas ao Estado de Minas Gerais. 

Art. 14 - Esta lei será regu l amentada pelo Pode- Executi vo 
no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da data de 
sua publicação. 

Art . 15- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões , 7 de março de 1995. 
Marcos Helênio 
Justificação: A Lei Complementar nQ 27. de 18 /1/93, que 

dispõe sobre a instituição, a gestão e a ext inção de fundo, 
cria a oportun i dade de termos, no âmbito do Estado. fundos 
que possam contriouir para nosso desenvo lvi mento soc i al e 
econômico. Embasados nessa l ei , propomos a criação do Fundo 
Estadual do Trabalho- FET. 
E do conhecimento de todos que estamos atraves sando uma das 

piores crises econômicas , tornando-se da maior relevância a 
criação de instrumentos que possibi lit em a volta do 
crescimento econôm i co em nosso Es tado. 

O FET será um instrumento não só de manutenção 
emprego mas também de geração de novos 
possibilitando a criação de novas empresas e 
falência de muitas outras. 

do níve l de 
empregos, 

evitando a 

A linha de crédito para a mão-de-obra criada pe lo FET 
permitira aos empregadores , sobretudo os microprodutores e 
os pequenos produtores rurais. regu l arizarem sua situação 
trabalhista , pois é sabido que a maioria deles não consegue 
arcar com todas as despesas decorrentes das obrigações da 
relação do trabalho. São despesas enormes. que acabam por 
levar os empregadores a dispensarem seus empregados , 
co locando-os no desemprego e contribuindo para o aumento da 
marginalidade. 

A questão do desvio dos financiamentos para outros fins 
ser i a resolvida com o disposto no art. 5Q. it em III, pois o 
crédito seria condicionado á apresentação das referidas 
comprovações. 

Outro problema. sempre levantado quando falamos em aumentar 
o poder aquisitivo dos trabalhadores , é a possível infl ação 
resultante desta medida. Quando propomos. no art. 6Q do 
projeto. a liberação mensal dos recursos , estamos evit ando 
esse perigo , pois o aumento da massa de sa l ário será 
correspondente ao aumento da produção ou vice - ver sa . 
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O art. 7Q e seus parágrafos criam a possibilidade para que 
os m1croprodutores e os pequenos produtores rurais , que na 
maioria das vezes estão descapitalizados. saldem suas 
dividas com o produto do seu trabalho, conseguindo , assim , 
tranqüilidade em face das freqüentes oscilações dos preços 
dos produtos agríco l as, principalmente na época da safra. 

Finalmente , a participação dos sindicatos respectivos 
aumentaria a transpa rência da utilização dos recursos. 

Diante dos fatos e da relevânc i a da matéria para o 
desenvolvimento do · Estado. contamos com o apoio dos nobres 
Deput ados a aprovação deste projeto de l ei. 

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça. de 
Administração Pública e de Fiscalização Finance i ra para 
parecer , nos termos do art. 195, c / c o art. 103. do 
Regimento Interno. 

Dec l ara de 
do Bras il 
Horizonte. 

PROJETO DE LEI No 242/95 
( Ex-Projeto de Lei-nQ 911 / 92 ) 

utilidade pública a Liga das Mulheres 
LIBRA com sede no Município 

::leitoras 
de Be lo 

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

Mulheres Eleitoras do Brasi l LIBRA com sede no 
Mun icípio de Be lo Horizonte. 

Art. 2Q Esta l e i entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as d i spos i ções em contrário . 
Sa l a das Reuniões , 2 de maio de 1995. 
Elbe Brandão 
Justificação: A LIBRA é uma assoe 2ção c ivil sem fins 

luc r ativos. e se rege por seu estatuto e pela legislação 
apl icável. 

Tem por objetivos promover a resoonsabilidade po lí tica por 
meio de inf ormação e da ativa participação do cidadão no 
governo. prestar serviços de interesse da educação e da 
cu ltu ra para desenvol vimento da cidadania e executar todos 
os atos apropriados ou necessários para a lcançar os 
objetivos propostos. A ent i dade não apóia nem se opõe a 
nenhum candidato ou partido pol ítico . 

Diante ao exposto. contamos com o apo io dos nobres 
Deputados a aprovação deste projeto de l ei. 

- Publicado. vai o projeto ás Comissões de Justiça, para 
exame pre liminar e de Educação . para deliberação. nos termos 
do art . 195. c/ c o art. 104. inciso I. do Reg ime nto Interno. 

PROJETO DE LEI No 243/95 
Declara de utilidade púb lica ã Associação do Pequeno 

Cris t o. com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legisl ati va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica declarada de ut ili dade pública a Associação 

do Pequeno Cristo . com sede no Município de Be lo Horizonte. 
Ar:. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sa la das Reuniões. 10 de maio de 1995. 
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Sebastião Navarro Vieira. 
Justificação: A Associação do Pequeno Cristo é entidade 

filantrópica , sem fins lucrativos. fundada em Belo Horizonte 
pelos leigos da Paróquia da Santíssima Trindade, no Bairro 
Gutierrez. 

Sua obra principal é a Casa do Pequeno Cristo, que vem 
sendo construída na Vila São Jorge, onde crianças carentes e 
abandonadas serão atendidas por voluntários e profissionais 
diversos. 

A Associação promove atendimento à criança desassistida, 
com vi stas a possibil i tar seu desenvolvimento intelectual. 
físico, socia l e artístico, sem disti~ção de cor, raça. 
crença, nacionalidade ou procedência. E administrada por _um 
conselho diretor. uma diretoria e um conselho f1scal . CUJOS 
membros não recebem remuneração, vantagem ou bonificação 
pelo desempenho de seus cargos ou funções. 

Por evidenciar-se forte caráter soc ial nas ações da 
entidade , é dever de justiça outorgar-lhe o título de 
utilidade púb li ca, notadamente quando sabemos que este 
facultar - lhe-á as úteis prerrogativas previstas em lei. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, p~ra 

exame pre l iminar, e de Saúde e Ação Social para deliberaçao, 
nos termos do art. 195, c/ c o art. 104, inciso I, do 
Regimento Interno . 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1 - Requerimento nQ 117 / 95, do Deputado Wanderley Ávila. 

que encam in ha documentação de emancipação do Distrito de São 
João da Chapada , no Município de Diamant ina . 

- Documentação completa entregue em 16/ 5/ 95. 
2 - Requerimento nQ 118/ 95, do Deputado Kemil Kumaira, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Vil a 
Pereira, no Município de Nanuque. 

- Documentação completa entregue em 16/ 5/ 95. 
3- Requerimento nQ 119/ 95, do Deputado Ermano Bat ist a . 

encaminhando documentação de emanc ipação do Distrito de Nova 
Belém. no Município de Mantena. 

- Documentação completa entregue em 16 / 5/ 95. 
4 - Requerimento nQ 120/ 95 , do Deputado Antôn io Andrad~ . 

que encam i nha documentação de emancipação do Distrito de Sao 
Brás de Minas , no Munic í pio de Lagamar. 

- Documentação completa entregue em 16/ 5/ 95 . 
5- Requerimento nQ 121 / 95 , do Deputado Kemi l Kumaira : 

encaminhando documentação de emancipação do Distrito de Fre 1 
Gonzaga . no Município de Teófilo Otôni . 

- Documentação entregue em 22 / 3/ 95: 
a ) ata de constituição da comissão emancipacionista, 

registrada em cartório; 
b) representação; 
c) declaração de entidade lega lmente constituída. 
- Documentação entregue em 6/ 4/ 95: 
a ) mapa / descrição de limit es do IGA. 
- Documentação en t reg ue em 18 / 5/ 95: 
a ) cópia a utenticada do CGC da ent i dade ; 
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b) cop1a da ata de eleição da diretoria da entidade, 
registrada em cartório ; 
c) certidão da Justiça Eleitoral ; 
d) declaração de núcleo urbano e moradi a s; 
e) declaração de edifícios para funcionamento do governo 

municipal e órgãos de segurança; 
f) declaração de posto de saúde ; 
g) declaração de esco l a pública de 1Q grau completo; 
h) declaração de cemitério ; 
i) declaração de te l efone; 
j) dec l aração de correios ; 
1) declaração de energia elétrica; 
m) dec l aração de abasteciment o de água; 
n) inventário patrimonial: 
o) re l ação de serv i dores. 
6 - Reque r imento ng 122/ 95, do Deputado Romeu Queiroz , 

enc2~inhando documentação de emancipação do Distrito de 
Fon s~:::a . no Município de Al vi nópo l i s. 

- Documentação comp l eta entregue em 16/ 5/ 95. 
7 Requerimento nQ 123/ 95 . do Deputado Rona l do 

Vasconcellos, que encam inha documentação de emancipação do 
Distr ito de Carvalho de Brito. no Município de Sabará. 

- Documentação comp l eta entregue em 17 / 5 / 95. 
8 - Requerimento ng 124 / 95 , do Deputado Dinis Pinheiro. que 

encaminha documentação de emancipação do Di str ito de Parque 
Durval de Barros. no Muni cípio de Ibirité. 

- Documentação completa entregue em 17 / 5 / 95. 
9 - Requerimento ng 125/ 95. do Deputado Dimas Rodrigues , 

encam i nhando documentação de emanc ipação dos Distritos de 
Verdelândia. no Município de Varze l â ndi a. e de Barreiro do 
Rio Verde , no Município de Janaúba . 

- Documentação comp l eta entregue em 17 / 5 / 95. 
10 Requerimento ng 126/ 95 . da Deputada Maria José 

Haueisen. que encam i nha documentação de emanc i pação dos 
Distritos de Ponto dos Vo l antes e Santana do Araçuaí. no 
Município de Itinga. 

- Documentação comp l eta entregue em 18 / ~ 1 95. 
11 - Requerimento ng 127 / 95 . do Dep u ~ = :o Antônio Andrade. 

que encamin ha documentação de emancipação dos Distritos de 
Cana-Brava e Caatinga. no Municíp io de João Pinheiro. 

- Documentação completa entregue em 18 / 5 / 95 . 
REQUERIMENTOS 

NQ 420/ 95 , do De-_ê ado Geraldo Nascimento. sol icit ando seja 
fo rmulado apelo o~ Governador do Estado e ao Secretário de 
Transportes e Obras Púo l icas com vi stas á reparação da oonte 
sobre o córrego Vargem Al egre . _no Distrito de Va rgem Alegre. 
Município de Caratinga . ( - A Comissão de Admin i stração 
Pública. ) 

NQ 42 1/ 95. do Deputado Paulo Schett ino. so licit ando seja 
formu l ado apel o ao Governador do Estado com vist as à 
ratifica ção do con vên io firmado entre a Secretaria da Saúde 
e a Obra Soc ia l Margarida Baptista de Olive i ra. nesta 
Cap i ta 1 . ( - Á Comi ssão de Saúde e Ação Soe i a 1 . ) 
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-Os requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (15) 
foram publicados na edição de 19/5/95. 

Do Deputado Ivo José, so licit ando seja o Projeto de Lei 
Complementar ng 2/95 apreciado pela comissão seguinte a que 
foi distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu 
prazo para emitir parecer. 

Do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando se const itua 
comissão especial para acompanhar , junto ao Governo do 
Estado, as negociações que se realizam relativamente à crise 
enfrentada pelo Grupo Mendes Júnior. 

COMUNICAÇÕES 
- São. também, encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Kemil Kumaira e da Comissão de Meio Ambiente. 
Oradores Inscritos 

o Sr . Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo 
Rezende. 
o Deputado Geraldo Rezende Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas , Srs. Deputados; enquanto. nos corredores do 
Congresso Nacional , as discussões estão acirradas e voltadas 
totalmente para as reformas constitucionais, o Presidente 
Fernando Henrique Car doso. estrategicamente, anuncia, sem 
muito alarde, o cumprimento de algumas promessas de seu 
Governo. Na semana passada, ele anunciou , através de cadeia 
de rádio, o cumprimento de seu programa de campanha sobre 
habitação: a partir de agora, 27% dos recursos do FGTS. que 
pertence aos trabalhadores. serão destinados à construção e 
reforma de casas, regularização de terrenos. lotes com água. 
esgoto e l uz para as famílias que ganham até três sa l ários 
mínimos. O Presidente falou que. nos anos anteriores, era 
baixissimo o percentual dos recursos do FGTS destinados a 
essas famílias: não ultrapassou 5%. Neste ano, o Governo 
Federal irá acionar o FGTS para liberar nada mais, nada 
menos que R$1 . 000 . 000.000,00, o suficiente, segundo o 
Presidente, para atender mais 250 mi l famílias necessitadas. 
Ele disse, ainda, que esses recursos deverão ser aplicados 
em dois programas: o Pró-Moradia e o Pró-Saneamento , 
atendendo, primeiramente. as periferias das grandes cidades 
e. posteriormente. as comunidades de base. Afirmou, 
categoricamente, que o dinheiro do FGTS será muito bem 
uti l izado, inclusive sem a tradicional politicagem. como já 
aconteceu muitas vezes . 

Até ai. Srs. Deputados, tudo bem. mas. analisando friamente 
esse pronunciamento, comecei a perceber o grande golpe que 
poderá ser ap l icado contra o povo brasileiro. Como já falei . 
todos estes recursos são provenientes do FGTS. e o sistema 
de funcionamento do Pró-Mor ad ia e do Pró-Saneamento, segu ndo 
o Presidente, será muito simp l es e fáci l . Ele explicou desta 
maneira: a Prefeitura ou o Governo de Estado interessado no 
programa define o projeto com a comunidade. Em seguida . o 
projeto é escolhido e encaminhado para um conselho 
comunitário , que terá representantes da população. O 
conselho examina os vários projetos e aprova os mais 
importantes. que irão beneficiar as pessoas mais carentes. 
Os projetos aprovados seguem. depois. para a Caixa Econômica 
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Feder al, para a libe ração dos recursos do FGTS no próprio 
municípi o, não precisando nem mesmo de o Prefeito ir a 
Brasília. Até uma cartilha será encaminhada para cada 
município, no próximo mês, com todas as explicações sobre 
como ret1rar recursos do FGTS, dinheiro do trabalhador 
~ras ileiro, ~ar~ programas pelo Brasil. A minha preocupação 
e com relaçao a forma alhe i a de destinar dinheiro para 
programas ae _h abitação e saneamento, já que esse recurso é 
intocavel . Alem disso, o Presidente anunciou o programa 
dest1nando recursos do FGTS. mas não exp l icou como as 
Prefeituras e os Governos ~e Estado irão sa l dar essas 
dividas. Quais serão as regras para o pagamento do 
financiamento? Até agora. não temos essas respostas. o 
Brasi! poderá, _simplesmente, transforma r - se em um pais 
campeao em desv1o de recursos alheios. Basta o rombo da tão 
sofrida previdência brasileira. É ai que está o grande erro 
do Governo Federal. E ai que está o grande golpe contra os 
trabalhadores brasileiros. E eu pergunto: i sso é justo? Quem 
irá repor esses recursos se alguma Prefeitura ou Governo de 
Estado der algum calote? É por isso, que eu questiono esse 
programa, que, talvez. se transforme em um grande câncer 
para o FGTS. Enfatizo: o trabalhador não pode mais arcar com 
essa divida. que , certamente, o ilustre Presidente irá 
deixar como herança para os cofres do FGTS. Afirmo: os 
recursos do FGTS são intocáveis. O Sr. Pres idente não tem o 
direito de cumprir promessas de campanha com recursos do 
FGTS. Já basta o autoritarismo e a exploração patrona l em 
r~lação a_algumas categorias de traba l hadores, muitas vezes. 
nao depos1tando nem mesmo a parcela mensal do FGTS em suas 
contas. como manda a nossa l ei trabalhista. Agora, chega a 
vez do Governo Feder a l. 

Não podemos ficar de braços cruzados e esperar mais um 
programa soc ial, sem uma po l itica séria e com recursos 
oriundos da própria União, com uma destinação prévia no 
próprio orçamento anual do Pais. Não podemos desviar 
recursos do FGTS. dinheiro do trabalhador, para empréstimos 
aventureiros. sem regras e que não garantem beneficio para 0 nosso povo. Ao encerrar este discurso, deixo c laro. Srs. 
Deputados, que não sou contra nenhum programa de habitação 
ou de saneamento. e s1m , a favo~. Sou contra a forma de 
utilização do empréstimo dos recursos do FGTS ás Prefeituras 
e aos ~overnos Estaduais. Sou a favor de um programa de 
hab1taçao coerente. com os pés no chão. com d i nheiro dos 
cofr~s púb l icos. com transparência. com um sistema de 
emprestimo e financi amen to predeterminado. digno. sem ónus 
para os mu n icíp i os e Governos. muito menos para os 
trabalhadores brasileiros. Qualquer programa de ação do 
Governo Federal tem que ser planejado e custeado com os 
recursos da União, e não. com os de terceiros , como é o caso 
do programa anunciado. Espero que, antes de oficializar esse 
programa junto aos governantes. o Presidente reflita 
bastante. pense em uma alternativa de emoréstimo para os 
munlClPlOS e Estados, fa : ~ um programa coerente e 
abrangente , para minimizar o~ graves prob l emas que degeneram 
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o Brasil. Sr. Presidente, o trabalhador brasileiro não 
merece mais esse golpe . Que se deixem os recursos do FGTS em 
paz. 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 reunião, com a 1ª fase da 
Ordem de Dia. compreendendo a discussão e a votação de 
parecer~s e a vot ação de requerimentos. Estão abertas as 
inscriçoes 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 
Meio Ambiente -aprovação, na 11ª Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nQs 166/ 95, do Deputado Rau l Lima Neto, e 
193 / 95, do Deputado Gil Pereira (Ciente. Publique- se.); e 
pelo Deputado Kemil Kumaira -fa lecimento do Sr. Bellini 
Lopes Bastos, em Teófilo OtOni (Ciente. Oficie -se. ) . 

Requerimentos 
- A seguir , são deferidos. cada um por sua vez. nos termos 

do art. 1Q e seu parágrafo único da Deliberação da Mesa ng 
1. 191. os Requerimentos de Emanc ipação ngs 117 / 95 . do 
Deputado Wanderley Ávila. referente ao Distrito de São João 
da Chapada, no Município de Diamantina; 118/ 95. do Deputado 
Kemil Kumaira , referente ao Distrito de Vila Pereira. no 
Município de Nanuque; 119/ 95, do Deputado Ermano Batista. 
referente ao Distrito de Nova Belém , no Município de 
Mantena; 120/ 95, do Deputado AntOnio Andrade. referente ao 
Distrito de São Brás de Minas. no Município de Lagamar; 
121 / 95. do Deputado Kemil Kumaira. referente ao Distrito de 
Frei Gonzaga, no Município de Teófilo OtOni; 122/ 95 , do 
Deoutado Romeu Queiroz. referente ao Distrito de Fonseca, no 
Município de Alvinópolis; 123 / 95 , do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, referente ao Distrito de Carvalho de Brito. no 
Município de Sabará; 124/ 95, do Deputado Dinis Pinheiro, 
referente ao Distrito de Parque Durval de Barros, no 
Município de Ibirité; 125/ 95 , do Deputado Dimas Rodrigues, 
referente aos Distritos de Verdelândia e Barreiro do Rio 
Verde, respectivamente , nos Municípios de varzelândia e 
Janaúba; 126/ 95, da Deputada Maria José Haueisen. referente 
aos Distritos de Ponto dos Vo l antes e Santana do Araçuaí. no 
Município de Itinga; 127 / 95. do Deputado AntOnio Andrade. 
referente aos Distr i tos de Cana-Brava e Caatinga , no 
Município de João Pinheiro (Á Comissão de Assuntos 
Municipais.). 

O Sr . Presidente Requerimento do Deputado Ivo José. em 
que solicita seja o Projeto de Lei Complementar ng 2/ 95 
enviado à comissão seguinte. visto que a Comissão de Justiça 
perdeu prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o 
requerimentos de conformidade com o inciso VII do art. 244 
do Regimento Interno. Á Comissão de Assuntos Municipais. 
-Ato contínuo, são submetidos a votação e aprovados . cada 

um por sua vez , requerimentos do Deputado Geraldo 
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Nascimento, em que solic ita a constituição de comissão 
especial para acompanhar, junto ao Governo do Estado , as 
negociações que se realizam para a so l ução da cri se 
enfrentada pelo Grupo Mendes Júnior; e da Comissão de 
Ass untos Municipais(2), contendo solicitação ao TRE- MG pa~a 
realização de consu lt a plebiscitária às populações C8S 
Distritos de Alto Ca paraó e de Indaiabira , quanto à sua 
emancipação dos Municípios de Capa r aó e de Rio Pardo de 
Minas. respectivamente (Oficie-se. ) . 

O Sr. Presidente - Requerimento da Comi ssão de Assuntos 
Municipais. em que se solicita ao TRE - MG a realização de 
consulta plebiscitária à população do Distrito de Crisólita , 
quanto à sua emancipação do Município de Águas Formosas. 

Questão de Ord em 
o Deputado Geraldo Rezende - Peço verificação de votação , 

Sr. Presidente. 
O Sr . Presidente A Presidência informa ao Deputado 

Geraldo Rezende ser intempest i vo o pedido de verificação de 
votação. uma vez que se trata de matéria vencida. 

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

Declaração de Voto 
O Deputado Geraldo 

registrado que o meu 
O Sr . Presidente-

Geraldo Rezende. 

Rezende - Sr. Presidente , quero deixar 
voto é contrário. 

Registrem-se as oa l avras do Deputado 

Requerimento da Comissão de Assuntos .unicipais. em que se 
so l icita ao TRE -MG a realização de consulta plebiscitária às 
populações dos Distritos de Chapada Gaúcha e de Serra das 
Araras. quanto à sua emancipação do Mun i cípio de São 
Francisco. Em votação, o requerimento . Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa. ) Aprovado. 

D Deputado Geraldo Rezende - Sr. Presidente , peço 
verificação de votação. 

O Sr . Presidente- é regimental. A Presidência so l icita aos 
Deputados que ocupem os seus lugares. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr . Presidente- Votaram a favor 

Deputados e somente 1 Deputado votou 
"quorum " para a votação. A Presidência 
determina à Sra. Secretária que f aça 
recompos i ção de "quorum". 

do requerimento 15 
contra. Não houve 

torna-a sem efeito e 
a chamada para a 

A Sra . Secretária (Deputada Maria José Haueisen ) - ( - Faz a 
chamada. ) 

O Sr . Presidente- Responderam à chamada 30 Deputados ; 5 
Deputados se encontram nas Comissões. Portanto. não há 
"quorum" para votação. mas o há para discussão. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente- Não havendo matéria para esta fase. a 

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

Discussão e Votação de Proposições 
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O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 
Lei nQ 219/95 , do Governador do Estado, que transfere a 
Superint endência Central de Pagamento de Pessoal da 
Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Recursos Humanos 
e Administração e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A 
Comissão de Administração opina pela sua aprovação com a 
Emenda nQ 1, que apresenta . A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda ng 
1, apresentada pela Comissão de Administração Públ i ca. Em 
discussão, o projeto. 

Com a pa l avra , o Deputado Gilmar Machado. 
O Deputado Gilmar Machado- Sr . Presidente , Srs. Deputados 

e Sras. Deputadas , gostaríamos de deixar registrado que a 
nossa Bancada estará votando favoravelmente a esse projeto. 
Mas , no 2Q turno, vamos tentar discutir , para que seja 
reduzido o prazo, que consta na Emenda nQ 1, para a 
implementação desse processo. Entendemos que poderíamos 
trabalhar em até 12 meses, visto que, depois da fala do 
ilustre Secretário da Administração , chegamos á conclusão de 
que há necessidade de mais agilização e, ao mesmo tempo , de 
aproveitamer:o me lhor do censo que foi realizado para se 
i mplementar a descentralização e, ainda , para se 
aproveitarem as estruturas mínimas montadas em quase todas 
as regionais onde temos as principais microrregiões do 
Estado , pois elas já contam com seções descentralizadas da 
Secretaria da Administração. Então, dando autonomia e 
trei namento a esse pessoa l, poderíamos fazer essa 
tr ansferência mais rapidamente. Entendemos que poderia haver 
uma aceleração desse processo. porque não podemos mais 
continuar convivendo com a desorganização, com a falta de 
informação como existe hoje. Entendemos. também, que existe 
um esforço e é exatamente nesse sentido que estaremos 
vot ando favoravelmente a esse projeto. 

É importante a descentra li zação para que, depo i s , haja um 
acompanhamento mais rigoroso e não tenhamos fatos, come 
tivemos, da nomeação de pessoas que já faleceram. Sendo 
assim, não se criam cargos, e. ao mesmo tempo . há uma 
transferência. 

Foi-nos assegurado que as pessoas que . hoje, existem na 
Secretaria da Fazenda e vão ser l otadas na Secretaria de 
Recursos Humanos e Administração terão sua titulação , seu 
enquadramento e um nível que lhes garanta a c l assificação. 
Portanto, além de serem transferidas , serão asseguradas . 
Logo, dentro dessa perspecti va. estaremos votando 
f avor avelmente . Isso , também , porque já há precedentes. Se 
houver a necessidade de uma próxima nomeação, outros 
funcionários irão sendo transferidos, e haverá a 
possibilidade de um outro projeto de lei para estabelecer a 
nova situação . 

Dentro dessa perspectiva, gostaria de registrar o nosso 
voto, isto é , o da Bancada do PT, e. ao mesmo tempo, 
justifi car o porquê de termos apresentado o projeto. 
Quer emos d i scuti - lo em 2Q turno, para o seu aperfeiçoamento 
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e para a agilização desse processo, que achamos fundamental 
e, inclusive, _para possibilitar a melhoria salarial d~ 
pessoal da at1va,_uma_vez que esse controle impede que haja 
pessoas em s1tuaçao 1rregular recebendo altos sa lários 
prejudicando os demais . Nesse sentido, estamos deixand~ 
aqui, bem clara, a nossa posição, quando o projeto for 
co locado em votação. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente- Persistindo a falta de "quorum" para a 

vot ação , esgotada a matéria em fase de discussão e não 
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião , convocando os Deputados para 
a ordinária de debates de amanhã, dia 19 , às 9 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e dez minutos do dia quatro de ma io de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sa l a das 
Comissões os Deputados José Mar1a Barros , Elbe Brandão e 
Geraldo Santanna (subst1tu1ndo este ao Deputado Bonifácio 
Mourão, po r indicação da Liderança do PMDB ) , membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimenta l, o Deputado 
Jose Mar1a Barros assume a direção dos trabalhos. dec l ara 
abe rta a reunião e solicita à Deputada Elbe Brandão que 
proceda à _leitura da ata da reunião anterior. que. lida e 
aprovada. e subscrita pelos membros presentes. Em seguida. o 
Presidente distribui ao Deputado Geraldo Santanna os 
Projetos de Le i ngs 3 e 10/ 95 e à Deputada Elbe Brandão o 
Projeto de Lei ng 50/ 95 e o Projeto de Resolução ng 61 / 9s. 
Passa-se a 2ª parte da reunião, em que são apreciados 
pareceres sobre p~oposições suje i tas à apreciação do 
Plenar1o da Assembleia. Com a palavra , o Deputado Geraldo 
Santanna emite pareceres mediante os quais conclu i pe l a 
aprovação das proposições a ele distribu í das. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres sobre os Projetos de Lei ngs 3 e 10/95. Com a 
palavra. a Deputada Elbe Brandão emite pareceres mediante os 
quais conc lui pela aprovação das proposições a e l a 
distribu í das. Submetidos a discussão e votação . cada um por 
sua vez, são aprovados os pareceres sc~ re o Projeto de Lei 
~Q 50/ 95 e o Projeto de Resolução ng 6 1/95. Cumprida a 
r1nal1dade da reunião, a Presidência agradece a presença dos 
par l amentares . convoca os membros da Comissão para a próxima 
reun1ao ordinár i a, determina a l avratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1995. 
José Maria Barros, Presidente Elbe Brandão Migue l 

Barbosa. 
ATA DA 1a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUERITO -_ PARA , NO PRAZO DE 120 DIAS, INVESTIGAR A 
PROSTITUIÇAO INFANTIL NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Andr ade , Dimas Rodrigues, 
Maria 01 ivia, Miguel Martini, Durval Ângelo e Marcelo 
Gonçalves, membros da comissão supracitada, bem como os 
Deputados João Leite e José Braga. Havendo número 
regimental, o Presidente. Deputado Antônio Andrade, de~lara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivo Jose que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que , lida e 
aprovada, é subscr it a pelos membros presentes. A segu 1r, o 
Pres i dente informa que a reunião se dest1na a ouv1r o 
jornalista Luiz Ribeiro dos Santos , da sucursa l norte do 
jornal "Estado de Minas " , a quem c::?nv1da a tomar assento a 
mesa . Dando prosseguimento a reun1ao, o Pres1dente passa a 
palavra ao Deputado Dimas Rodrigues, aut?r do requer,~ento 
que motivou o convit e ao jornalista. Apos a expos1çao do 
jornalista Luiz Ribeiro, fazem uso da palavra para os 
debates os Deputados Miguel Martini, Marcelo Gonçalves, 
ourval Ângelo, Maria Olivi a. Antônio Andrade, Jose Braga , 
Dimas Rodrigues e João Leite. A conforme as not~s 
taquigráficas. o Deputado Durval Angelo apresenta tres 
requerimentos, um sol ici tando que a viagem a Montes Claros 
se estenda até Janaúba, o segundo so 11c1t ando seJam 
convidadas a prestarem esclarecimentos na Comissão a 
Deputada Federal Rita Camata e a Senadora Benedita da Silva. 
e 0 terceiro propondo sejam ouvidos na c1dade de Montes 
Cl aros , o. Geraldo Mage l a de Castro, Pe. Tadeu_de Carvalhoõ 
as Sras. Karin Lili ane Emrich , Geralda de Fat1ma Lafeta 
Queiróz , os Srs. Egidevaldo Gomes de Brito , João Xingo de 
Olivei ra , Saulo Nogue i ra e a Sra. Marina Queiroz. Colocados 
em votação . cada um por sua vez, são os requer1mentos 
aprovados. Fica decid ido que a i da a Montes Claros e Janauba 
ocorrerá nos dias 6 e 7 de junho. Nada ma1s havendo a ser 
trat ado. a Presidência agradece a presença do convidado e 
dos parlamentares, determina a lavr atura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1995. A 

Mig ue l Martini, Presidente Durval Angelo Marcelo 
Gonçalves- Maria Olivia- Dimas Rodrigu~s. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA , NO 
PRAZO DE - 60 DIAS . CONHECER , DEBATER , PROPOR E ACOMPANHAR 
TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERA L DESENVOLVIDAS NO PROPOSTO 
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
Às quatorze hor as e quarenta minutos do dia onze de ma io de 
mil novecentos e noventa e cinco, reunem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Aniva l do Coelho. Elbe Brandão e 
Arnaldo Penna. membros da Comissão supracitada . Havendo 
número regime nt al , o Presidente . Deputado _Anivaldo Coe l ho. 
declara abertos os trabalhos e solic i ta a Deputada Elbe 
Brandão que proceda à leitur a da ata da reunião anter ior, 
que, 1 ida e aprovada , é subscrita pelos membros presentes. A 
Presidência informa que a reunião se destina a dar 
prosseguimento aos trabalhos da Comissão e confirma a data 
da visita de seus membros ao escr itorio reg1ona l aa C1a. 
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Vale do Rio Doce, que será realizada no próximo dia 19, às 
10 horas. Prosseguindo. o Presidente informa que est eve 
presente. em Brasília, a reunião da comissão do Congr esso 
Naciona l formada para discutir a privatização daquela 
Companhia, na qual ouviu exposições dos Srs. Francisco 
Schettino e Edmar Bacha, Presidentes da CVRD e do BNDES , 
respectivamente. A Presidência concede a palavra à Deputada 
Elbe Brandão , que apresenta requerimento e m que solicita 
seja convi dado para reunião da Comissão o Sr. Olímpio Pires 
Guerra. Prefeito de Itabira. Colocado em votação. o 
requerimento é aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. 
determina a l avratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões , 18 de maio de 1995. 
Anivaldo Coelho, Presidente - Arna l do Penna - Elbe Brandão . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
LELIVÉLDIA , NO MUNICÍPIO DE BERILO - REQUERIMENTO No 90/ 95 

Comissão de Assuntos Municic " 's e Regionalizaçâo 
Relatór ·~ 

O processo de emancipação do Distrito de Lelivéldia. no 
Município de Berilo , recebido mediante requerimento do 
Deputado Pér icl es 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. 

Fundamen::;ção 
O processo em análise foi ap resentado tempestivamente. 

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

Comissão Emancipac ionista. registrada em cartório de títulos 
e documentos (a fls. 3 ) . 

A representação vem ass inada por 237 eleitores ( às fls . 4 a 
14 ) . núme· ~ que supera a exigência de 7% do ele ito rado do 
distrito última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
ass inaturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo ae posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartóri o (a ·~ s. 23). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 24) comprova a 

ex i stênc i a de 2 .051 e leitores na área emanc i oanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Ber ilo atesta a 
existência de 418 moradias no ~istrito de Le livéldia (a fls. 
25 ) . 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 comp leto, bem como a presença de serviços de 
te l efonia. correios. energia elétrica e abastecimento de 
água ( às fls. 27 a 33). 
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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. 38 a 41). além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 34 a 36) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 37). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Ger a is: 

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 ng 37 , de 18 / 1/ 95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Lelivéldia quanto à sua emancipação 
do Município de Berilo, passando a constituir o Município de 
Lelivéldia , com sede na localidade de Lelivéldia. 
Sala das Comissões. 18 de maio de 1995 . 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues. relator 

Dílzon Melo- Clêuber Carneiro- José Maria Barros. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE JOSÉ 
GONÇALVES DE MINAS , NO MUNICiPIO DE BERILO - REQUERIMENTO NQ 

93/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de José Gonça l ves de 

Minas, no Município de Berilo, recebido mediante 
requerimento do Deputado Péricles Ferreira , 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 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

atendendo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar ng 37. de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constitu i ção da 

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

A representação vem ass inada por 342 eleitores (às fls. 3 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 registrada em Cartório (a fls. 22-A). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 28) comprova a 

existênc i a de 2.082 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Berilo atesta a 
existência de 406 moradias no Distrito de José Gonça l ves de 
Minas (a f l s. 29 ). número que supera o exig i do por l e i . 
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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 ser v iços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 32 a 37). 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 49 a 52 ), além do invent ário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais loca l izados 
na área emancipanda (às fls. 43 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 Regiona l ização 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 Regiona l Eleitoral 
so licitando a realização de consulta p l ebisc i tár i a á 
popu l ação do Distrito de José Gonçalves de Minas quanto à 
sua emancipação do Município de Berilo. passando a 
constituir o Município de José Gonçalves de Minas, com sede 
na localidade de José Gonçalves de Minas. 

Sa l a das Comissões. 18 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros , relator -

Dilzon Melo- Clêuber Carneiro- Dimas Rodrigues. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 

PALMEIRAL , NO MUNICiPIO DE BOTELHOS - REQUERIMENTO NQ 98/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Palmeiral, no 

Mun i cípio de Botelhos, recebido mediante requerimento do 
Deputado Sebastião Navarro Vieira. vem a esta Comissão para 
receber parecer nos termos do art. 103, I II. "b", do 
Regimento Interno. e do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95 . 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresen tado tempestivamente , 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de const i tuição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de titulas 
e documentos (às f l s. 6 a 8). 

A representação vem assinada por 142 eleitores (ás fls. 9 a 
24 ) , número que supera a ex igência de 7% do e l e i torado do 
distrito na ú l tima eleição rea l izada no município. e a 
entidade qu e se responsabi li zou pe l a idoneidade das 
assinat uras encontra-se legalmente constitu í da. tendo 
apresentado a ata da e l eição e o termo de posse de sua 
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diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 36 e 
37). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 38) comprova a 

existência de 2.045 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Botelhos atesta a 
existência de 403 moradias no Distrito de Palmeiral (a fls. 
39), 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. 50 a 52), além do inventário 
patrimonial dos bens moveis 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, conc luí mos pela ap resentação 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 env i ado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consu l ta plebiscitária à 
população do Distrito de Palmeiral quanto à sua emancipação 
do Município de Botelhos, passando a constituir o Município 
de Palmeiral, com sede na loca li dade de Palmeiral. 
Sala das Comissões, 18 de maio de 1995. 

José Henrique , Presidente - Dimas Rodrigues , relator -
Dilzon Melo- Clêuber Carneiro- José Maria Barros. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 142/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Simão Pedro 
Toledo, objetiva declarar de utilidade pública a Obra Unida 
Santa Luzia de Marilac de Pouso Alegre da Sociedade de São 
Vicente de Paulo - SSVP com sede no Município de Pouso 
Alegre. 

Após pub li cado, foi o projeto distribuído, nos termos 
regimentais, à Comissão de Constituição e Justiça. que 
concluiu por sua juridicidade. constituc ionalidade e 
legalidade com a Emenda ng 1, que apresentou. 
Cabe, agora , a esta Comissão examinar a matér i a para o 1Q 

turno de de liber ação conclusiva , conforme o art. 104, I , 
"a ". do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A referida entidade tem por finalidade a prática da 

caridade cristã, mediante a assistência socia l e 

z c:; 

habitacional, o fornecimento de medicamentos e o 
mais necessitados. Preenchendo os 
necessários à declaração de uti lidade pública, 
faz o acolhimento do projeto de lei em questão . 

Conclusão 
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auxilio aos 
r equisitos 

oportuno se 

Diante do exposto , opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 142/ 95 com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça . 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1995. 
Jorge Ed uardo de Oliveir a, relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 143/95 

Comissão de Sa úde e Ação Social 

De autoria 
143 / 95 vi sa 
Comunitári a 
I pat inga. 

Relatório 
do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei no 
a declarar de utilidade pública a Associação 

do Bairro Bethânia , com sede no Município de 

Publicada, foi a proposição encaminhada, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice, na ordem jurídica , à sua tramitação. Cabe, 
agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, I. 11 2 11 , do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade a ser beneficiada presta relevantes serviços à 

comunidade, buscando, por int erméd io das autoridades 
municipais, estaduais ou federais , realizar obras que vi sem 
à melhoria de suas condições de vida. 

Acreditamos. portanto. ser justo e oportuno que a entidade 
seja declarada de utilidade pública. 

Cc-:lusão 
Em face do exposto , somos ~2l a ap"ovação do Projeto de Le i 

nQ 143 / 95 no 1Q turno, na forma original. 
Sa l a das Comissões. 19 de maio de 1995. 
Jor ge Hannas. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 147/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe , do Deputado Wanderley Ávila. 
visa a declarar de utilidade pública a Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais- APAE -de São Gonça lo do Sapucai. 
com sede no Município de São Gonçalo do Sapuca í. 

Examinado o p"-ieto preliminarmente, pe la Comissão de 
Constitu i ção e , _stiça, que conclui u por sua juridicidade. 
constituciona li daoe e l egalidade, vem a matéria a esta 
Comissão para o 1Q turno de deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por objetivo promover atividades , 

no âmbito municipal e regional , que visem a assegurar o 
ajustamento e o bem- estar do excepciona l, onde quer que ele 
se encontre. Além disso, a APA E de São Gonçalo do Sapuca i 
mantém e incentiva a criação de estabelecimentos 



558 

especializados destinados ao 
habilitação, à reabilitação e 

tratamento, à educação, à 
à inserção do excepcional na 

sociedade. 
Acredit amos, pois, ser 

declaratório de entidade 
a associação merecedora do título 
pública. 
Conclusão 

Pelo exposto , opinamos pela aprovação, no 1Q turno, do 
Projeto de Lei ng 147/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 150/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Re l atório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen, a proposição em 
análise pretende seja declarado de utilidade púb li ca o 
Conse l ho Estadual dos Pastores do Brasil, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que não encontrou óbice à tramitação do projeto . 
cabe-nos de li berar conclusivamente sobre a matéria no 1Q 
turno, na forma reg i mental. 

Fundamentação 
O referido Conselho vem cumprindo com afinco sua finalidade 

estatutária, qual se j a realizar obras sociais e de 
assistência a creches e casas de apoio ao menor. 

Por seu trabalho de reconhec i da relevância. a entidade faz 
jus ao t ítulo declaratório de utilidade pública . 

Conclusão 
Em vir tude do exposto. somos pe l a aprovação do Projeto de 

Lei ng 150/ 95 no 1Q turno, na forma original. 
Sala das Comissões , 19 de maio de 1995. 
Luiz Antônio Zanto , relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 154/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatór io 

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado João Batista de 
Oliveir a. pretende declarar de utilidade pública a 
Associação dos Doentes Renais Crônicos de Juiz de Fora 
ADRCJF -. com sede no Município de Juiz de Fora. 

Encaminhada a proposição à Comissão de Constituição e 
Justiça. que conc l uiu por sua juridi cidade, 
constitucionalidade e legalidade com a Emenda ng 1, vem o 
projeto a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

Fundamentação 
Fundada em 31/1/92. a ADRCJF é uma entidade filantrópic a , 

que tem por finalidade congregar os portadores de doenças 
renais crônicas e defender seus interesses junto à 
sociedade. 

Por seu trabalho de cunho social. julgamos oportuna a 
dec l aração de utilidade púb lica da referida Associação. 

Conclusão 
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Em face do aduzido , somos pela ~orovação do Projeto de Lei 

nQ 154/ 95 no 1Q turno, com a E~enda ng 1, proposta pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 158/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Re l atório 

Do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei nQ 158/ 95 vi sa 
a dec l arar de utilidade pública a Fraternidade Fem inina 
Cruzeiro do Su l. com sede no Município de Monte Carmelo. 
Publicada , foi a proposição encam inh ada . para exame 

prel imi nar , à Comissão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou óbice. na ordem jurídica, à sua tramitação. Cabe. 
agora , a esta Comissão deliberar conc lusivamente sobre a 
matéria no 1Q turno, nos termos do art. 104, . , "a", do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A referida ent i dade tem por finalidade prestar ser v iços 

filantrópicos nas áreas da educação e da cu ltu ra, promovendo 
o bem- estar e a integração da comunidade que representa . 

Por esse meritório trabalho, a entidade faz jus à 
dec l aração de utilidade pública. 

Conclusão 
Pe lo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

158 / 95, no 1Q turno, na forma proposta. 
Sa l a das Comissões. 19 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PRO JETO DE LEI 
NQ 188/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em ep ígr afe . do Deputado Wanderley Ávila, 
pretende seja declarada de utilidade púb li ca a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Pe rdizes - , com 
sede no Município de Perdizes. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que conc luiu pela juridicidade. pela 
const itucional idade e pela legal idade da matér i a , cabe-nos . 
agora , deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1Q 
turno. na forma regimental. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por fim prestar ass istência moral e 

material ao excepciona l necessitado. Procura. ainda. 
promover estudos, conferências e palestras sobre os 
problemas do excepcional e os meios para resolvê-los. 
Consideramos. portanto. oportuno e merecido o título 
declaratório de uti l idade pública que a proposição pretende 
outorgar-lhe. 

Apresentamos. ao final deste parecer. emenda ao art. 1Q, 
vis ando ao aprimor ament o técnico do projeto. 

Conc lusão 
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Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei ng 
188/95 com a Emenda nQ 1, apresentada a seguir . 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: . . _ _ 
"Art 10- Fica declarada de utilidade pub l1ca a Assoc1açao 

de Pais -e Am i gos dos Excepcionais - APAE de Perdizes -, com 
sede no Município de Perdizes.". 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1995. 
Jor ge Eduardo de Ol iveira, relator. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 151/95 

Comissão de Saúde e Ação Soc ial 
Relatório 

A propos1çao em analise, do Deputado_Ronaldo Vasconcellos, 
pretende seja declarada de utilidade publ1ca a Creche Menino 
Jesus, com sede no Município de São Gotardo. . . _ 

Após exame preliminar da Comissão de Const1tu1çao e 
Justiça. que não encontrou óbice à tramitação_do projeto, 
cabe-nos deliberar conclusivamente sobre ~ mater1a para o 1Q 
turno na forma regimental. 

' Fundamentação 
A referida Creche é uma entidade de caráter assistencial, 

empenhada no amparo às crianças carentes de São Gotardo. 
Não havendo dúvida quanto à relevância desse trabalho de 
cunho social. consideramos oportuna a declaração de sua 
utilidade pública. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei ng 

151 / 95, no 1Q turno, na forma proposta . 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 181/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório de Lei nQ 

Lar dos 
sede no 

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto 
181 / 95 visa a declarar de utilidade pública o 
Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas Lima, com 
Município de Iturama. 

Publicado em 7/4 / 95, foi o projeto distribuído, nos termos 
regimentais, à Comissão de Const1tuição e Justiça, que 
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
legalidade. Cabe, agora, a esta comissão deliberar conclusivamente 
sobre a matéria para o 1Q tur no , conforme dispõe o art. 104, 
I, "a", do Regimento Interno. _ 

Fundamentaçao 
A referida entidade tem como principal objetivo prestar 

assistência material, médico-hosp italar . mora l e esp1r1tual 
às pessoas idosas carentes, empenhando-se em promover a sua 
reintegração no convívio socia l . 

Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho de 
suas atividades, justo se faz o acolhimento da proposição em 
tela. 

z 
G 
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Conclusão 

Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei ng 181 / 95 na forma original. 
Sala das Comissões, 19 de maio de 1995. 
Jorge Hannas , relator. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 201/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Irani Barbosa, vem a Mesa para 

receber parecer. nos termos do art. 245. XII . c/c os arts. 
24~ e 80, VIII, "d", do Regimento Interno, o requerimento em 
ep1grafe, publicado em 31 /3/95. 
Solicita o parlamentar seja formulado ao Governador do 

Estado pedido de informações a fim de que se envie a esta 
Casa cópia das passagens e da fatura das despesas efetuadas 
com a estada do Chefe do Poder Executivo em São Paulo, no 
dia 26/ 3/95, por ocasião do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 
1. 

Fundamentação 
O _controle externo é atribuição designada 

const1tuc1onalmente ao Poder Legislativo e consiste na 
verificação da legalidade, da legitimidade e da 
economicidade dos atos contábeis. financeiros. 
o~çamentarios, operacionais e patrimoniais da administração 
publ1ca. Tal tarefa importa necessariamente ingerência em 
outro Poder e. portanto. deve ser exercida rigorosamente 
dentro dos parâmetros constitucionais, atingindo atos do 
administrador público no estrito exercício de seu múnus. 

Assim, _ a fiscalização exercida externamente pelo 
Leg1slat1~0 tem como_ pressuposto básico o respeito à 
tr1part1çao do poder, a autonomia que cada um dos Poderes 
deve possuir em um governo democrático e incide sobre atos 
funcionais. O referido controle foi amp li ado com o novo 
texto constitucional e. segundo a mestra Maria Sylvia 
Zanella di Pietro, compreende funções de fiscali zação 
financeira._ de consulta. de informação , de julgamento. 
sanc1onator1as, corretivas e de ouvidor. (Cf. "Direito 
Administrativo". 3ª ed., São Paulo, Atlas. 199 2, pag. 429.) 

No requerimento em foco é formulado um pedido de 
informação, baseado em disposição do Regimento Interno 
1nvocada pelo proprio Deputado . 
A função de fiscalização é relevante e incide sobre todos 

os atos governamentais. 
O requerimento examinado, entretanto. não expõe fato 

irregular. não faz nenhuma conexão entre o fato e uma 
suposta ilegalidade e não apresenta sequer ind í cios e 
suspeit as de irregularidades. Alias, o próprio requerente 
não se mostra convicto quanto à ocorrência de malversação do 
erário. 

Em que pese à possibilidade de o controle 
exercido a qualquer momento. o pedido não se 
mínimas condições para prosperar, já que 
demonstrado que a presença do Sr. Governador 

externo ser 
reveste das 

não ficou 
em evento 
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esportivo ocorrido num domingo, em outro Estado, contenha 
i ndícios de ilegalidade. 
Cumpre destacar que , a prosper a r o requerimento em analise, 

todas as atividades privadas de pessoas que exercem função 
pública. incluídos os membros do Judiciário e do 
Legislativo, seriam alvo de fiscal i zação, ainda que sem 
nenhuma suspeita ou denúnci a . 

Assim , não havendo ato funcional sob suspeita . mas sim ato 
da vida privada de homem público sem reais indicias de 
irregularidade, somos de entendimento que a proposição não 
deve ser aprovada. 

Conclusão 
Em face do exposto . 

nQ 201 / 95. 
opinamos pela reje i ção do Requerimento 

Sala de Reuniões 
Wander l ey Ávila, 

relator - Rêmo lo 
Bat i sta . 

da Mesa da Assembléia, 16 de maio de 1995 . 
Presidente- Sebastião Navarro Vi eira , 

Aloise - Maria José Haueisen Ermano 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 268 / 95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Irani Ba rbosa . o Requerimento nQ 

268/95 solicita inserção de matéria pub licada em jorna l nos 
anais da Assembléia Legis l ativa. 

Fundamentação 
A pratica desse expediente nesta Assembléia Legi s l ati va. 

pela sua própria natureza e fim. exige que. de fato. o tema 
contido na matéria a ser publicada seja de notória 
rel evância, ha de exist ir . obviamente. um nexo causal, um 
motivo forte e ponderável relacionado com a nossa realidade 
sociopolítica . Do contrario, estaríamos cometendo equivoco 
imperdoável e abrindo precedente para banalidades. 
Se é acolhida matéria não pertinente. ainda que de valor 

cultural. estaríamos usando , desnecessar i amente, espaço caro 
no órgão oficial e precioso em nossos arq uivos - quando ja 
são tantos os motivos de inserção obrigatória para, 
somente, repetir registro trivia l, supérf luo e, às vezes. 
1 i r i co. 

No caso, a charge que se pretende i nser ir não nos parece 
motivo válido e sér io. af i gurando-se mu ito mais uma a l egoria 
e caricaturando a lgo não muito explici to que, no máximo. 
poderia ser tomado como referênc i a de mau gosto. 

A charge não é do gênero evidente. parece fazer alusão 
política envo lt a em mistério. sem exp licitar o objetivo e 
tendo sentido apenas para um pequeno grupo de observadores 
identificados com a tendência e o pensamento do autor . 

Não nos parece existir agravo ind i scut ível a nenhuma 
autoridade, muito menos referência elogiosa que mereça 
menção ou registro. É. simplesmente . uma charge como tantas 
outras, que apenas ocupam espaço no jornal, sem, no entanto, 
objetivar maiores conseqüências. 

O bom senso recomenda que. em casos dessa ordem, não se 
deve l evantar a dúvida sobre o que não é explicito. E não 
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nos compete dar conotação ao que esta além do horizonte 
visível . 

Conclus ão 
Nada, pois, 

fút i 1. pelo 
do pedido . 

justifica a inserção, cujo motivo nos pa r ece 
que nos ma n ifestamos contrários ao deferimento 

Sala de Reuniões 
Wanderley Ávila, 

Sebastião Navarro 
Haueisen - Ibrahim 

PARECER 

da Mesa da Assembléia, 16 de maio de 1995. 
Presidente Ermano Batista , relator 
Vieira Rêmolo Aloise Maria José 
Jacob . 
SOBRE O REQUERIMENTO NQ 270/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

Vem à Mesa , para receber parecer. o Requerimento no 270/ 95 , 
publicado em 18/ 4/ 95. Objetiva seu autor , Deputado Miguel 
Martini , seja formulada ao Secretario de Estado de 
Transportes e Obras Públicas so lici tação para que a 
Assembleia Legislativa seja permanentemente informada acerca 
dos procedimentos 1 ici tatórios referentes à retomada das 
obras de duplicação da Rodovia Fernão Dias- BR - 381. 

Fundamentação 
O requerimento de info r mações a autoridades eé~aduais por 

i ntermédio da Mesa da Assembléia é um dos ins-·Jmentos de 
que se serve esta Casa para concretizar a fiscalização e o 
controle dos atos do Poder Legis l ativo , cumprindo-se . assim, 
o disposto no a rt. 62 , XXXI, da Carta Estadua l. A referida 
proposição esta su j e it a a parecer da Mesa da Assembléia, por 
forçado disposto nos arts. 246 e 80. VIII. "d". do 
Regiment o Interno. 
A proposição em comento objetiva fazer com que a Comissão 

de Fiscalização Financeira e Orçamentária disponha de dados 
que lhe permitam avaliar o cumpri~~~ to das prescrições 
l egais que regem os atos e as fase~ =oncernentes à nova 
lici tação a ser realizada para a concreti zação das obras de 
duplicação da BR-381. Trata-se. portanto. de iniciativa apta 
a possibilitar o cumprimento, pela referida Comissão, das 
at ribuições estabelecidas pelo ar t. 103, X. do Regimento 
Interno. notadamente no que se refere ao acompan hamento de 
realização de obras públicas, o que nos conduz ao 
entend imento de que a proposição em exame config ur a - se como 
conveniente e oportuna. 

Conclusão 
Em face do exposto , ooinamos pe l a aprovação do Requerimento 

nQ 270/ 95 nos termos em que foi proposto. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de maio de 1995 . 
Wanderley Avil a. Presidente - Ibr ahim Jacob. rel ator 

Sebastião Navarro Vieir a Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen - Ermano Batista - Antônio Júi io. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 288 / 95 
Mesa da Assemblé ia -

Relatório 
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária, vem à Mesa, para receber parecer. o 
reouerimento em epígrafe, publicado em 25 / 4/ 95. A proposiçã o 
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tem por objetivo seja solicitado à Secretaria de Est ado da 
Fazenda e à Secretaria de Estado do Planej amento e 
Coordenação Geral o envio mensal, a esta Casa, de 
informações relativas à receita e à despesa das unidades 
administrati vas dos Poderes do Estado e das entidades da 
administração indireta. 

Fundamentação 
A Con s tituição do Estado, em seu art. 62, inciso XX~I, 

situa no domínio da competência privativa da Assemble1a 
Legislativa a fiscalização e o controle dos atos do Pod~r 
Executivo, incluídos aqueles atinentes à adm 1~1straçao 
indireta. No art. 74, a Carta delineia a abrangenc1a do 
exercício do controle externo, o qua l , n? requer1mento em 
exame, diz respeito à fiscalização orçamentar1a: . 

Um dos instrumentos dessa ação fiscalizadora e_o_ped1do de 
informações a autor idades estaduais por intermed1o da Mesa 
da Assembléia, mediante requerimento aprec1ado pelo 
Plenário nos termos do art. 245, XII, do Regimento Int erno , 
com o pa~ecer a que se referem os arts. 246 e 80, VIII, "d". 
do aludido diploma. O Regimento Interno confere, a1nda , ~o 
art. 103, x, ; ncumbênci a à Comi ssã:. de F isca 11 zaçao 
Financeira e Orçamentária para vers~r. entre outras 
matérias, sobre aquelas relacionadas com o orçamento , 
podendo o Presidente da Comissão. nos termos do art. 122 , 
XXV. encaminhar pedidos de informação. _ . 
o requerimento em exame está. portanto , em consonanc1a com 

os. dispositivos constitucionais e reg1ment a1s que 
disciplinam a espécie. 

Dispõe a Constituição do Estado que o Poder Executivo deve 
pub li car, mensalmente. no orgão oficial, os principais 
indi cadores de ordem orçamentar1a. Prescreve a Carta 
Estadual, no art. 74, ? 3Q, a publ1cação mensal do resumo do 
demonstrativo das despesas orçamentárias executadas no 
período. No art. 151, determina - se a divu~gação , até o 
últi mo dia do mês subseqüente ao da arrecadaçao, do montante 
de cada um dos tributos arrecadados . bem como dos recursos 
recebidos e transferidos, e a discriminação da entrega dos 
valores de origem tributária. No art. 157.? 4Q, estatu1a 
constitui ção mineira que a publicação dos bala~cetes_mensa1s 
de execução orçamentária deve realizar-se ate o_d~a 30 ~o 
mês subseqüente ao da competência . Tais dispos1çoes _sao 
reafirmadas pelo art. 28 da Lei de Diretrizes Orçamentar1a~ , 
que dispõe sobre a publicação~ a té . o 20Q dia _do mes 
subseqüente ao trimestre venc1do, ae demonstrat1vos da 
despesa com servidores realizada no trimestre anter1or. 

Conquanto não tenha sido poss1ve1 , ate o _momento , a 
publicação tempestiva desses dados, a Secretar1a_de Estado 
da Fazenda já dispõe normalmente da quase total1dade das 
informações referentes ao mês anterior. O fornec1mento de 
dados, ainda que parciais, a esta Casa, na forma_sol1c1tada 
por intermédio do requerimento em _ exame . v1ra dotar a 
Assembléia Legislativa de subs1d1os que 1nformem a 
deliberação acerca da matéria atinente à execução 
orçament ár ia, bem como a possib ili tar a instrução de 
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propos ições que possam repercutir no ordename nto 
orçamentário do Estado, o que torna o requerimento em 
análise conveniente e oportuno. 

Conclusão 
Em f ace do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 288 / 95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assemb léia. 16 de maio de 1995 . 
Wanderley Avila. Presidente- Antônio Júlio, relator 

Sebastião Navarro Vieira Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO No 321 / 95 
Mesa da Assembléia -

Relatór io 
Vem à Mesa , para receber parecer. o requerimento em 

epígrafe. pub l icado em 28 / 4/ 95. O autor, Deputado Ivo José , 
a pós aludir ao acidente ocorrido no dia 24 de abri l próximo 
passado com um ônibus da Viação Serro, em ponte de madeira 
ex istente na estrada que interliga os Municípios de 
Congonhas do Norte e Conceição do Mato Dentro, requer sejam 
so licitadas ao Diretor - Geral do DER-MG info rmações sobre as 
condições de trânsito da referida estrada , as razões que 
l evaram o motorista a desviar-se da estrada principal para 
uma vicinal, as condições de segurança e a capacidade de 
carga da ponte onde ocorreu o acidente. 

So l icita, ainda. o parlamentar . o envio. 2 ~sta Casa , de 
re l atór io detalhado do acidente, com menção da~ providências 
adot adas pelos órgãos competentes e da decorrente apur ação 
de responsabi li dade pelo fato. 

Fundamentação 
O requerimento em pauta es tá sujeito à deliberação do 

Plenár io. nos termos do art. 245, XII, do Regimento Interno . 
Deve receber parecer da Mesa da Assembléia. por força do 
disposto no art. 246, c / c o art. 80. VIII, "d" , do referido diploma. 

A competência para que a Assembléia 
fiscalização e o cê- trole dos atos 
decorre do mandamen:J constitucional 
XXXI , da Carta do Estado. 

Legislativa exerça a 
do Poder Executivo 

expresso no art. 62. 
As informações so l icitadas constituirão va 10so subsídio 

para a aná li se , por esta Casa. de questões afetas ao sistema 
es tadual de transporte de passageiros. não só no que 
concerne às condições da malha viária estadua l . mas também 
no que d i z respeito á atuação de empresas concessionárias de 
serviço público. Por essa razão, consideramos a prooosição 
em comento conveniente e oportuna. 

Conc lusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento 

ng 321 / 95 nos termos originais. 
Sa la de Reuniões da Mesa da Assembléia, 16 de maio de 1995. 
Wanderley Avila. Presidente- Maria José Haueisen, relatora 

- Sebastião Navarro Vieira - Rêmo lo Aloise - Ibrahim Jacob -
Ermano BaTista- Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 325/ 95 
Mesa da Assemblé i a 
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Relatório 
De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, vem à Mesa, para 

receber parecer, o Requerimento nQ 325/ 95. pub licado em 
28 / 4/ 95, solicitando seja transcrito nos anais da Casa o 
artigo "O Bom Samarit a no", de autor ia do jornalista Oswaldo 
Nobre, publicado na edição de 18 a 24 de abril do corrente 
ano, no semanário "0 Debate". 

Fundamentação 
A inse rção, nos anais da Assembléia , de documentos não 

oficiais está prevista no art. 245, XIII, do Regimento 
Interno. O respectivo requerimento sujeita-se à de li beração 
do Plenário, após receber o parecer de que cogitam os arts. 
246 e 80, VIII, "c", do supracitado Diploma. 
o art i go cuja transcrição é solicitada constitui o registro 

do perfi l de um Deputado que marcou de maneira relevante sua 
passagem na história política mineira, tornando-se conhecid? 
pela atividade humanitária que exerceu paralelamente a 
profícua atuação parlamentar. O articulista soube s i ntetizar 
as razões pelas quais José Lavio l a pode ser considerado um 
exemplo da sabedoria e do espírito de convivência que 
caracterizam o político mineiro. Por essa razão, 
consideramos a matéria em análise como representativa dos 
valores predominantes neste Estado , que . tradicionalmente, 
fornece grandes nomes ao cenár io po l ítico nacional. 

Conc l usão 
Em face do exposto, opinamos pe : a aprovação do Requerimento 

nQ 325 / 95 na forma proposta. 
~ :,·a de Reuniões da Mesa da Assemb 1 é i a, 16 de ma i o de 1995 . 
~anderley Ávila, Presidente - Sebastião Navarro Vi eira, 

relator Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen Ibrahim 
Jacob - Ermano Batista - Antônio J úlio . 
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 19 DE MAIO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Avi 1 a 
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SUMÁRIO: ABERTURA- 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) : 1ª Fase: 
Ata- Comunicações: Comunicações da Com i ssão de Política 
Energética e do Deput ado Paulo Pettersen Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Gi l mar Machado e Ermano 
Batista - 2ª Fase : Abertura de inscr ições Leitura de 
comunicações aar esentadas Interrupção e reabertura da 
reunião - ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Ás 9h15min. comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávi l a - Paulo Pettersen 

Rêmolo Aloise Maria José Haue i sen Ermano Batista 
Ajalmar Silva -A lberto Pinto Coelho -Ál varo Antônio 
Anivaldo Coelho - Antônio Roberto- Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Clêuber 
Carneiro- Di mas Rodr i gues -D inis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Francisco Ramal ho - Geraldo Nasc i mento 
Geraldo Rezende -G il Pereira- Gilmar Machado Glycon 
Terra Pinto - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Bat i sta de Oliveira - Jorge Eduardo de Ol iveira - Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Leonidio Bouças - Marce lo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Mar i a Olivia- Miguel Barbosa- Paulo Pi au- Pau l o 
Schettino- Péric l es Ferreira Rona l do Vasconcellos 
Wilson Tróp i a. 

O Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Ávila ) - A 1 ista de 
comparec imento reg istra a existênc ia de número regimenta l. 
Declaro aberta a reun1ao Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mine i r o, in i c i amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra . o Sr . 2g-Secretário , para proceder à l eit ura da ata 
da reunião anterior . 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ) 
1ª Fase 

Ata 
- A Deputada Maria José Haueisen , 2ª-Secretá ri a, procede à 

l eitura da ata da reunião anterior. que é aorovada sem 
restrições . 

O Sr . Presidente- Não havendo ~Qrresoondê ncia a ser li da , 
a Mesa passa a receber proposi~ : as e a conceder a oa l avra 
aos oradores inscritos para a 1ª f as e do Pequeno Exped i ente . 

COMUNICAÇÕES 
- Nesta oportuni dade. são encam i nhadas à Mesa comuni cações 

da Comi ssão de Política Energética e do Deputado Paulo 
Pettersen . 

Oradores Inscritos 
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O Sr. Presidente 
Machado . 

Com a palavra, o Deputado Gil mar 

o Deputado Gilmar Machado* 
Deputados. gostaríamos de ler 
entregar em nome do SINTET e 
Uberlândia. (-Lê:) 

um 
de 

Sr. Presidente, Srs. 
manifesto que iremos 
vári as entidades de 

"Manifesto em Apoio às Reivindicações dos Trabalhadores em 
Greve** 

A gravidade do momento político-econômico atual se impõe 
como a grande questão a ser enfrentada, sem subterfúgios. 
por todos os que têm um mínimo de clareza sobre o cotidiano 
dos trabalhadores. A grande e veroadeira âncora do plano 
governamental de estab ili zação econômica corresponde à 
compressão sa l aria l. Se, por um lado, a retórica do Plano 
Real adquire uma nova roupagem, mostrando-se como expressão 
da modernidade, de outra parte há uma continuidade deste e 
outros planos econômicos: às classes trabalhadoras cabe o 
preço mais oneroso . 

A modernidade existente no governo FHC -naquilo em que 
modernidade significa projeto neo liberal -diz respeito às 
tentativas de desregulamentação dos direitos sociais, de 
privatização (direta ou indiretamente) de todos os serviços 
públicos e de revogação do próprio direito de organização e 
mobilização dos trabalhadores, o que compromete a própria 
soberania naciona l . 
O quadro de perdas salariais e a disposição de barrar a 

derrubada das, diga-se de passagem , modestas conquistas 
sociais presentes na Constituição de 1988 determinaram a 
deflagração de movimento grevista em várias categorias 
profissionais: petroleiros; eletricitários; telefônicos; 
servidores púb li cos federais em vários segmentos. entre eles 
aqueles li gados à saúde e educação. A tais mobilizações , o 
Governo Federal tem respondido com intransigência para 
negociar e com medidas autocráticas. autoritárias. como a do 
Decreto Presidencial nQ 1.480/95, uma reedição, na prática , 
de alguns dispositivos do AI-5. 

Comprometido com os interesses do grande capita l privado. o 
governo FHC articu la com o Congresso um conjunto de reformas 
que vi sam, no l imite , à entrega de áreas que são 
estratégicas para o desenvolvi mento nac i ona l ao setor 
privado. subordinando-as à lógica da lucratividade. O 
agravante desse projeto de revisão constitucional é que_se 
afirma que, uma vez aprovadas as propostas governamenta1s. 
setores como saúde e educação terão ma i s recursos. Porem , a 
verdade é bem outra , a julgar, inclusive, pe la abso lu ta 
f alta de prioridade com que estes ser vi ços são trat ados 
ofi cia lmente . A espinha dorsal das reformas que o governo 
pretende aprovar é a de subserviência ao FMI , ao Banco 
Mundial e à ganânc i a do grande capital. 

Neste sentido, o apo io aos movimentos dos trabalhadores é 
de funoamental importância para, de um lado, impedir o fim 
das conquistas socia is e . de outro, aprofundá- las: Em 
Uberl ândi a , os eletricitários, os t écnlco-adm inlst ratl VOS. 
os docentes e os estudantes da UFU são as categorias em 
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greve , além da existência de outras que se encontram 
mobilizadas , como os servidores púb licos municipais. 
Concretamente, um exemplo do descaso do governo para com a 

educação e a saúde e de sua i ntenção de se descomprometer 
com estas áreas de serviço à população fica vi síve l com 0 não-atendimento às reivindicações destes trabalhadores. 
Sabe-se que a UFU , bem como as demais universidades 
públicas , vem sofrendo ataques como corte de verbas e, 
agora , são ameaçadas de fechar as portas à população se for 
aprovado o substitutivo de Darcy Ribeiro ao projeto de LDB 
da educação. 

Por todas estas razões. entendemos caber aos Deputados 
estadua is de Minas Gerais assumir uma postura púb li ca de 
apo io às reivindicações dos trabalhadores em greve , quer 
pelo lugar instituciona l c~e ocupam , quer pela s ua condição 
de representantes de uma :~oul ação que será prejudicada em 
cas o de aprovação das refo· ~as constitucionais. 
Assinam: Associação dos Docentes da UFU / SS - Central Única 

dos Trabalhadores Diretório Central dos Estudantes 
Sindicato dos Comerci ár ios - Sindicato dos El etricitàrios -
Sindicato dos Frentistas Sindicato dos Fumageiros 
Sindicato dos Metalúrgicos Sindicato dos Tecelões 
Sindicato dos Vestuários Sindicato dos Vigi l a ntes 
Sindicato dos Professores - Sindicato Trab. em Educação 3o 
Grau - Sind i cato Trab. em Telecomunicações - Sindicato Trab~ 
Ind. de Alimentação . Sindicato Trab. Serviço Pub l. 
Municipal - Sindicato Unico Trab. na Educação União 
Estadua l dos Estudantes ". 
* - Sem revisão do orador. 
** - Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr . Presidente Com a pa l a vr a. o Dep ut ado Ermano 

Batista. 
O Deputado Ermano Batista - Sr. Pres idente. Sra. Deputada. 

Srs. Deputados: a prática da po líti ca administrat iva. em 
qualquer circunstânci a , revela que jamais haverá progresso 
válido e efet ivo sem que ocorra a integração harmônica entre 
as forças vivas de uma nação, com a interação dos seus 
feitos , dos seus conhecimentos adquiridos , das suas vocações 
natura1s. A soma de udo i sso expressa a gra ndeza que se 
torna comum e potenc i a lmente útil na consolidação da pátria -
mãe. 

E são as sociedades locais , as cidades. as cé l ulas 
comunitárias a base de uma nação: elas têm de ser acionadas 
pelos instrumentos de intercâmbio. meio de promoção aa 
justiça e do bem-estar socia l. Não me cansarei de dize r. oor 
convicção e com base na experiênc i a de quem enfrenta o duro 
oroblema das carênc i as no interior. que nenhum progresso é 
a lcançado sem que se promova a construção de rodovi as de 
qual idade para integrar essas comunidades . 
O Leste de Minas. notadamente a reg ião que vai do rio Doce 

ao rio Mucuri. permeado pe l as fert i l issimas terras da bac ia 
do Alt o São Mateus, com toda a s ua potencia l idade econômica 
e seu passado de lut as para manter - se e m Minas vê com 
tristeza e desencanto a postergação dos s e~viços ae 
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pav i ment ação da Rodovia MG-311. Isto, Sr s . Deput ados, 
significa a negação de um tr a tamento adequado, j ust o e 
mereci do par a a região desl ancha r, i ntegrar- s e efetivamente 
e of erecer ao Estado uma fonte nova de partici pação 
substanciosa na sua economi a global . Repito que a 
administração estadua l ainda não atentou , com a necessá ria 
prudência, para a importância dessa estr ada, que teve 
suspensas, injustificadamente, ordens de serviço, maculando 
a fé de um povo num governo que, entusiasticamente. elegeu. 

Não se trata, é oportuno registrar, de uma obra de 
interesse localizado, o que, por si só. justificaria a 
construção, mas existem motivos de segurança, de integr ação , 
de ordem econômica e social a reclamar a s ua execução. 
Segurança, porque é a hipotenusa de um triângulo cujos 
catetos são as Rodovias BR-116 e BR-381. Integração, pelo 
fato de facilitar o intercâmbio do Norte e do Nordeste de 
Minas com a costa leste do Brasil. Qu a nto à economia, nem se 
discute. Atravessa uma vasta extensão de terras as mais 
férteis do Estado, além de montanhas de granito dos mais 
variados tons e de qualida de reconhecida além das fronteiras 
da Pátria. Região densamente habitada, dai o interesse 
social e político sobejamente atestado. Está claro. 
portanto, que a sua importância sócio- econômica transcende a 
mera reivindicação local. E um imperativo estadual , 
considerando a substanciosa riqueza que ali pulula, em 
proporção superior à de muitas outras regiões do nosso 
Estado. 
Observem. ainda , Srs. Deputados , que essa Rodovia MG-311 

va i servir, em trechos relativamente pequenos. a várias 
cidades da região; entre elas. Pescador, Nova Módica , São 
José do Divino, Itabirinha e Mantena. além das populosas 
vilas de Boa União, Limeira e Barra do Ariranha. São oito 
concentrações urbanas, com mais de 50 mi l almas esperando 
ansiosas a construção dessa estrada. E tal a diversidade de 
produtos ao longo desse trecho que. em contraposição aos 
títulos de outras estradas . dados em função de um único 
produto- Estradas do Leite , do Boi , do Milho, do Café, etc. 
-a MG-311 pode ser chamada, sem nenhum favor, de Estrada do 
Lanche. 

Não se pode admitir nem justificar a indiferença oficial 
para com uma estrada de tamanha importância . Trata-se de uma 
imposição do bom senso. da lógica, uma realização que não 
pode ser postergada. e é ponderável admitir que o seu custo 
será relativamente barato, comparado à dimensão de sua 
necessidade. Seus efeitos se farão sentir em curto prazo. 
tal o vulto das grandezas nela envolvidas. Pelos motivos 
expostos, quero , desta tribuna, fazer um veemente apelo a S. 
Exa . o Governador Eduardo Azeredo , no sentido de determinar , 
com urgência, o reinício das obras da Rodovia MG-311 , 
reacendendo, assim , a chama do entusiasmo de um povo que 
acredita em seu governo. 

2a Fase 
Abertura de Inscrições 
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O Sr . Presidente- Não havendo out ros orado r es inscr itos , a 

Pres idência passa à 2ª fase do Peq ue no Expedient e , 
compreend endo a leitu ra de comunicações e pron unciamen tos de 
Líde res insc r itos . Es t ão a bert a s as inscrições para o 
expe d iente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicações Apr esentadas 
- A s eguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Po l itica Energética -aprovação. na 5ª Reunião Ordinária, 
dos Requerimentos nQs 315/ 95. do Deputado Paulo Schettino, e 
327 / 95, do De putado Carlos Murta; e rejeição do Projeto de 
Lei ng 115/ 95, do Deputado Wanderley Avila, no 1Q turno. 
(Ciente. Publique- se.): e pelo Deputado Paulo Pettersen -
fa l ecimento do Sr. João Nolasco, em Carangola (Ciente. 
Oficie- se . ). 

Interrupção da Reunião 
O Sr . Presidente - A Presidência interrompe. neste mome - ~o. 

os trabalhos ordinários para , nos termos do§ 1Q do arê. 23 
do Regimento Interno. receber os Presidentes do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados e repres entantes do povo 
mineiro no Congresso Nacional , que comparecem a esta Casa 
para receber as propostas de alteração na Constituição 
Federal. 
- A ata da parte interrompida será publicada em outra 

edição. 
Reabertura da Reunião 

O Sr . Presidente- Estão reabertos os nossos trabalhos. 
ENCERRAMENTO 

O Sr . Presidente- Esgot ada a hora destinada a esta parte e 
não havendo oradores inscritos pa r a o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reun1ao e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates de segunda-feira , dia 22 , às 20 horas. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 7ª REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 16 
DE MAIO DE 1995 , DESTINADA A RECEBER O SECRETÁRIO DE ESTADO 

DE RECURSOS HUMANOS E ADMINISTRAÇÃO , SR . CLÁUDIO MOURÃO 
Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Sebastião 

Navarro Vieira 
SUMÁRIO : AB ERTURA -Ata - Composição da Mesa- Destinação 

da reunião -Palavras do Deputado Gilmar Machado e do Sr. 
Cláudio Mourão - Esclarecimentos sobre os debates - Debates 
- ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávi l a -Sebastião Navarro Vieira- Rêmo lo Aloise 

- Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista-
Antônio Jú l io - Ai l ton Vilela- Ajalmar Silva Al berto 
Pi nto Coelho -A l encar da Si l veira Júnior- Almir Cardoso-
Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coe l ho - Antônio 
Andrade - Antônio Roberto - Arna l do Canarinho Arnaldo 
Penna- Bil ac Pinto -Car l os Murta Car l os Pi menta 
Clêuber Car neiro - Dil zon Melo- Dimas Rodr i gues - Dinis 
Pi nheiro - Dja l ma Din i z - Dur va l Ânge lo- El be Brandão -
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Elmo Braz - Francisco Ramalho- Geraldo Nascimento- Gera l do 
Santanna- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquinio - Irani Barbosa Iva i r Nogueir~ - Ivo José 
Ja1ro Ataíde- João Bat i sta de Ol1veira- Joao Le 1te- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bon i fácio- José 
Braga- José Henrique- José Mar i a Barros- Kem il Kumai~a
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cece -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olí via - Maur i Torres- Olinto Godinho- Pau l o Piau- Paulo 
Schettino Raul Lima Neto Ronaldo Vasconcel los 
Sebastião Costa -Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo-
Toninha Zeitune- Wilson Trópia. . 
o Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Avila ) 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-Secr~tário . para proceder á l eitura da ata da reunião 
anterior . 

Ata 
- A Deputada Mari ~ José Haueisen , 2ª-Secretár i a. procede á 

l eitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

Composição da Mesa 
O Sr . Presidente - A Presidência convida a tomar assento á 

mesa os 
Recursos 
autor do 

Exmos. Srs . Dr. Cláudio Mourão, Secretário de 
Humanos e Administração, e Deputado Gi l mar Machado , 
requerimento que deu origem á reunião . 

Destinação da Reunião 
O Sr . Presidente - Destina- se a reunião a receber o Exmo . 

Sr. Dr. Cláudio Mourão, Secretário de Recursos Humanos e 
Administração, que comparece a esta Casa para prestar 
esclarecimentos sobre a realização do censo que cadastrou os 
servidores do Estado. especialmente quanto aos recursos 
despendidos e ás empresas que part i ciparam. com a PRODEMGE, 
do cadastramento; e sobre a política salarial do 
funcion alismo. Com a palavra , o Deputado Gilmar Machado, 
autor do requerimento que suscitou esta visita. 

Palavras do Deputado Gilmar Machado 
o Depu t ado Gi lmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

distinta galeria, em primeiro lugar , gostaríamos de 
agradecer a atenção do Sr. Secre tário em vir a esta Casa 
para participar de debates com este Poder para que possamos 
tir ar algumas dúvidas que temos hoje, referentes ao quadro 
de funcionários públicos do Estado. Gostaria de ressaltar 
que participamos. na 12ª Legislatura , quando chegamos aqu i, 
em 1990 , de uma comissão especia l, coordenada pelos 
Deputados Dílzon Melo e Roberto Amara l, a qual verificou uma 
variação nos dados relativos à s i tuação dos servidores do 
Estado . Chegamos à época a um dado que não conhecíamos: 18 
mil servidores estavam na folha de pagamento. 
Posteriormente, tentamos fazer com que esse dado f?sse 
trabalhado. O Estado , então , acenou com um censo. Ate o 
presente momento. não conhecemos o dado rea l O Secretário 
da época , Sr. Bonifácio de Andrada , disse que t í nhamos 20 
mil func i onários , e não 18 mi l , e que não sabia onde 
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encontrá-los. Agora, o atual Secretário afirma que não sabe 
quantos constam na nossa folha de pagamento. O número era 18 
mil. depois passou para 20 mil, e agora caiu novamente. São 
essas dúvidas que queremos tirar. 
Gostarí amos de outras informações. Primeiro, queremos saber 

do Secretário quanto custou o censo para o povo de Minas 
Gerais, quais foram as empresas e por que houve 
terceirização na fase principal, que é a de processamento de 
c"dos. Em segundo lugar. queremos saber quais são os 
r ?sultados reais. O Estado, entre 1990 e 1993 , divu l gou , 
prime iro, um documento da Secretaria de Recursos Humanos e 
Administração. Depois. a Secretaria apresentou um outro 
documento , em dezembro de 1993 (módulo 1), já modificando. 
em parte . o prime iro. Posteriormente. o Estado divulgou 
outro documento da Secretaria que é mais um re l atório 
técnico , de março de 1994. Em dezembro deste ano. veio um 
relatório final . Quero registrar que todos esses documentos 
são públicos. Queremos saber aua l desses documentos é o 
documento oficia l do censo de Minas Gerais. Essa é a 
pergunta que fazemos. Cada relatório nos dá um dado 
di fe rente. Quem entende um pouquinho de estatística vê que 
os relatórios aoresentam erros gravíssimos de tabulação e de 
resultados. Queremos saber quanto o censo custou aos cofres 
do Estado e por que os relatórios foram tão ma l red i gidos. 
Quer emos o total dos ser v idores que tem real• ? ~te o Es ado. 

O Secretário deu uma entrevi sta temos todas as 
entrevi stas que ele deu -dizendo que 60 mil pessoas não 
resoonderam ao censo. Numa outra. mencionou um número de 
pension i stas : em outra. ainda, mencionou outro número. Isso 
nos deixou preocupados. Não consegu imos. até o presente 
momento , saber qua l é o número exato de ser vi dores em Minas 
Gerais . O relatório final d i z que 60.494 não foram 
ana l isados. Por quê? Por que esses 60.494 ser vi dores não 
foram analisados? O Secretário disse . ao assumir , que temos 
288.376 servi dores e. depois, disse que temos 416.000. 
Então , qual é o número real? 
Outra coisa que me chamou a atenção: sou funcionário 

púb l ico e s ó tenho um MASP. Funcionários do Es t ado só têm um 
MASP: por que é que nesse relatório de 1993 temos uma lista 
onde aparecem quase 5 mil servidores com ma is de um MASP? 
Inc l usive. quem ass inou o re l atório fina l fo i o Dr. 
Anastasia. que possui o MASP ng 3 .67 7-66, da Fundação João 
Pinheiro, e o de ng 3.872 / 9. da SEPLAN. Então . achamos 
estran ho. A Coordenadora Técnica do re l atóri o final também 
poss ui o MAS 0 nQ 3.798/ 2. da Fundação João Pinheiro . e o de 
nQ 348.346. Na resposta a esta nossa solicitação inicial , 
gostar í amos de ver sanadas essas dúvidas. Vamos esperar a 
exp l anação do Secretário e. resolvidas essas questões , 
aprofundaremos o debate. 

A segunda parte do nosso requerimento d i z respeito à 
q~estão do reajuste de vencimento dos servidores . Por quê? 
Nos queremos saber quantos servidores exi stem realmente em 
Minas Gerais e quanto e l es estão ganhando, para sabermos se 
o reajuste que está sendo dado confere com a folha. Estamos 
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estranhando também algumas informações, porque o Secretário 
anunciou que estamos gastando 68% da receita com a folha, em 
entrevista ao jornal "Diário da Tarde", de 11/4/95. Depo1s 
do anúncio do reajuste, o Governador Eduardo Azeredo d1sse 
que, com ele, os gastos com a folha de pagamento ao 
funcionalismo chegavam a 75% da rece1ta. Agora, na 
entrevista do Secretário no final de semana, o gasto com ela 
já chega a 76%. Então , queremos saber mais a respe~to desses 
números. Isso tem nos deixado meio perplexos. Nao sabemos 
quais são os números reais. Assim, fica difícil qualquer 
avaliação por parte da Assembléia Legislativa: Temos q~e 
saber ao certo, para que Minas Gerais possa ter um~ noçao 
clara da situação, o porquê desses MASPs, o porque desse 
desencontro de números e de informações, para que possamos 
ter condições de trabalhar tranqü il amente. Eram essas nossas 
considerações iniciais. Muito obrigado, Sr. Presidente e Sr. 
Secretário. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) -Com 

a palavra , o Exmo Sr. Secretário de Administração, Dr. 
Cláudio Mourão. 

Palavras do Sr. Cláudio Mourão 
Srs. Deputados Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado, 

demais Srs. Deputados, senhoras e senhores; de inicio. quero 
agradecer a oportunidade de estar conversando com o Poder 
Legislativo e, como disse o Deputado Gilmar Machado. podendo 
esclarecer esses pontos divergentes. 

Antes de responder ás colocações do Deputado Gilmar 
Machado, eu me permitiria falar algumas palavras e dar 
alguns esclarecimentos sobre o papel da Secretar1a de 
Administração , o que ela é, o que faz. o que pretend~mos a 
frente dela. Tenho dito que. segundo minha aval1açao. o 
maior problema que o serviço público brasileiro tem . hoje, 
não é a educação. não é a saúde, não é a segurança, nada 
disso; é a administração. A Secretaria de Administração esta 
l idando com tantos problemas que precisara de mu1to temp? 
para resolvê-los. Eu poderia dizer que , pelo que comp~te a 
Secretaria de Administração, seria justificavel a ex1stenc1a 
de duas secretarias. que. ainda assim, seriam das maiores do 
Estado. Hoje, ao assumir a folha de pagamento. a Secretar1a 
é gestora de 80% da receita do Estado. Temos la duas areas 
bem definidas: uma , de administração: outra, de recur sos 
humanos. 
A competência da área de administração é. de início , cuidar 

do patrimônio imobiliário do Estado. Com relação a esse 
aspecto. tudo está por se fazer. Temos 8 mil imc·:eis 
cadastrados. mas creio que todos sabem que o número re~ de 
i móveis do Estado é muito ma1or do que este; a l ém d1sso, ele 
tem condição de receber imóveis a cada dia. e, hoje, os 
meios de que dispomos na Secretaria não são os mais 
adequados para o controle dessa situação. Temos a área de 
material , responsáve l pela compra de todo o. materi a l 
permanente do Estado. Além disso. h~je , a1nda está 
centralizada na Secretaria de Administraçao toda e qua l quer 
autorização para 1 icitação , seja da administração direta. 
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seja da indireta. Temos a Superintendência de Modernização, 
que cu1da da parte de racionalização, de informatização, 
enfim, da modernização do Estado. O primeiro lugar que 
precisa ser modernizado é a própria Secretaria de 
Administração. Temos a área de transporte e serviços gerais, 
que cuida da frota de veículos do Estado e dos contratos, 
mas. se procurarmos saber quanto ele gasta com alugue l e 
cópias xerox , ninguém terá essa informação. 

Há dez anos. tive . oportunidade de passar pela Secretaria 
como Chefe de Gabinete e Secretário Adjunto do Deputado Ziza 
Val adares e pela Prefeitura como Secretário de 
Administração, e não conseguimos resolver o problema do 
patrimônio, nem o do Estado. nem o da Prefeitura. As ações 
que implementamos , na época, não foram as mais eficientes, 
de forma que não conseguimos a l cançar nosso objetivo. Agora, 
já fui para a Secretaria com o plano de fazer uma 
concorrência. uma licit ação e entregar o levantamento do 
patrimônio estadual para um terceiro. para uma empresa. Essa 
licitação já está em andamento e será publicada brevemente. 
Nosso objetivo é levantar tanto o patrimônio urbano como o 
r ur al. e a única alternativa que vejo, para realizar isso. é 
agir da maneira como estou dizendo. 

Na área de materiais, a Secretaria. embora tenha um pape l 
de gestora da administração de materiais. não exerce esse 
papel. Está apenas comprando material permanente. Queremos 
assumir o pape l de administrar os estoques , de administrar o 
material do Estado. Como são os almoxarifados do Estado? 
Isso é outra coisa que ninguém sabe. Nessa área. temos um 
trabalho gigantesco a fazer. Na área de modernização, nem se 
fala! Não encontrei. na Secretaria de Administração, nem um 
micro 486. En tão. temos todo um traba l ho de modernização a 
fazer na administração direta e, também , nas autarquias e 
nas fundações . enquanto perdurar esse regime jurídico único 
( felizmente. parece que isso vai mudar ) . Na área de 
tr anspor tes e serv iços gerais, o objetivo também é ter 
efetivo contro l e sobre a frota de veículos e os contratos do 
Estado . 
Paralelamente a essas atividades. há um projeto maior do 

Es t ado. que é o de descentralização , sobre o qual quero 
fa lar daqui a pouco. porque envolve a área de recursos 
humanos e a de administração e, também, está mu i to 1 igado a 
essas quatro áreas que mencionei. 

Na área de recursos humanos, temos o Instituto Estadua l de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos . que cuidaria do 
recrutamento , da se l eção e do desenvo l vimento do oessoal. 
Trata-se de um instituto autônomo, l igado á Secretaria. e, 
hoje, está cumprindo. basicamente , o pape l de elaborar 
concursos. Segundo minha aval i ação. ele precisa exercer seu 
papel mais importante, que é o de promover o 
desenvolvimento. 

Temos a área de Superintendência 
Servidor . que , como o nome indica. 
do serv idor , fazer com que e l e 
P ofissiona i s durante sua estada 

Centra l de Saúde do 
deveria cuidar da saúde 

não adquirisse doenças 
na administração pública. 
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Na verdade, é uma área, hoje, que concede licenças e, 
também, precisa ser totalmente reformulada. O que tenho a 
fazer nessa área de saúde? Temos, hoje, 1 milhão de 
processos vinculados a essa Superinte~dência, e, só para 
separar, já estou fazendo um trabalho ha do1s meses. _Prec1~ a 
ser informatizado e descentralizado, para que o serv1dor nao 
precise deslocar-se do interior para vir à Capital obter uma 
licença de saúde. . . 
Temos a Superintendência Central de Cargos e Salar1os , que, 

obviamente, deveria ter todas as informações referentes a 
cargos e salários. Por exemplo: quantas professoras P1 
temos? qual a média de salário dessas professoras? quantos 
detetives existem em ta l nível? qua l o tota : de e!et1vos da 
Polícia Militar? e da Policia Civil? Essa area_nao e~1ste, 
porque faltava à Secretaria de Adm:n1straçao a 
superintendência fundamenta l para essa questao de recursos 
humanos, que é a Superintendência de Pagamentos . Uma parte 
desses dados é encontrada na Super i ntendência de Pagamentos, 
e outra, em uma segunda superintendência: não há int egração. 

Temos a Super i ntendênc i a de Pagamentos, que passou _para 
nós, da Secretaria de Administração e parte da Secr~ta~1a da 
Fazenda. Pode parecer que há, aí , excelência . mas nao e na~a 
disso. El a precisa. também, ser informatizada: a confecçao 
da folha de pagamento . por exemp lo , por incríve l que possa 
parecer , é manual. Qualquer movimentação funciona l de 
qualquer servidor gera um bolet im. que é ~onhecido como 
informativo de alteração . Esses bo letins sao gerados no 
interior. em todos os cantos de Minas Gerais. e remetidos 
para Be lo Horizonte. Há cerca de 700 mil _boletins todos os 
meses . confeccionados manualmente. Essa area prec1sa ser 
informatizada também. E uma área que controla um percentual 
importante da receita do Estado e que precisa ter controle 
mais efetivo. Temos a Superintendência Central de Pessoal ~ 
que cuida dos direitos e vantagens dos servi dores. Encon tr e 1 
essa Super i ntendência com 35 mi l processos de aposentador 1a. 
Consegui 1 iberar 7 mi 1. Até outubro , vou 1 iberar todos. mas 
o problema é estrutural, não é só ti ra r os processos _ de 
aposentador i a. Por que e xi stem 35 mil processos ? Pr1me1ro, 
porque tudo é centralizado aqu i. Segundo, porque a 
l egislação é an ti quada e torna as _ aposentador 1as 
casu í sticas . Cada caso é um caso, e ninguem quer tomar uma 
decisão, porque é comp l icado. Terceiro. porque falta 
pessoa l. e n i nguém quer trabalhar al i , porque tem ser v1 ço. 
Quarto, falta inf ormat i zação. Quinto, o traba lho prec1sa _ser 
racionalizado. Há toda uma sér ie de t rabalho que prec 1sam 
ser feitos. Por que não faço um estatuto nov~? Porque esto~ 
dependendo das mudanças federa i s . Por que nao 1nformat 1zo . 
Porque t em que haver li citação . Esses trabalhos _da 
Secretaria não têm nenhuma medida bombás ti ca , nenhuma med1da 
de efe i t o. É um trabalho e m longo prazo, que vai ser feito 
nesses quatro anos; v amos trabalhar muito e a in~ a vamos 
deixar muito por f azer. Temos a Super1ntendenc1a de 
Correção, que age nos processos administrativos e nas 
demissões. Temos 200 processos de demissão parados. que 
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estão com a palavra "demita" , e as demissões Ja foram 
feitas. Apesar de toda essa estrutura , ainda falta área na 
Secretaria de Administração. E a primeira área que precisa 
ser modernizada é a própria Secretaria. Falta uma área de 
relações trabalhist as. É uma área que não havia no Estado. 
Ela tem que acompanhar o que está acontecendo com os 
sa lár ios em todo o Pa í s, no Rio de Janeiro e em São Paulo 
nas Pr~feituras; _precisa saber como estão os índices d~ 
correçao dos sa l ar i os, os índices de c usto de v ida. como 
está a situação sa laria l no Es t ado. quais são as entidades 
que representam os ser vi dores, a quem estão l igadas quem 
são seus dirigentes. ' 
Para l e l amente a isso. estabe l eceu-se um cana l de 

comun i cação entre Estado e servi dor. Já estamos fazendo 
isso. Estamos usando a Rádio Inconfidência , vamos usar 2 TV 
Minas , o "Minas Gerais " . e até um esquema pub li citá r io. se 
for necessár io. Resum i em a l gumas pa l avras a missão que 
tenho a frente da Secretaria. Todas e l as são concomitantes. 
Ao fina l de quatro anos . estarei rea li zando todas e las: 
conhecer , _ rac ion a li zar. ag ili zar , informat i zar . 
descentra 11 zar e contro lar. Dessa forma. a Secretaria será 
in serida no projeto maior do Estadc que é a 
descentra li zação , a qua l vi s lumbro da segui nt e maneira: se 
uma reg iona l norte - seja no Triângu lo ou no Norte de Minas 
- te- um departamento de admi ni stração . é interessante que 
ele p8ssa elaborar a fol ha de pagament o daquela regiona l, 
rea l 1zar as compras do Estado e rea li za r os concursos na 
reg i ão. É interessante, também. que o servi dor possa 
resol ver s~as dificuldades com o Estado e as questões 
relat 1vas a sua aposentador i a junto a esse departamento. 
Qu ando vive rmos essa situação em Be lo Horizonte - e vamos 
vivê - la - . _ estaremos com o contro l e e as informações. Do 
]e1to que e hoJe. e mu it a execução . 

Acresce nto também o prob lema do regime jurídico único. que 
causa grande d ificul dade ao Estado. Quando estava na 
Prefe it ura. a leg is l ação mandava i mp l an tá - lo. mas agora 0 Governo Federa l pretende muoar e estabe l ece r diversos 
regimes. Acont ece que temos um plano único de sa l ários com 0 mesmo poder para todo o Estado . Esse modelo é montado com 
base na instrução do servi dor . Mas i sso é vál i do para a área 
da educação, não para outr as áreas. No IEPHA. por exemp lo. 
um restaurador ocupa um cargo da maior relevância. mas, 
norma lmente, e le não tem curso super ior e não pode ser 
enquadrado em um nível ma is importante da tabe l a de salár io 
do IEPHA. Aqueles que já estavam l á foram enquadrados em um 
n1ve1 referente _à _ instrução do ser vi dor. ou seja , 2Q grau. 
Quando e necessar1o contratar um restau r ador. o sa lário não 
e compat 2vel. Na TV Minas. por exemplo. quem cuida de s ua 
manutençao ocupa um cargo importante, e tem pouca gente que 
e~tende do ser vi ço . Mas ele também não tem curso s uperior e 
nao _pode ser enquadrado em um nível ma is al t o da tabela de 
~a l ar1os. Como ele é necessár io, é contr atado de outra 
rorma. Sa i um apresentador do jorna l da TV Minas. é 
necessá rio f aze r um concurso púb l ico pa ra um cargo que é 
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ágil e requer alguns conhecimentos que são.difíceis de serem 
testados em concurso público. Sai um med1co do Pronto-
Socorro, mas o concursado tem 30 dias para tomar posse: Quem 
está à frente do Pronto-Socorro contrata de qualquer Jelto. 
Estamos cheios de problemas administrativos. São 34 
autarquias e fundações que dependem da Secretaria e é um 
problema de difícil solução. 

A aposentadoria é o maior problema do serviço público 
brasileiro. Se não houver uma mudança, todos os Estados e 
municípios vão quebrar. No caso de Minas Gerais, no ano de 
1992, tivemos um acréscimo de aproximadamente 
US$300.000.000,00, em dois anos. no pagamento c~ s 
aposent ados. Hoje. os aposentados representam 35% da fo 1- a 
total do Estado. 

Com relação ao censo . gostaria de dizer que eu, à frente da 
Secretaria, não o realizaria. Como o encontre i rea li zado, 
vou aproveitá- lo. Encontrei 17. 965 servidores que não 
responderam ao censo. Imediatamente, disse para suspender o 
pagamento deles. Há a l gum tempo. eles não aparecem : 
suspende- se o pagamento , e vamos reverter o processo, para 
fazer com que os servidores nos procurem. Em nenhum momento 
disse que eram 17 mil servidores fantasmas, disse que 17.965 
servidores não responderam ao censo. Imediatamente eu d1sse: 
suspenda o pagamento deles . Temos 846 pessoas que .não se 
recadastraram. Dessas , 42 já estavam falecidas. So 1sso J a 
justificar i a essa ação de suspender o pagamento. Quarenta e 
duas pessoas estavam mortas, e recebendo. Esse.nego~lO de 
morto receber pagamento não é uma coisa muito fac1l . nao. Se 
alguém, em diversos pontos de Mina~ Gera~s . . omitir a 
comunicação de falecimento de funcionaria pub l1 co ~om .a 
administração centralizada que temos. fica d1f1c1 l 
identificar isso. Se é caso de aposentado que esta recebendo 
com procuração. fica mais fácil. porque se faz a revalidação 
periódica da procuração . A administração de um Estado como o 
nosso não pode ser administração so da Secretar1a de 
Educação; tem de ser generalizada. Não temos como saber quem 
está sonegando informações sobre falecimentos. Quanto as 
empresas que fizeram censo, eu fiquei sabendo que e l e fo1 
realizado pela PRODEMGE . Ela cobrou do ~sta~o R$219.277,86. 
Depois, cobrou R$24.855.00 pela manutençao tecn1ca. _ 
Quanto ao MASP. entendo que seja o seguinte: a Fundaçao 

João Pinheiro era uma entidade autônoma de direito privado: 
depois passou para a administração pública. Aí, a pessoa Ja 
tinh a uma matricula. Isso é o que ocorre quando existem dois 
MASPs ou no caso de a pessoa ter dois cargos , como é o caso 
dos c~rgos de professor e de médico. _ 

Não sei se já respondi a todas as perguntas em relaçao ao 
censo, mas coloco-me à disposição dos Srs. Deputado~ para 
outros esclarecimentos. Quanto ao funcionalismo , os numeras 
às vezes são divergentes , porque depende do enfoque. Pode 
ser adm inist ração d ir eta ou indireta, Polícia Mili tar ou 
outros Poderes. Assim , pode haver muitas divergências. Temos 
aq ui dados de maio de 1995. A Assembléia Legis l a tiv~ tem 
3.806 funcionários. No Tribunal de Contas temos 1.43~; no 
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Tribunal de Justiça, 9 . 989; no Tribunal de Alçada, 568 ; no 
Tribunal de Justiça Militar. 99: na Polícia Militar 55 .081; 
no Ministério Público, 1.564. O total dos outro~ órgãos 
somam 73.542. Na administração direta temos 381 . 878 
funcionários. Isso. de acordo com a folha c~ maio . A soma 
dos do~s dá 455.420. Se pega r mos também as autarquias e 
fundaçoes, teremos 31.212. Assim, o total vai para 486.632 . 
Não estão sendo comput a dos os funcionários da COHAB, da 
EMA~ER, ~a CEMIG, da COPASA , dos Bancos, etc, porque esses 
orgaos tem certa autonomia. e e u não trouxe seus números. 
Quanto ao total da folha de pagamento desse primeiro grupo, 

já que mencionei, temos R$93.332.530,00; a folha de 
pagamento da administração direta é de R$164. 133 . 620.00. o 
total é d~ R$257.469 . 150.00. O tota l da administração 
ind1reta e de R$19.730.825 ,67. O tota l é de 
R$267. 184.975.67. São dados referentes à folha de pagamento 
normal. Ocorre que todo mês existem vencimentos em atraso , 
direitos represados que ainda vamos corrigir. o que e l evará 
a folha de pagamento de ma io, por exemp lo, para 
R$304.000.000 ,00, incluindo-se a parte patrona l. paga ao 
IPSEMG. que é de 4%. Somado tudo o que foi pa go ao pessoal. 
no primeiro quadrimestre , temos R$1.260.000.000.00. Somando 
a receita l íquida do Estado. a receita que fica para o 
Estado , inclusive da admin i stração direta. temos 
R$1.660.000.000,00. O comprometimento , no primeiro 
quadrimestre, fo i de 76%. Srs. Deputados. estou à sua 
dispos ição. para quaisquer outros esclarec imentos. 

Esclarec imentos sobre os Debates 
O Sr . Presidente - Agora. os Deputados poderão formular 

perguntas ao Secretário. Para que possamos ag ili zar os 
debates , solicitamos aos inscritos que se j am objetivos e 
sucintos . dispensando as f ~ Rmal idades das sa ~: ações 
pessoais. Com a palavra , o : ?Jutado Gilmar Machac ~ . já 
inscrito. 

Debates 
O Deputado Gil ma r Machado - Gostaria de voltar a insi st i" 

na questão do censo. O Secretário disse que não realizaria o 
censo. Cada um tem uma forma de pensar. O Estado real i zou o 
censo: pagou por ele. Agora. o Secretário não disse qual é o 
re l atar ia do censo. O Secretár io nos disse que o censo foi 
feito totalmente pela PRODEMGE. No relatório , porém, consta 
que e l e foi terceirizado . ou seja . várias empresas fizeram 
parte do censo. inclusive perdendo papeletas e informações. 
De qualque r modo, várias empresas realizaram o censo. Vamos 
l evar essa questão para a Comissão de Administração , poroue 
teremos de investigar isso. Mas a afirmação do Secretário é 
clara: foi a PRODEMGE que realizou o censo. Gostaríamos de 
saber se . o relatório é oficial. À época, respondiam pela 
Secretar1a o Secretário José Bonifácio e, depois. o 
Secretario Anastasia. A questão do censo não é, portanto , de 
responsab ilidade do atual Secretário. mas , como e le próprio 
a~m1t 1u, ele está aprove it ando o re l atór io, porque o Estado 
nao pode perder dinheiro. Vamos checar, também. as 
lnformações contidas nos documentos do censo. o Secretário 
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citou alguns dados , que gostariam?s que ficassem conosco, 
aqui, na Assembléia. Isso facilitara nosso trabalho. 

O Secretário falou da acumulação de MASPs. No relatório de 
1993, são mais de 5.714 servidores. Agora, professor não tem 
do i s MASPs. Eu sou professor, trabalhava em dois cargos, mas 
recebia por um mesmo MASP, pois efetuam-se dois pagamentos 
por um único MASP, no magistério. Não conseguimos ver como é 
possível um servidor ter dois MASPs. O fato de o serv1dor 
ter mais de três MASPs nos deixa perplexo. O relator1o do 
censo deve ser analisado. Parece-me que 60.464 dos 
rel atórios não foram analisados. E isso está na pág. 32 do 
relatório . 
Gostaria de expor algumas questões sobre as quais temos 

dúvidas. Seria preciso uma reunião especia l da Comissão de 
Administração para que esses dados fossem examinados, 
porque, realmente, diante desses números e da forma como 
foram apresentados pelo Secretário, ficamos sem saber o 
certo. Sabemos, porém , que o dinheiro do povo foi gasto. E 
qua se impossível obterem-se informações sobre o número de 
servidores do Estado. Há uma dificuldade enorme. Os dados 
que o Secretário apresentou, com relação ao pessoal, 
precisam também ser reexaminados. Existe um projeto do 
Deputado Miguel Martini, que vamos discutir. Por enquanto. 
estamos um pouco impossibilitados de argumentar. Dos 
re l atórios do Governo do Estado , que ouvimos nos últimos 
quatro anos, na Assembléia Legislativa, nenhum apresentou 
gasto de mais de 65% com pagamento da folha. Estamos 
trabalhando com dados oficiais. Não podemos ficar 
polemizando. 
Para terminar, gostaria de dizer que . posteriormente, 

precisamos obter maiores informações. E vamos buscá-las . O 
Secretário nos traz o dado de que o Estado possui, no total, 
462.632 servidores e nenhum relatório do censo apresentou 
esse número. Os outros relatórios apresentam números 
diversos como 309.000. 318.284, 348.870 e 388.386. 
Exatamente esses números, Sr. Secretário. é que estão 
dificultando o nosso trabalho. O Secretário traz uns dados, 
nós trazemos outros e todos temos razão . Os números estão 
aqui. Não há como trabalhar com esses dados do modo como 
estão. 

O Sr. Pres i dente Com a palavra , o Sr. Cláudio Mourão, 
para responder ao Deputado Gilmar Machado. . 

O Sr. Cláud i o Mou rão - Referentemente ao censo, real1zado 
no ano passado, sei que houve alguns relatórios 
preliminares. Não foi um único relatório. Mas eu não entrei 
nesse assunto. Peguei os dados re l evantes do censo. o seu 
conteúdo, como a situação do pessoal: sexo, estado c~vi l, 
número de dependentes, se possuía casa própria ou nao. A 
informação de que ele foi realizado por terce i ros. estou 
tendo agora. pois pensava que ele tivesse s ido feito pela 
PRODEMGE. 

Com re l ação ao número de MASPs existente na Secretaria da 
Administração. eu raciocinei pensando na Prefeitura de Belo 
Horizonte. Foi um ato falho. No Estado há um único número de 
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MASP, o que , aliás. traz dificuldades . A Comissão de 
Acumulação ~e _Cargos e Funções, que é uma diretoria da 
Super1ntendenc1a de Pessoal da Secretaria de Administração, 
trabalha d1uturnamente na identificação de acumu l ações. Há 
uma comissão específica para isso na Secretaria. 

No que diz respeito ao número de pessoas, volto a repetir: 
depende do _que está sendo falado neste relatório; se é na 
adm1n1straçao direta, se é em outros Poderes. Há também 
outro fato que deve ser mencionado: a partir do momento que 
começamos a convers ar , já ocorreram mudanças: já morreram 
uns; saíram outros. Vou deixar aqui , para o Sr. Deputado, 
esses dados. que são oficiais. são dados da fo lh a de 
oagamento , e dou também para a Assembléia Legislativa 
~bertura para que sejam fornecidas quaisquer infor mações 
sobre pessoa l . A Secretaria está aberta , não há nenhum 
impedimento para se informarem esses dados. 
Quanto á folha de pagamento, temos um dado que acho 

relevante para justificar a diferença de 65% para os 76% 
desse primeiro pagamento. São duas coisas: nesse primeiro 
quadrimestre, tivemos uma despesa de R$92.000.000,00. 
referente a aumentos praticados e- dezembro e que tivemos de 
pagar nos primeiros quatro mese: Jutra coisa é que. após a 
implant ação do Plano Real, a fc ~a de pagamento de todo o 
Estado subiu 91,7% cont ra uma inflação acumulada de 31 ,981o . 
A folha praticamente dobrou de julho para cá: também vou 
deixar este documento aqu i. Isso elevou significativamente o 
comprometimento da receita com despesas relativas a pessoal. 
O Sr . Pres i dente- Com a palavra. o Deputado Ajalmar Silva. 
O Deputado Aja l mar S i lva Secretário, inicial mente 

gostar1amos de cumprimentá-lo pela franqueza . pela maneira 
com que nos mostrou as dificuldades ex ist entes. pois o 
senhor está nos dizendo que. praticamente. a Secretaria de 
Administração não existe. Estamos aguardando que, com um 
pouco de trabalho . o senhor. á frente dessa Secretaria. 
possa realmente organizá-la. a ponto de colocá-la entre as 
nossas Secretarias de Estado. 
A pergunta que faço, Secretário , é a seguinte: não sei se o 

senhor tomou conhecimento de que ontem fomos procurados pela 
,~prensa, como Presidente da Comissão de Administração 
Publ1ca, para nos manifestarmos com relação á matéria 
veiculada no jornal "Hoje em Dia" de ontem. re l ativa á 
Secretaria de Agricu l tura. em que se mostrava constarem na 
ista dos servidores daquela Secretaria cerca de 15 mortos. 

Dizia a notícia que haveria até certas promoções. Realmente 
e uma coisa que nos assustou muito, porque de reoente 
encontra-se uma falha do Governo. um equívoco da Secretaria, 
mas pode ser tambem algo como a gangue do INSS. que já 
1n fern 1zou tanto o nosso Pais. Perguntaria ao Secretário se 
e l e tem conhecimento disso e o que realmente ocorre. Tivemos 
informação. em seguida. de que o Secretário de Agricultura, 
Alysson Paulinelli, teria dito que é uma questão referente a 
pensões. Mas na li sta constam nomes de pessoas mortas já há 
dez anos . E um fato estranho , se é que a notícia é ver dadeira. 
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o Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr . Secretario, para 
responder ao Deputado Ajalmar Silva e para fazer as suas 
considerações finais, ja que não ha outros oradores 
inscritos. 
o Sr . Cláudio Mourão - Deputado, não é que a Secretaria não 

exista. O que eu falei não é nenhuma crítica aos meus 
antecessores, porque eu mesmo sou um deles. Acho que o 
contexto é outro. O Governador Eduardo Azeredo, ao assumir, 
atribuiu a Secretaria de Administração uma série de novas 
responsabilidades, como a elaboração da folha de pagamento, 
a negociação com as entidades que representam os se rvidores 
e com os servidores de uma forma geral, com a Presidência da 
Comissão Estadual de Política de Pessoal e muitas atividades 
referentes a area de 1 i citação, que estavam a cargo da 
Secretaria de Governo. Então , é outro contexto. Não 
signif i ca a qui que eu esteja falando dos meus ant ecessores , 
porque sei que isso tudo é muito difícil. 

O que ocorreu entre a Secretaria de Agricultura e a 
Secretaria de Administração foi uma falha, um pouco em 
função do que eu disse aqui . A Secretaria de Agricultura e 
tod as as demais Secretarias têm um sistema de gestão de 
pessoal próprio, que não se comunica com a central de 
pagamento. que é feito na Fazenda, e é um negócio um pouco 
independente. Não ha cc~uni cação, todos os dias, desde que 
estamos trabalhando na e l aboração do sistema indicado de 
recursos humanos. para toda a adm inistração direta. Por não 
se comun i carem o sistema de agricultura e o sistema de 
pagamento, estão os cadastros desatualizados. Com a 
implantação de novas t abe l as, que deveria ter ocorrido em 
dezembro de 1994. mas que, para os aposentados , não foi 
reali zada , esta sendo feita apenas agora, eles posicionaram 
os servidores que ja eram aposentados. Entretanto. alguns ja 
eram f a lecidos. Isso não significa que eles estivessem 
recebendo. Poderia até a l gum estar recebendo , mas, no caso 
específico, não havia nenhum. Isso ocorreu pela falta de 
comunicação entre as diversas Secretarias. 

Um participante da galeria - Sr. Pres i dente, poder i a fazer 
uma pergunta ao Sr. Secretário? 

O Sr . Presidente - Não é permitida a manifestação das 
ga l erias durante as reuniões de trabalho. 

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

Presidência agradece a presença do Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Recursos Humanos e Administração, Dr. Claudio 
Mourão, e encerra a reunião . convocando os Deputados para a 
ordinária deliberativa de amanhã, dia 17. as 14 horas , com a 
ordem do d i a ja anunciada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 6ª REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e três de março de mil novecentos 
e noventa e cinco, comparecem na sala 2 do 12Q andar do 
Edifício Tiradentes os Deputados Agostinho Patrús. Rêmo lo 
Aloise, Wander l ey Ávila, Maria José Haueisen e Antônio 
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Júlio, membros da Mesa da Assembléia ; Miguel Martini 
Clêuber Carneiro, Ge raldo Rezende e Romeu Quei roz , membro~ 
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária . 
Verificando a existência de número regimental, o Presidente 
Deputado Agos t i nho Patrús , decl a ra abertos os traba l hos d~ 
dia, e é lida e aprovada a ata da reun1ao anterior. o 
Preside~te informa que . nos termos do 9 4Q do ar t. 2Q da 
Resoluçao nQ 5. 143 , de 22 / 6/94, a reunião tem por finalidade 
apreciar os processos de prestações de contas da ap li cação 
dos recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após, 
passa a_ palavra ao relator pe l a Comissão de Fiscalização 
F1nance1ra e Orçamentaria, Deputado Clêuber Carneiro, que 
em1te pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
ent1dades : Ca1xa Escolar Ado lfino Franc i sco da Silva 
Conselho Central de Be lo Horizonte da SSVP, Prefeitur~ 
Municipal de Ressaquinha. Prefeitura Municipal de Bela Vi sta 
de Minas. Prefeitura Municipal de Raul Soares. Prefeitura 
Municipal de Par aopeba , Prefeitura Municipal de Rio 
Piracicaba, Prefeitura Municipal de Santana dos Montes 
Prefeitura Municipal de Santa Barbara , Associação de Pais ~ 
Amigos dos Excepcionais de Espera Fe l iz. Associação Olímpi ca 
Campanhense, Associação de Moradores da Vila Jesse. 
Associaç~o Mine i ra de Assistência aos Excepcionais: 
Assoc1açao Esportiva Nova Estrela. Associação de Apoio e 
Desenvolvimento da Criança e Gestante, América Futebo l 
Clube, Associação Comunitária dos Moradores de Zelândia 
Associação dos Moradores dos Bairros Plana lto e Nov~ 
Floresta, Prefeitura Municipal de Nova Ponte. Associação 
Feminina Evangélica Comunitária, Associação dos Pequenos 
Produtores de Parreiras , Associação dos Pequenos Produtores 
Rurais de Parreiras. Creche Ste ll a Maris. Associação Rural e 
Comunitária de Coronel Xavier Chaves. Inspetoria Madre 
Mazzare l lo Instituto Maria Imac ul ada , Associação 
Beneficente Promocional e Artística, Conse l ho de 
Desenvolv i mento Comunitário do Goiabal Mãe Paula 
Genipapeiro e Fazenda Boa Vontade . Torneiro~ Esporte Clube: 
Caixa Escolar da Escola Estadua l Professor Fr anc isco 
Ti búrcio. Conselho Municipa l de Assistênc i a Socia l 
Associação de Desenvolvimento e Assistência Social' 
Educacional e Desportiva de Pará de Minas, Associaçã~ 
Atlet1ca Cachoeirinha, Coral Araújo de Barbacena , Inspetoria 
Madre Maz za rel lo - Instituto Maria Imaculada, Grupo de 
Estudos e Assistência Kardecista - GEAK - . APAE de Carmo de 
Minas. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Angaturama. Loja Maçônica 27 de Abri l, Associação dos 
Moradores do Ba i rro Safira, Associação de Desenvolvimento 
Comunitário São José de Pedra Redonda, Lar dos Velhinhos da 
SSVP de Governador Valadares, Associação da Comunidade do 
Centro Urbano de São Pedro do Suaçuí , Associação dos 
Moradores do Bairro Vera Cruz de Governador Valadares 
Prefeitura Municipal de Divinolândia . Associação Comunitári~ 
da Comunidade de Araras. Associação Comunitária do Bairro 
Asteca. Associação Comunitária do Ba i rro Asteca. Associação 
dos Idosos Cidade Alta Carapina, Associação de Moradores de 
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Aramirim AMAR , Instituto Educacional Fraternidade 
Cristã, Prefeitura Municipal de Bom Sucesso , Associação 
Comunit á ria dos Peq ue nos Produtores Rurais de São Joa quim, 
Associ ação Amigos dos Bairros ~lvor ada, _Vi la Verde, V1la 
Galiléia e Vizinhança, Associ a çao Comun1tar1a de Pedras de 
Maria da Cruz, Associação Comunitária de Serra das Araras, 
Pr efeitura Municipal de Doresópolis , Centro Soc1al 
Comunitário Nossa Senhora do Ca rmo , Centro Comunitári~ Rur a l 
de Córrego Fundo do Meio São Geraldo, Associaçao dos 
Moradores e Amigos da Vargem Grande, Conselho Part1cular 
Nossa senhora Mãe da Igreja. Santa Casa de Misericórdia de 
Pompéu, Santa Casa de Misericórdia de Pompéu, As s oci ação 
Comunitária da Zona Leste de Abaeté, Associação de Senhor as 
de Rotarianos de Bonfinópolis de Min as, Associação 
Comunitária do Bairro Eldorado e Adjacências, Associação dos 
Moradores do Bairro Alvorada, APAE de João Pinheiro , 
Associ ação da Cidadania Para Errad i cação da Miséria: Centro 
Esp írit a Euripedes Barsanu lfo, Associação Comunitaria do 
Bairro Santa Terezinha. Associação dos Produtores Rurais da 
Serra da Ema, Casa da Criança de Presidente Olegário, 
Conselho Particular da SSVP de Lagoa Formosa. Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário do Beco , Prefeitura Municipa l de 
Dona Euséb i a Prefeitura Munic ipa l de Dona Eusébia, 
Prefeitura Mu~icipal de Don a Euséb i a . Associação Comun itária 
do Centro Ambulatorial Hospitalar - CAHL - . Boca Futebol 
Clube, Guarda Mirim de Mantena, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Córrego Novo. Projeto Ass i stenc i al Agape , 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Boa Esoerança, 
Prefeitura Municipal de Novo Cruzeiro, Projeto Assistencial 
Ágape, Assistência Socia l da Igreja Evangé li ca Assembléia ~e 
Deus de Governador Valadares, Prefeitura Munic1pal de Sao 
João do Manteninha. Prefeitura Mun i cipa l de Mendes Pimente l 
Consel ho de Desenvolvimento Comunitário de Córrego Novo, 
SSVP de Resplendor, Guarda Mi rim de Mantena, Associ ação dos 
Moradores do Canto do Rio, Prefeitura Mun ic ipal de Mateus 
Leme. Associação Comunitária Amigos de São Fra~cisco, 
Fundaçã o João XXIII, Casa da Fraternidade Irmaos ~e 
Francisco, Associação das Lavadeiras de Gur1 nhata , 
Associação Comunitária Santo Antôn io de Itinga. _FA~E 
Fraternidade Assistencia l Lucas Evange li sta, Assoc1açao da 
Mulher de Entroncamento de Sal i nas, Associação dos Morador~s 
do Bairro Safira, Caixa Escolar Kelsen Rocha, Assoc1açao 
Rura l e Comunitária de Coronel Xavier Cha ves , Caixa Esco l ar 
Antônio Afonso de Andrade Le ite , Inspetoria Madre Mazzare ll o 
- Insti tuto Maria Imacu l ada. Associação do Desenvolv imento 
Comunit ári o dos Amigos de Campolide, Associação Comun i !ária 
dos Mo rador es do Bairro Passag inha, Obr as de A ss 1 stenc~a 
Social Recanto Coração Eucaríst ico de Jesus. Assoc1açao 
Santa Luiza de Marilac. Guaraciaba Assistência So~1al , 
Cent ro Social Profissionalizante e Cultur a l de Teof 1l o 
Otoni. Creche Ra io de Luz, Cons e lho de Desenvolvimento 
Comunit ár io de Conce ição dos Ouros, Conselho Repr esent at 1~o 
Tocoi ense , Associação Beneficente Esper ança no Amanha, 
Associação Comunitária de Pa lmital. Cen tro de 
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Desenvo lv imento Comunitário de Lelivéld i a , Con s elho de 
Dese nvolv~mento Comun1t á rio de Água Limpa , Conse lho de 
Des e n vo~v1 men t o Comun1tar1o de Fr a ncisco Bada ró, Associ ação 
Comu n1 t a r1a Rura l de Inda iá, Conse lho Repres ent a tivo de 
Assi~tênc i a a P~ssagem , Mov imento de Repres entação Popu l ar 
do Carrego Catalao , Caixa Escolar Professor Theodo li ndo José 
Soares . _Caixa Esco l a r Antônio Atanásio , Associação Rura l e 
Comun1tar1a de Coronel Xavier Chaves, Conselho de 
Desenvo lv 1mento Comunitário Santo Antônio Pinhe iros Altos. 
Fita Azu l Futebol Cl ube, Clube Recreativo Guararense, Comit ê 
Comunitário de Ação Social de Di as. Prefeitura Municipal de 
Pouso Alegre, Conselho Comunitário Beneficente - AMAR - CBA 
As sociação de Moradores do Bairro São Francisco de Assis ~ 
FAISQUEIRA, Associação dos Moradores do Ba irro São João. 
Assoc~ aç~o Comunitária dos Moradores do Magalhães, 
Assoc1açao de Desenvolvimento Rura l de Canaã, União dos 
Mor adores da Vila Boa Vista, Grupo de Apoio ao Menor. 
Conselho Part1cular de Bom Despacho da SS VP. Lar dos 
Velhinhos Dona Mar i a Abad i a de Freitas Lima, Prefeitura 
Muni c ipa l de Poço Fundo , Hospital e Maternidade São 
Fra ncisco de Ass i s, Clube das Mães de Manhuaçu . Creche 
Municipal Tia Celeste, Associação Comunitária da Turma de 37 
de Teófilo Otoni, Associação dos Moradores dos Ba i rros 
Izabe l Ta vares e Fát i ma , Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário Japecanga, Acade mi a Montesc l arense de Letras, 
Prefeitura Municipal de Paraisópolis, Sindicato dos 
Trabalhadores Rura is de Fra ncisco Badaró. Centro de Estudos 
Bíblicos. Associação Comunitária Sagrado Coração de Mar ia do 
Bairro Santa Cruz, Caixa Escolar da Esco la Es t adua l de 
Jacinto, União Jovem a Caminho de Cristo, Associação O' 
Proteção á Maternidade e á Infânc i a de Cássia, Conselho o ~ 
Desenvo lvi mento Comunitário de Souza, Associação Benef icente 
de . Bom Ret i r o, Rio Negro. Alvorada , Nova Vi s t a , Novo Santa 
Ines , Grupo Teatral Caminhos , Associação de Defesa da 
Cri ança e do Ado l escente , APAE de Bom Despacho . Submetidos a 
discussão e votaçã~. são os pareceres aprovados . Em segui da , 
esses processos sao ap rec1ados pela Mesa sendo r e l at or da 
matéria o Deputado Wanderley Ávila. 1Q - Vi ~e- Presidente. que 
em1te pareceres_ pe l a_aprovação dos processos , os quais, 
submet 1dos a d1scussao e votação. cada um por sua vez , são 
aprovados. Cumpr ida a fin a lidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros 
des t as Comi ssões para a próxima reunião ordinária, determina 
que se l avre a ata e ence r ra os traba lhos . 
Sala d~ ~eun iões da Mesa da Assembléia, 2 
Agost i~ ~o Patrús . Pr es idente- Wander ley 
avarr o Vi e i ra Maria José Haue i se n 

de maio de 1995. 
Ávi la- Sebastião 
Antôn io Júlio Miguel Martini - Glycon Terra Pinto 

Marcos Helênio . - Ger a l do Rezende 
ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
ÇOMISSÃO ÕE FISCA LIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA 
As de z horas do dia do is de ma io de mi l novecentos e noventa 
e cinco, comparecem na sala 2 do 12o andar do Edif í cio 
Tirade ntes os Deputados Agostinho PatrÚs, Sebastião Navarro , 
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Wanderley Ávila, Maria José Haueisen e Antônio Júlio, 
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martin i, Glycon Terra 
Pinto Geraldo Rezende e Marcos Helênio, membros da Comissão 
de Fi~calização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental , o Presidente, Deputado 
Agostinho Patrús, declara abertos os trabalhos do dia, e é 
lida e aprovada a ata da reun1ao anterior. O Presidente 
informa que , nos termos do 9 4Q do art . 2Q da Resolução 
5. 143 , de 22/6/94, a reunião tem por finalidade aprec1ar os 
processos de prestações de contas da ap li cação dos recursos 
oriundos de subvenções sociais. Logo apos. passa a palavra 
ao relator na Comissão de Fisca l ização Financeira e 
Orçamentária, Deputado Glycon Terra Pinto , que_ emite 
pareceres mediante os quais conclui pela ~prov~çao_ dos 
processos das seguintes entidades : Clube d~ Maes _Mae S1nha; 
Confederação Evangélica Beneficente de Tres Mar1as; Ca1xa 
Escolar Álvaro Giesta ; Centro Comunitário Dona Niza Marquez 
Guaritá; APAE de São Tiago; Associação dos Artesãos de 
Resende Costa; Associação de Moradores e Amigos do Cerrado: 
APAE de Prados; APAE de Resende Costa; Corporação Musical 
Lira Santa Cecilia; Conselho de Desenvol vimento Comunitário 
de Ribeirão de Santo Antônio; Caixa Esco l ar Sandova l de 
Azevedo; Caixa Escolar Júlia de Sena; Caixa Escolar Dr. 
Viviano Caldas; Caixa Escolar de Caburu: Ca1xa Escolar Alva 
Romeiro Silva; Associação dos Pequenos Produtores da Içara; 
Academia de Letras de São João de l -Rei: Caixa Escolar 
Ministro Gabriel Passos; Conselho Comunitário do Tabuado; 
Caixa Escolar Dr. Garcia de Lima; Caixa Escolar Aureliano 
Piment e l; Associação de Apicultores de Córrego Fundo; 
Associação de Pequenos Produtores de Germ1na l: Ca1xa Escolar 
de Arcângelo; Associação de Pequenos Produtores_ da 
Comunidade Carapuça; Coral Pequenos Cantores Para de M1nas; 
Caixa Escolar Vila Nossa Senhora Aparecida: Caixa Escolar 
Governador Va l adares; Caixa Escolar da Escola Estadual Zico 
Ferreira ; Caixa Escolar de Ascensão; Caixa Esco l a~ _de 
Tavares; Caixa Escolar Adernar de Melo; Clube Atlet1co 
Paraminense· Caixa Esco l ar da Escola Estadual Fernando 
Otávio: Cre~he Recanto Feliz; Associação Atlética Aiuruoca; 
Grêmio Litero-Recreativo Coronel Pedro Teixeira de Mene~~s; 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Are1ao; 
Irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Contagem; Soc1edade 
Musical Carlos Gomes; Prefeitura Municipal de Eugenópolis; 
Sociedade Musical Sete de Setembro ; Caixa Escolar da Escola 
Estadua l de Mar de Espanha ; Associação Santa Luzia de 
Governador Valadares; Abrigo de Menores São Vicente de Paulo 
de Itambacuri; Ação Social Paroquial da _P aróqu i a Nossa 
Senhora da Conceição; Associação Comunitaria do Ba~rro 
Fraternidade: Associação de Desenvolvimento Comun1tar1o 
Princesa Isabel; Associação para o Progresso do Bairro V1la 
Isa - APROVISA -; Associação de Apoio aos Idosos, Inat1vos_e 
Incapacitados Físicos do Município de Campanário; Associaçao 
de Apoio aos Idosos; Inativos e Incapacitados F1s1cos do 
Município de Campanário; Conferência Vi cent ina Senhor Bom 
Jesus de Campanário; Conferência Vi centina Senhor Bom Jesus 
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de Campanário; Conselho de Desenvolvimento Rural de 
Setub i nha - CODERSE , Conselho de Desenvolvimento Rural de 
Setubinha - CODERSE -; Clube de Mães Nossa Senhora de 
Fátima; Lar Fabiano de Cristo; Prefeitura Municipal de Bom 
Sucesso: Prefe1tura Municipal de Passos; Associação Feminina 
do Bairro Tiro l : _APAE de Cambuquira; APAE de Cambuquira; 
Banda Infant1l Jul10 Azevedo Oliveira; Serviço de Obras 
Sociais; Associação de Desenvolvimento Comunitário de Nova 
Baden; Conselho Particular de Pains da Sociedade São Vicente 
de Paulo: Alvorada Esporte Clube; Associação do Congado de 
Nossa Senhora do Rosário; Conselho Comunitário Padre Afonso· 
Centro Espírita Ogum Beira-Mar: Associação de Moradores d~ 
Bairro Mangabeiras; Prefeitura Municipal de Abaeté; 
Prefeitura Municipal de Pompéu; Conselho Metropolitano de 
Belo Horizonte da SSVP: Assoc i ação de Desenvo lvi mento 
Comunitário de Buriti Grande: Sociedade Comunitária 
Habitacional de Patos de Minas; Prefeitura Municipal de Rio 
Paranaíba; Associação Feminina de Prevenção e Cor.bate ao 
Câncer- ASFECER -; Conselho Particular Nossa SE· -or a da 
Conceição da SSVP; Associação Comunitária dos Mor2~ores de 
São Bento ACSB , Associação Beneficente Santíssima 
Trindad~_de Descoberto ; Ação Social da Igreja Evangél i ca 
Assemble 1a de Deus: Prefeitura Municipal de Chácara· 
Operário Futebo l Clube; Operário Futebo l Clube: Operári~ 
Futebo l Clube; FUMEC - Fundação Zona da Mata para Fins de 
Educação e Cultura; Prefeitura Municipal de Santo Antônio do 
Aventureiro: Prefeitura Municipal de Itaverava: Caixa 
Escolar. Dr. Tancredo de Almeida Neves; Associação 
Comun1tar1a Grupo de Integração de Saúde de São Vi cente do 
Rio Doce; Associação Comunitária Senhor Bom Jesus; Creche 
Lar Bom Pastor de Baguari: Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário Unidos Brasi l; Associação Comunitária; Ação 
Social e Ed ucacional do Médio Piracicaba; Instituto Nosso 
Lar: Antunes Futebo l Clube; Caixa Esco l ar José Marciano de 
Oliveira: Conselho de Desenvo lvimen to e Assistência Socia l 
Comunitária do Município de Capitão Ené i as ; Loja Maçônica 
Renascimento e Justiça de Jequitinhonha; Associação 
Comunitária de Amparo aos Idosos e aos Carentes de 
Itamarandiba: Associação Beneficente de Assistência Socia l 
de Rubelita: Associação Comunitária de Maristela: Associação 
Comun1tar1a de Maristela: Associação Comunitária Rural de 
Sucesso e Canto da Sorte: Associação dos Moradores da Vila 
Canaã; Centro Espír it a Mesa Branca Xangô; Clube Recreativo e 
Social Pinheiro; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Mir andópol is ; Associação Comunitária a Libertar e Nortear 
Toda Organização São-Joanense ACALENTOS - ; Conselho de 
Desenvo lv imento Comunitário de Areão; Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário Córrego do Salto; Centro 
Cultural Maciel do Rêgo; Centro Comunitário Rural de 
Lag?inha; Centro Comunitário Rural de Lagoinha: Grupo São 
Jose: Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Barrinha e 
Mestiça;_ Associação Comunitária Rural de Olhos d ' Água; 
Assoc1açao dos Trabalhadores da Const rução Civil de Salinas: 
Conselho Comunitário de Fruta de Leite; Associação 
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Comunitária Rural de Barra do Rio ; Associação Comunitária 
Rural de Barra do Rio; Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário de Aroeira; Conselho Comunitário do Médio 
Boqueirão; Conselho Comunitário de Alto Boqueirão; Conselho 
Comunitário de Alto Boqueirão ; Caixa Esco l ar Nádima Miranda 
de Sena; Associação Comunitária Rura l de Olhos d ' Agua; 
Conselho Comunitário de Rio das Antas / Malhada Nova; Conselho 
Comunitário de Rio das Antas / Malhada Nova; Caixa Escolar 
Frei Jucundiano; Caixa Escolar Frei J ucundiano ; Associação 
Comunitária Rural de Larguinha; Associação Comunitária dos 
Moradores, Trabalhadores e Produtores Rurais do Di s trito de 
Ferreirópolis; Associação Comunitária do Povoado do Cantinho 
e Córrego das Porteiras: Associação dos Moradores, 
Produtores e Trabalhadores Rurais de Nova Matrona; APAE de 
Estrela do Sul; Grupo Salva-Vi das ; Grupo Espírita 
Legionários de Maria; Grupo Esp írit a Legionários de Maria; 
Associação dos Moradores dos Bairros Lagoinha e Jardim 
América ; Associação dos Moradores dos Ba i rros Lagoinha e 
Jardim América; Sociedade dos Deficientes Auditivos de Patos 
de Minas: Caixa Escolar Abilio Caixeta de Queiroz; 
Associação Beneficente Católica de Ubá: Associação Fonema 
Reeducação da Audição e da Linguagem ; Associação 
Beneficência Popular-Instituto Educaciona l Monsenhor Rafael: 
Associação de Cooperação Agrícola 1Q de Junho - ASCA 
Sociedade São Vicente de Paulo de Raul Soares; Associação 
dos Deficientes Fís i cos de Ipatinga: Farmácia Esperança ; 
Fundação Jaime Martins: Associação de Desenvolvimento 
Comunit ár io de Buriti Grande; Associação Amigos do Conjunto 
Alberto Freire; Associação de Moradores do Ba irro Tutunas; 
Associação Hospital Belizário Miranda; Associação dos Amigos 
de Ponte do Cosme; Conselho de Desenvolvimento Comunitário 
de Capim de Cheiro; União Operária Brasi lmi nense : Assoc i ação 
de Moradores do Bairro Alvorada: Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de Ouro Preto; Conselho de Desenvolvimento 
Comun itário de Ferreiras; Conferência São Geraldo Magela: 
Associação dos Moradores do Bairro Cruzeiro - ASSOMBAC - · 
Conselho Beneficente dos Amigos dos Bairros Bom Pastor e 
Alvorada; União Esporte Clube: Conselho Comunitário de 
Desenvo lv imento Rura l da Comunidade de Lopes: Comitê de 
Saude Grito do Povo; Ci dade dos Meninos: Província dos 
Capuchinhos de Minas Gerais PROCAMIG Associação 
Comunit ár ia Grã-Duquesa - ASCOGRAD Creche Comunitária 
Maria Floripes: Creche São Sebastião: Casa do Movimento 
Popul ar da Região Industrial da Grande Belo Horizonte; 
Associação Samuel Domingues Gomes: SSVP de Lagoa da Prata ; 
Conselho de Desenvolvi mento Comunitário do Bairro dos 
Coelhos; Associação Comunitária dos Moradores do Bairro 
Chi co Miranda; Associação dos Tr abalhadores Rurais da 
Comunidade Olhos d ' Água dos Rosenos: Associação de Moradores 
da Comunidade do Jatai Campos; Serviços de Obras Sociais-
SOS - de Lagoa da Prata; Associação Comunitária do Distrito 
de Santanna do Capivari: Associação dos Moradores dos 
Bairros Maristela, Juquit a e Ozório Machado; Associação dos 
Moradores do Bairro Planalto - AMBAPLA , Associação de 
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Assistência Social Esportiva e Cultural Riopa rdens e; 
Associação dos Moradores do Bairro Raque l; Associação de 
Ass istência Social; Esportiva e Cultural Riopardense; 
Associação da Mulher Salinense AMUSA . Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Ribeirão de Areia; Prefeitur a 
Municipal de Cássia; Associ ação Comunitária Mor adores Ba irro 
Parque Jardim Brejo das Almas e Adjacências; As sociação dos 
Moradores do Bairro Conceição; Associação dos Artesãos e 
Produtores Caseiros Projeto Mãos de Minas: Prefeitura 
Municipal de Madre de Deus de Minas: Prefeitura Municipal de 
Toledo; Associação dos Mor adores do Bairro Taquara Pre:a; 
Associação dos Moradores dos Bairros Imê Farage e Guanabara; 
Associação dos Moradores do Banana l de Baixo; Caixa Escolar 
Luis de Paula: Orquestra Lira Sanjoanense ; Associação Cristã 
São Paulo; Associação Comunitária Desenvolvimento Espra i ado 
e Adjacências; Núcleo Comunitário e Assistencial da Região 
Central de Barbacena; APAE de Campos Gerais; Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Itinga ; SSVP de Dores do Indaiá: 
Associação Educac ional de Assistência ao Jovem e Promoção 
Humana: Associação Deficientes de Patrocínio ADEPA. 
Submetidos a discussão e votação , são os pareceres 
aprovados. Em seguida , esses processos são apreciados pela 
Mesa. sendo relator da matéria o Deputado Wander l ey Ávil a , 
1Q Vi ce-Presidente. Ele emite seus pareceres. mediante os 
quais conc lui pela aprovação dos processos. Submetidos a 
discussão e vot ação. cada um por sua vez , são os pareceres 
aprovados. Cump rida a fina l idade da reunião. a Presidência 
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros 
destas Comissões para a próxima reunião ordinária, determ i na 
que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Reuniões, 4 de maio de 1995. 
Agostinho Patrus. Presidente- Wanderley 

Navarro Vieira - Rêmolo Aloise - Maria 
Miguel Martini - Clêuber Carneiro- Romeu 
Rezende. 

Ávila -Sebast i ão 
José Haueisen 
Queiroz- Geraldo 

ATA DA 8a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁR IA 
As dez horas do dia quatro de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na sala 2 do 12o andar do 
Ed ifício Tiraden tes os Deputados Agostinho Patrus. Wanderley 
Av il a, Maria José Haueisen . Rêmo lo Aloise. Antônio Julio , 
Ibrahim Jacob e Sebastião Navarro Vi eira . membros da Mesa da 
Assembléia: Miguel Martini, Clêuber Carneiro . Romeu Qu e iroz 
e Geraldo Rezende. membros da Comissão de Fiscalização 
Finance ira e Orçamentária. Verificando a existência de 
numero regimental, o Presidente. Deputado Agostinho Patrus. 
dec l ara abertos os trabalhos do dia, e é lida e aprovada a 
ata da reunião anterior. O Presidente infor ma que. nos 
termos do~ 4g do art. 2g da Res -1 ução ng 5. 143 , de 22 / 6/ 94, 
a reunião tem por finalidade apr eciar os processos de 
prestação de cont as da ap licação dos recursos oriundos de 
subvenções sociais. Logo aoós. passa a pa l avra ao relator 
pe l a Comissão de Fisca li zação Finance ira e Orçame ntári a , 
Deputado Clêuber Car neiro. que em it e pareceres pela 
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aprovação dos processos das seguintes entidades: Casa do 
Movimento Popu lar da Região Industrial da Grande Belo 
Horizonte, Alvinopolense Futebol Clube, Caixa Escolar Barão 
do Rio Branco, Caixa Escolar Onésio Pereira Nunes, 
Associação dos Moradores do Bairro Alto da Boa Vista, 
Associação Força Unida em ~rol do Desenvolvimento dos 
Moradores do Bairro Mato Grosso, Caixa Escolar Professor 
Vicente Lopes Peres, APAE de Carmo do Paranaíba, Asilo São 
Vicente de Paulo de Araxá, Associação Regional de Pessoas 
Deficientes de Barbacena, Associação de Desenvolvimento do 
Alto Abadiense, Prefeitura Municipal de ADadia dos Dourados, 
Fraternidade Espírita Cristã Francisco de Assis. Centro de 
Defesa Coletiva das Vilas Santa Rita de Cássia e Estrela , 
Fraternidade Espír it a Cristã Francisco de Assis, Creche São 
Sebastião, Conselho de Desenvolvimento Comunitário da Vi la 
do Carmo, Grupo de Desenvolvimento Comunitário, Comunidade 
Renovada Evangé l ica. Pequi Esporte Clube, Associação Cristã 
de Assistência aos Pobres, APAE de Perdizes . Associação dos 
Moradores do Bairro São Miguel, Prefeitura Municipal de São 
Francisco de Salles. Creche A Pequena Casa de Maria, 
Conferência Vicentina Nossa Senhora da Conceição, Associação 
de Desenvolvimento e Assistência Social, Educacional e 
Desportiva de Pará de Minas, Associação Comunitária de 
Joaquim Felício, Prefeitura Municipal de Entre-Rios de 
Minas . Associação Comunitária dos Moradores de Pindaíba, 
Conselho de Desenvolvimento Comu nitário do Córrego 
Pac iênci a. Irmandade Nossa Senhora das Mercês da Santa Casa 
de Caridade de Montes Claros , Creche São José. Conselho 
Comunit ár io do Povoado de Água Boa , Associação da Mulher de 
Entroncamento de Salinas. Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Chico Miranda, Caixa Esco l ar Conjurados 
Resende Costa, Projeto Hélio Caldeira Sistema Unifi cado de 
Comba te ao Desemprego Internacional , Associação Pró-
Melhoramentos do Bairro Pio XII, Caixa Escolar Sousa Maia. 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais Amigos de Riacho 
do Meio, Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Luizlândia, Prefeitura Municipal de Capitão Andrade, 
Prefeitura Municipa l de Carandaí. Prefeitura Municipal de 
Tiros, Prefeitura Municipal de Ibiraci, Creche Raio de Luz , 
Associação Comunitária dos Clubes de Mães de Teófilo Otoni, 
Núcleo São Francisco de Assis, Conselho Comunitário de 
Desenvo lvi mento Rural da Comunidade da Prata, Corselho de 
Desenvolvimento Comunitário de Santana do Jacaré. Pr2 feitura 
Municipal de Alpinópolis, Associação Comunitária do Conju nto 
J atobá Quatro, Conselho de Desen volvimento Comunitário da 
Sede do Município de Divino. Prefeitura Municipal de Divino. 
Prefeitura Municipal de Cataguases e Associação Fem inina 
Comunit ár i a do Bairro Copacabana e Adjacências. Submetidos a 
discussão e vot ação , são os pareceres aprovados. Em seguida . 
esses processos são apreciados pela Mesa, sendo relator da 
matéria o Deputado Wanderley Ávila , 1g- Vice -Presidente , que 
emite pareceres pe l a aprovação dos processos, os quais. 
submetidos a discussão e vot ação, cada um por sua vez, são 
aprovados. Cumprida a finalidade da reun i ão, a Presidência 
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agr adece a presença dos parlamentares, convoca os membros 
destas Comissões para a próxima reunião ordinária , dete r mina 
que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 11 de maio de 1995. 
Sebastião Navarro Vieira , Presidente - Ermano Batista 

Rêmolo Aloise -Antônio Júlio- Ibrahim Jacob Miguel 
Ma rtini - Clêuber Carneiro -Alencar da Si lveira Júnior-
Romeu Queiroz. 
ATA DA 9a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO ÕE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas do dia onze de maio de mil novecentos e noventa 
e cinco. comparecem na sala 2 do 12Q andar do Ed ifício 
Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vi eira. Ermano 
Batista . Rêmo lo Aloise, Ibrahim Jacob e Antônio Júlio. 
membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, Clêuber 
Carneiro, Romeu Queiroz e Alencar da Silveira Júnior, 
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária. Verificando a existênci a de número regimental. 
o Presidente. Deputado Sebastião Navarro Vi eira , declara 
abertos os traba l hos do dia. e é li da e aprovada a ata da 
reunião anterior. O Pres i ~ente i nforma que , nos termos do 9 
4Q do art. 2Q da Reso l uçao ng 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 pela Comissão 
de Fisca li zação Financeira e Orçamentária. Deputado Clêuber 
Carneiro. que emite pareceres pela aprovação dos processos 
das seguint es entidades: Prefeitura Municipal de Santa 
Bárbara , Caixa Escolar Deputado Manoel Costa. Sociedade 
Olímpica de Lambar i, Conselho de Desenvo lvimento Comunitário 
de Carmo da Cachoeira, Sociedade 01 í mp ica de Lambari , APAE 
de Carmo da Cachoeira, Associação de Apoio e Desen volvime nto 
da Criança e Gestante. Associação de Moradores do Bairro 
Cruzeiro do Sul . Associação Comunitária do Mangal. SSVP-
Conse~ho _Particul ar Nossa Senhora do Carmo. Associação 
Comun1tar1a de Agua Comprida , Associação Comunitária Morada 
da Ser ra, Associação Comunitária dos Moradores dos Bairros 
Vila Panamá. Canadá , N. S. Carmo, Santa Helena. F. Gdec. A-
ASCOMVIPA, Associação Comunitária do Eldorado . Inspe toria 
Madre Mazzarello - Instituto Maria Imaculada. Obras Sociais 
da Paróquia Ca tedral Bas íli ca Nossa Senhora do Pil a r, Ca ixa 
Esco lar Lenir Medina. Fundação Obras Sociais da Paróquia da 
Boa Vi agem, Conselho de Desenvolvimento de Caracóis de Cima. 
Ca ixa Escolar Riacho das Pedras. Associação Despor tiva 
Cl assis ta Frigoarnaldo , Associação Batista do Bem-Estar 
Socia l, Associação Comunitária Praia e Quintas Coloni a is, 
Associação Comunitária do Setor Nossa Senhora Aparecida, 
Associação Comunitária do Bairro Vila Belém, Associação 
Comunitária dos Moradores da Localidade de Luciânia. Liga 
Desportiva do Município de Contagem. Conselho Comunitário do 
Centro Social Urbano de Rio Acima, Associação Comunitária do 
Eldorado. Tulis Futebol Clube. Associação de Capoeira 
Cobrinha Leopo l dinense. Associação Assistenc i a l do Povoado 
Arraial dos Montes, Prefeitura Municipal de Estre la Dalva , 
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Caixa Escolar Laerte de Araújo Porto, APAE de Leopoldi na, 
Associação Musical Lira das Aguas, Congregação das Irmãs 
Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, Conselho Particular 
de Pains da SSVP, Associ ação Monsenhor Umbe lino, Grupo de 
Mães Família Unida do Bairro lQ de Maio e Adjacências . APAE 
de Arcos, APAE de Monte Al e gre de Minas , Conselho de 
Desenvo lvimento Comunitário de Li meira , Caixa Escolar 
Monsenhor Horta, Caixa Escolar Belchior de Far i a, Associ ação 
dos Amigos do Ba ir ro Vil a Nova . Associação de Deficientes 
Iraienses. Associação dos Servidores Cristãos , Associação 
dos Servidores Cristãos, Grupo Espírita Legionár ios de 
Maria, Grupo Espírita Legionários de Maria , Conselho 
Particular da SSVP de Lagoa Formosa, Associ ação de 
Desenvolvi men to Comunitário da Comunidade de Santa Rita, 
Departamento de Assi s tência Médico-Social da Loja Maçôni ca 
Fraternidade Ubaense. Departamento de Assistência Soci a l 
João de Freitas, Ass ociação Comunitária do Ba irro Vil a 
Vicen t i na e João Aguiar , Dragões da Independênc i a , Federação 
das Associações Comunitárias e Ent idades Benef i centes de 
Sete Lagoas. Federação das Associações Comuni tá ri as e 
Entidades Beneficentes de Sete Lagoas. Federação das 
Associações Comunitárias e Ent idades Beneficentes de Se te 
Lagoas , Grupo de Mães Família Unid a do Bairro lQ de Maio e 
Adjacências, Associação de Desenvo lv imento Comunitário da 
Comunidade de Santa Rita, Conse l ho Comunitário de Água 
Branca de Min as , Apr ende r Produzir Juntos, Associação Mão 
Amiga. Grupo de Mães Família Un ida do Ba irro 1Q de Maio e 
Adjacências. Grupo de Mães Família Unida do Bairro 1Q de 
Maio e Ad j acências , Asilo Padre Antônio Ribeiro Pin to , 
Creche Menino Jesus de Praga, Conselho de Desenvolvimento 
Comunitário do Ba i rro do Peitudo. Ação Soc i a l Ecumênica, 
Ação Social Ecumênica e Ação Soc i a l Ecumênica. Submetidos a 
discussão e vot ação, são os pareceres aprovados. Em seguida , 
esses processos são aprec i ados pe l a Mesa, sendo relator da 
matéria o Deputado Ermano Batista, 4Q-Secretário, que emite 
pareceres pela aprovação dos processos, os quais. submetidos 
à d i scussão e votação, cada um por sua vez. são aprovados. 
Cumprida a finalidade da reunião , a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, convoca os membros dest as 
Comissões para a próxima reunião ordinária. determ i na que se 
lavre a a ta e encerra os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia , 18 de maio de 1995. 
Sebastião Navarro Vieir a. Pres idente -Wanderley Ávila -

Ermano Batista - Maria José Haueisen Ibrahim Jacob 
Miguel Mart ini - Clêuber Carneiro - Marcos Helênio- Geraldo 
Rezende. 
ATA DA 2ª 
PROCEDER A 
DUPLICAÇÃO 
PAULO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
ESTUDO COMPARATIVO 

DA RODOVIA FERNÃO 

DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 

DIAS EM MINAS GERAIS E SÃO 

Ás quatorze hor as e trinta minu tos do dia vinte e se i s de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala 
das Comissões os Deputados Simão Pedro To l edo, Ir ani 
Barbosa, Carlos Murta e Toninha Zeitune. membros da Comissão 

z 
õ 

. . 
E 

593 

supracitada. Havendo número reg i mental, o Presidente , 
Deputado Simão Pedro Toledo, declara abertos os trabalhos , 
informa que a reunião se destina a tratar de int eresses da 
Comissão e so licit a ao Deputado Carlos Murta que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que , lida e aprovada. é 
s ubscrita pelos membros presentes. A segu ir, a Presidência 
s uspende a reunião por 15 minutos para que possam ser 
planejados os procedimentos a serem adotados pe l a Comissão. 
Reabertos os trabalhos, a Presidência submete à deliberação 
da Comissão os requerimentos apresentados na reun1ao 
an terior. A seguir. a Presidência subme te a vot ação, cada um 
por sua vez , req uerimentos dos Deputados Carlos Murta . Ir an i 
Barbosa e Gil mar Machado, sendo todos aprovados por 
unanimidade. Logo após , a Presidência determina que a 
assessoria tome as providências sol i citadas nos 
requerimentos. Cumprida a finalidade da reun1ao , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. determina 
a l avratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões , 17 de maio de 1995 . 
Simão Pedro Toledo. Presidente - Ton inha Zeitune - Irani 

Barbosa - Carlos Murta - Leonidio Bouças. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

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

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

De autoria do Deputado Miguel Ma-:ini . o projeto em tela 
objetiva declarar de utilidade públ ·:a a Comunidade Renovada 
Santo Antônio da Pamp ulha - CR ESA P -. com sede no Município 
de Be lo Horizonte. 

Após publicado. fo i o projeto encam i nhado. nos termos 
regime nt ais . á Comissão de Constituição e Justiça. que 
conc luiu por sua juridicidade, constitucionalidade e 
1 ega 1 idade. 
Cabe agora a esta 

turno de de li beração 
I, "a ", do Regime nto 

Comissão examinar a matéria para o lQ 
conclusiva. conforme dispõe o art. 104 . 
Interno. 

Fundamentação 
A refer ida entidade tem por objetivo a promoção socia l do 

se r humano e a evangelização, de acordo com os pr incípios da 
Renovação Cari smá tica Católica . 

Em cumprimento de seus objetivos. a CRESAP promove 
seminários, palestras. estudos em grupo sobre assuntos de 
interesse cu lt ura l. religioso. mora l . socia l, científico e 
ed ucativo. vi sando desenvolver nas pessoas os sentimentos de 
soci abilidade. re ligiosidade e so lidariedade. 

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento deste projeto de 
1 e i. 

Conclusão 
Pe lo exposto , opinamos pela aprovação, no 1Q turno . do 

Proj eto de Lei nQ 218 / 95 na forma aprese nt ada. 
Saia das Comissões , 19 de ma io de 1995. 



594 

Anderson Adauto, relator . 
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BELO HORIZONTE , QUARTA-FEIRA, 24 DE MAIO DE 1995 

ATA 

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 

5958 

SUMÁRIO : ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) : 1ª Fase : 
Ata - Correspondência: Oficios. telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 244 / 95 
Requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais (9) 
Comunicações: Comunicação do Deputado Jo r ge Hannas 2ª 
Fase: Abertura de in s crições - c~cisão da Presidência 
Questão de ordem: recurso do De~ .: ado Raul Lima Neto 
Leitura de comunicação apresentada - ENCERRAMENTO - ORDEM DO 
DIA . 

ABERTURA 
-Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús Pau lo Pettersen Rêmolo Aloise 

Ibrahim Jacob - Erma no Batista - Aílton Vilela -Alberto 
Pinto Coelho - Almir Cardoso - Álvaro Antôn io - Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho- Bon·fácio Mourão - Carlos Pimenta 
- Dimas Rodr igues - Dja l ma Diniz - Elbe Brandão- Geraldo 
Nascimento- Geraldo Santanna Gilmar Machado Hely 
Tarquinio - Irani Ba rbosa - José Henrique Jos é Maria 
Barros - Kemil Kumaira -Marco Rég is Maria 01 ívia 
Péricles Ferre i ra- Rau l Lima Neto - Sebastião Helvécio. 

O Sr . Presidente ( Deputado Ibrahim Jacob ) - A li sta de 
comparecimento reg i stra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2g-Secretário "ad hoc", para proceder á 
leitura da ata da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
1ª Fase 

Ata 
-O Deputado Péric •es Ferreira , 2g- Secretário "ad hoc" . 

procede à l eitura dz ata da reunião anterior. que é aprovada 
sem restrições . 

Correspondência 
- O Deputado Anivaldo Coelho, lg-Secretàrio "ad hoc". lê a 

seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. De Ve l asco . Deputado Federa l , agradecendo o envio do 
exemplar do Regulamento das Audiências Públicas Regionais -
1995 e parabenizando a Casa pelos resu l tados obtidos com a 
realização de audiências públicas . 

Dos Srs. Francisco Horta, Va l demar Costa Neto. Raul Belém e 
Régis de Oliveira, Deputados Federais. agradecendo convite 
para participar da reunião especial realizaaa para discutir 
a reforma da Constituição . 
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Do Sr. Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto, Secretário do 
Pl anejamento , apresentando e ratificando as conc lusões a que 
chegou a Comissão de Compatibilização da Lei de Diretrize~ 
Orçamentárias, em reunião realizada em 12 / 5/ 95 . (- A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr . Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança 
Pública, informando, com relação a requerimento do Deputado 
Álvaro Antônio, que está sendo estudada a viabilidade da 
instalação de um posto de identificação na região central do 
Bairro Barreiro de Baixo , nesta Capital. 

Do Sr . Peniel Pacheco, 3g-Secretário da Câmara Leg i slativa 
do Distrito Federa l, encaminhando exemplares da Lei Orgânicá 
daquele Distrito. ( - Agradecer.) 

Do Sr . João Bosco Ribeiro, Prefeito Municipal de Belo 
Oriente. so li citando a suspensão temporária e / ou definitiva 
da vot ação do processo de emanc ipação do Distrito de 
Perpétuo Socorro, no Município de Belo Oriente, pelos 
motivos que expõe. (-Á Comissão de Assuntos Municipais para 
anexar ao Processo de Emancipação do Distrito de Perpétuo 
Socorro.) 

Do Sr. Marceno Pereira de Br i to, Presidente da Câmara 
Municipal de Rio Pardo de Minas, so li citando a suspensão da 
tramitação do processo de emancipação do Distrito d~ 
Indaiabira, naquele munic ípi o, pelos motivos que expõe. ( - A 
Comi ssão de Assuntos Municipais para anexar ao Processo de 
Emancipação do Distrito de Indaiabira.) 

Do Sr. Antônio Carlos Ramos Pereira, Diretor-Presidente da 
BHTRANS , encaminhando sumário do edital de licit ações para 
execução do serviço público de transporte por táxi no 
Município de Belo Horizonte , sob o regime jurí dico de 
permissão. delegada á pessoa física. 

Do Sr. Júlio César Delgado , Secretár io Adjunto de Estado do 
Trabalho e Ação Social, informando , a respeito do Oficio nQ 
526/ 95/ SGM , de 18 / 4/ 95, que a Secretaria do Trabalho e Ação 
Social pretende participar do processo de implementação da 
Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS -. levando aos 
municípios mineiros as informações necessárias à criação dos 
Conselhos Municipais de Assistência Social. 

Dos Srs. João Batista Melo dos Santos e Homero Ferreira 
Diniz, Gerente de Núcleo e Superintendente Regional da Caixa 
Econômica Federal. respectivamente, encam inh a ndo exemp l ar da 
obra "D i cionário Biográfico Imprensa Mineira " , patrocinada 
por aquela instituição bancária. 

Do Sr. Haro l do Vitor Azevedo Santos, Assessor da Subchefia 
de Relações Intergovernamentais da Casa Civil da Presidência 
aa República, acusando o recebimento do Oficio nQ 
234/ 95/ SGM , de 17 / 3/ 95, e informando o seu encaminhamento ao 
Inventariante do Ministério do Bem-Estar Social. por meio do 
Ofício ng 781 / 95-SRI / C. Civil, para exame e providências 
cabíveis. 

Do Sr. Severino Francisco Ribeiro Sobrinho. Presidente do 
Sindicato dos Fiscais e Agentes Fisca is de Tributos do 
Estado de Minas Gerais SINDIFISCO. comunicando a 
impossib i lidade de comparecer à reunião espec i a l rea lizada 
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para discutir a reforma da Constituição com os Presidentes 
do Senado e da Câmara Federa l e cumprimentando a Casa pela 
realização do evento. 

Do Sr. Rubens Silvério da Silva Presidente da Federação 
das Associações de Moradores do Estado de Minas Gera i s, 
fazendo votos de que os trabalhos legislativos sejam 
instrumento em defesa da Cidadania de nosso povo. ( -
Agradecer.) 

Do Sr. José Aluízio Magalhães, Presidente da União das 
Lojas Maçôni~as de Uberaba, manifestando-se contra o pedido 
de emanc1paçao do Distrito de Delta. no referido município, 
feito pelo Deputado Gi l Pereira. ( -Á Comissão de Assuntos 
Municipais. para anexar ao Processo de Emancipação do 
Distrito de Delta . ) 

do Conselho Central 
Vicente de Paulo, 
financeiro daque la 

Do Sr. Jacy Manoel da Silva, Presidente 
de Lima Duarte da Soc iedade de São 
encam in hando o relatório histórico e 
instituição referente ao ano de 1994. 
Do Sr. Rogério Marques Costa. manifestando-se contra a 

aprovação dos Projetos de Le i ngs 43 e 175/ 95. do Deputado 
Marcos Helênio. (-Anexe-se aos Projetos de Lei ngs 43 e 
175/ 95 . ) 

TE LEGRAMA 
Do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, comunicando . 

em resposta_a pedido feito pelo Deputado Carlos Pimenta. que 
Ja foram l1berados recursos para o CEDEC e a Secretaria do 
Trabalho com vist as à abertura de frentes produti vas de 
trabalho. 

Do Sr. Romeu Tuma , Senador , agradecendo o env io de ofício 
relativo ás audiências púb licas regionais. 
Dos Srs. Antônio do Valle e Carlos Mosconi. Deputados 

Federais, agradecendo o convite para participar de audiênc i a 
pública. 
Dos Srs. Carlos Mosconi. Deputado Federal; Alaor Ferreira 

Pacheco. Chefe do 6Q DRF do DNER, e Rinaldo Campos Soares, 
Presidente da USIMINAS. agradecendo o convite pa"a 
participar de encontro com os Presidentes do Senado Federa l 
e da Câmara dos Deputados. os Senadores e os Deputados 
Federais mineiros, para recolher propostas de alteração da 
Constituição Federal. 

Da Sra. Al exandra R. Andrada e do Sr. Pedro R. Andrada , 
comunicando à Casa o falecimento do ex-Deputado Antôn io 
Carlos Ribeiro de Andrada Fi lho, ocorrido no dia 16/ 5/ 95 , em 
Santos, SP. 

CAR TÕ ES 
Da Sra. Júnia Marise. Senadora. enviando cópia de 

pronunciamento seu em que repudia a privatização da 
Companhia Vale do Rio Doce. 

Do Sr. Humberto Souto, Deputado Federa l, agradecendo o 
conv1te para a reunião especial destinada a homen agear o ex-
Deputado José Laviola. 

Do Sr. Lu i z Carlos Biasutti, Presidente do Tribunal de 
Alçada deste Estado. enviando exemp l ar da publicação 
referente ao seminário rea l izado sobre o tema "As 
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Modificações no CPC", em comemoração ao 30Q aniversário do 
referido Tribunal. 

Do Sr. Flávio Rég i s Xavier de Moura e Castro, Conselheiro 
Presidente do Tribunal de Contas deste Estado , agradecendo o 
envio de exemplar da "Revista do Legislativo". 

Dos Srs. Alysson Paulinelli, Secretário de Agricultura; 
Reginaldo Braga Arcuri, Secretário de Indústria e Comércio; 
Marcos Roberto Moreira Ribeiro, Diretor do Instituto de 
Geociências da Universidade Federa l de Minas Gerais, e do 
Cel-Av. Sabino Fre tr e de Lima Filho, Diretor do Parque de 
Material Aeronáutico de Lagoa Santa. agradecendo o convite 
para o encontro com os Presidentes do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, os Senadores e Deputados Fede r ais 
mineiros, para recolhimento de propostas de alteração da 
Constituição Federal. 

Do Sr. Eduardo Guimarães Álvares, Presidente da Fundação 
Clóvis Salgado, envi ando cópia do programa do oratório "O 
Messias", espetácu lo encenado pelos Corpos Estávei s daquela 
Fundação. 

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

Apresentação de Propos i ções 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 244/95 

Dá denominação ao próprio púb li co que menciona. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- O imóvel onde se encontram inst aladas a delegacia 

de polícia e a cadeia púb lica no Município de Santa Maria do 
Suaçuí, na Rua Safira , s/nQ, passa a denominar-se Detetive 
Elder Desmoulins de Oliveira. 
Art. 2Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 10 de maio de 1995 . 
Bonifácio Mourão 
Justificação: Nada mais justo que denominar os próprios 

públicos estaduais com o nome de personalidades importantes. 
que f azem parte, de algum modo , da história de uma 
determinada comun idade. 

O Sr. Elder Desmoulin s de Oliveira, nascido em 25/ 10/63, em 
Be lo Horizonte. estudou e formou -se nesta Capital e 
ingressou na Polícia Civi l , como Detetive, em 30/ 4/ 85. 
Trabalhou na METROPOL e na Ronda Ostensiva do Departamento 
de Investigações, sempre se ded icando intensamente àquela 
instituição. 
Sua vontade de se rvir e sua disposição eram tão grandes, 

que, certa vez. trabalhou consecut ivamente. 36 horas na 
recapturação de preso foragido havia dez dias. recuperando, 
até mesmo, as armas do policia l que havia sido rendido na 
fuga. o que lhe implicou anotações elogiosas em sua fo l ha 
funcional_ 
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Anexamos a este a cópia da folha de seus antecedentes 

funcionais, expedida pela Secretaria da Segurança Pública. e 
a de seu atestado de óbito, pois faleceu em 12/3/94, com 
apenas 30 anos de idade, bem como o levantamento feito pela 
nossa biblioteca , de 1947 até 22 /3/95 , referente ao nada 
consta que comprova não haver obstáculo á denominação 
solicitada. 

Por ser este um ato de reconhecimento público. aguardo de 
meus pares a aprovação do presente projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar. e de Defesa Soc i a l. para de li beração , nos 
termos do art. 195. c / c o art. 104. inciso I. do Regimento 
Interno. 
- Os requerimentos da Comissão de Assuntos Municipais, em 

que solicita seja enviado ofício ao TRE-MG pedindo a 
realização de consulta plebiscitária junto à população dos 
Distritos de Reduto. inheira, Itajutiba, Fruta de Leite , 
Vermelho Novo. Flor de Minas, Palmeiral , José Gonçalves de 
Minas e Lel ivé ld ia . foram publicados, os relativos aos se i s 
primeiros. na ed ição oe 19 / 5/ 95, e os relativos aos três 
últ imos . na de 20/ 5/ 95. 

COMUN ICAÇÕES 
- E também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Jorge 

Hannas. 
2ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr . Presidente Não havendo oradores inscr itos, a 

Presidência passa à 2ª f ase do Pequeno Exped iente. 
compreendendo a l e itu ra de comunicações e cronunciamentos de 
Líderes inscritos. Estão abertas as i•scrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Decisão da Presidência 
Decisão de não-receoimento de proposição: No uso da 

atribuição que me confere o ar t. 83 , inciso XIII. do 
Regimento Interno. deixo de receber projeto de lei de 
autoria do Deputado Raul Lima Neto. que dispõe sobre a 
proteção à ictiof auna do Estado de Min as Gerais. por versar 
matéria prejudicada, nos termos do inciso II do art. 287 do 
referido diploma. em conformidade com as conclusões do 
Parecer ng 3.228 , de 1995. da Procur ador ia - Geral desta Casa. 

Em 22 de maio de 1995 . 
Agostinho Patrús. Presidente. 

Questão de Ordem 
O Deputado Rau l Li ma Neto - Sr. Pr esidente . sem dúvida, 

deixou-me muito triste a dec i são de v. Exa., a inda mais 
porque esse projeto nada tem de inconstituc ion a l, é uma 
questão de semântica , exclusiva dos funcionários desta Casa. 
Funcionários estes que respeito muito. 
Quero registrar minha posição neste microfone. porque sou 

muito claro: se andarmos na luz. como Ele na luz andou como 
diz o apóstolo João. temos comunhão com os outros. ' 

Entre i em contato com o Procur ador. que trabalha no mesmo 
préd~o que eu, e ele. elogiando o projeto, não quis entrar 
no merito da questão . Mostrou que seu parecer se r i a pe la 
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aprovação ou pelo recebimento imediato. porque o projeto não 
era semelhante a projeto anterior, embora parecesse. 
Semelhança e outra coisa. Entretanto, Sr. Presidente, est1ve 
com o Presidente desta Casa, Deputado Agost1nho Patrus, e 
mostrei a ele o mérito desse projeto tão importante , porque 
estamos destruindo a ictiofauna do nosso ~stado . . . 

Nosso Estado tem muitos rios, como o Sao Franc1sco. o r1o 
de integração. Os pescadores profissionais . na verdade, ~m 
sua grande maioria subnutridos, morrendo _ de fome. sao 
empregados a base da mais-va li a . Os empresar 1os _de grandes 
peixarias os contratam pagando um sa 1ar1o m1n1mo para 
puxarem as redes de arrastão. Esse pessoa l desce os r1os 
cercando tudo e acabando com os nossos peixes. destru1ndo 
totalmente a nossa ictiofauna. 
o Estado de Mato Grosso, Sr. Presidente, e um exemplo para 

o nosso Pais. Não digo para outros países. porque qualquer 
pais do Primeiro Mundo considera aberração o que fazemos_em 
nosso Pais. um americano ou um europeu f1ca estarrec1do 
quando chega aqui e vê redes serem l ançadas em aguas 
correntes . Redes devem ser usadas em lagos. mares ou 
charcos. nunca em águas correntes. 

Fizemos esse projeto embasados na Constituição. Peço 
l icença a v. Exa . para l er a defesa de nosso pr9jeto. Quando 
o fizemos . conseguimos a assinatura de ma1s de ~o Deput ados. 
que também são autores desse projeto. A justificativa da 
proposição e a seguinte: ( -Lê: ) . . _ & 

"0 objetivo principal deste prOJeto e a eroteçao da , auna 
aquática e , por conseguinte. a preservaçao_ de todas as 
espécies de pe ixes nos rios e cursos de agua de nosso 
Estado. 

A Constituição Federal. no ar t. 24, inciso VI, dispõe que 
compete a União. aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre florestas. caça. pesca, fauna, 
conservação da natureza e nos ?? 1Q. 2Q e 3Q desse mesmo 
artigo reza que, no âmbito da legislação concorrente. a 
competência da União limit ar-se-á a estabelecer normas 
gerais . não exc luindo a competência su plementar dos Estados. 
e, inexistindo lei federa l sobre normas gera1s. os Estados 
exercerão a competência leg i slativa plena , para atender as 
suas peculiaridades . 

A Constituição Estad ua l estabelece como competência do 
Estado proteger o meio ambiente e legislar. pr1vat1vamente, 
nas matérias de sua competência e. concorrentemente ~om a 
União sobre florestas. caça. pesca. fauna. conservaçao da 
natur~za ... (art. 10. incisos V e XV. a linea "f"). 

Assim, por não existir l egis l ação em nosso Estado a 
respeito dessa matéria nem mesmo normas gerais estabe lec1das 
pela União. compete á Assembléia de nosso Estado l eg 1slar 
sobre esse assunto. . _ 

A pesca profissional é vi ab ilizada com_ esta propos1çao, na 
med i da em que protege a perpetuaçao da 1ct1ofauna. 
preservando-a da pesca predatória. E fato que em muitos_r,os 
de nosso Estado há escassez de peixes. exa t ame nte dev1do a 
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tal tipo de pesca que, ao invés de beneficiar o pescador 
profissiona l. prejudica-o. 
Quanto a fiscalização por parte da Policia Militar, a 

autuação do infrator , bem como a apreensão e a destruição 
dos petrechos de pesca proibidos na presente proposição 
encontram respaldo no art. 142, inciso I, da Constituição 
Estadua l, que afirma ser de competência da Policia Militar o 
policiamento ostensivo de florestas e de mananciais, bem 
como a proteção à fauna. 

Em qualquer pais do chamado Prime iro Mundo. a pesca com 
objetos de emalhar e outros aparelhos de pesca predatória e 
considerada crime contra a natureza. 

Em nosso Pais, temos o exemp lo do Estado de Mato Grosso 
cuja legislação avançada trata desse assunto . proibindo 
severamente a pesca predatória e garantindo a preservação de 
sua 1ct1ofauna, benef ici ando , portanto. toda a população do 
Es+ado. E o que se lê na Lei nQ 5 .792, de 19/07/ 91, daquele 
E s~ ado . 

Nosso Criador. que de u ao homem a au toridade para dominar 
sobre os peixes. estabelece que "aq ue l es que destroe~ a 
terra serão objeto de seu juizo fina l " (Gen. 2:28 Ap. 2:1~ : . 
Por temor a Deus , procuramos fazer leis justas. 

Esta proposição. alem de ser justa. é perfeitamente vi ável. 
e. para sua aprovação , conto com o apoio de todos os meus pares·. 
Sr. Presidente. não poderíamos entender o parecer da 

Procuradoria. Agora. o que nos entr i stece e o parecer de 
nosso Presidente. Deputado Agostinho Patrus. Esta é uma Casa 
política. os Depu tados são eleitos pelo povo, e e necessário 
que se mostre que existe uma coisa a que não estamos 
acostumados , e que nos entr i stece muito. por trás de tudo 
isso. Quando nosso primeiro projeto foi rejeitado pela 
Comissão de Justiça. procuramos fazer um outro melhor. 
Pegamos 52 assinat ur as. O Regimento Interno diz que o 
projeto rejeitado pode retornar desde que a maioria dos 
Deputados assine esse mesmo projeto. Conseguimos muito mais 
que a mai c-i a. Um dos fu nc ionár ios desta Casa discutiu 
acirradame r : e comigo: ficou nervoso. porque ent end i a que o 
projeto não foi re jeit ado . mas sim prejudicado. 

Ora. o Regimento In terno é muito claro ao dizer que será 
considerado rejeitado o projeto que tiver parecer contrário 
de todas as comissões. Esse teve parecer contrár io de apenas 
uma com i ssão. E um principio básico do Direito: "onde se 
pode o mais pode-se o menos". Cons eq üentemente , nosso 
Regimento Interno é fa l ho em diversos artigos. São oalavras 
de Procuradores desta Casa. Temos que fazer emendas, porque 
e l e veio_ prejudicar um projeto dessa natureza. Este projeto 
fo1 e l og 1ado por todos que se dizem am igos da natureza, dos 
r 1os e da pesca. El e iria beneficiar o pescador 
profissiona l. No Mato Grosso. daqu i a cinco anos, eles 
estar1am pescando muito mais e até exportando peixe . 

Vej am, Srs. Deputados, alguns peixes . quando es tão na época 
da desova. não pegam no anzo l. pescando-se. portanto. numa 
proporção mui to menor. Apenas 10 ou 15%. A grande parte não 
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mas com a rede pesca-se tudo, porque os ovos 
retirados. O peixe que está ovulando também é 

Srs. Deputados, não entendemos isso. Discutindo com esse 
Procurador, disse-lhe que quem pode mais pode menos~ e ele 
ficou irado comigo, gritando: "Você não quer ouvir , nao quer 
ouvir!" Saiu nervoso e foi comigo até o Presidente. E teve 
força, pois, de repente , os Procuradores desta Casa resolvem 
rejeitar um projeto como esse. 

Não podemos deixar que o fato passe em branco. Procuraremos 
todos os meios que pudermos achar, para que esse pro]et? 
seja trazido ao Plenário desta Casa, porque os Deputados e 
que podem barrar. ou não, esse projeto. _ 

É com tristeza que faço es te pronunc1amento, 
esperava jamais que o projeto fosse rejeitado e 
Presidente se recusasse a recebê-lo, a partir das 
do Procurador. Muito obrigado. 

pois não 
que o Sr. 
a l egações 

o Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado 
Raul Lima Neto . Vem á Mesa recurso do Deputado Raul Lima 
Neto. -

RECURSO SOBRE DECISÃO DE NÃO-RECEBIMENTO DE PROPOSIÇAO 
o Deputado que este subscreve vem, de acordo com os arts. 

173 ô 10 e 178 ô 1Q, do Regimento Interno, apelar para a 
Comissão d~ Constituição e Justiça desta Casa da decisão da 
Presidência de não-recebimento do projeto de lei de sua 
autoria o qual dispõe sobre a proteção á ictiof auna de Minas 
Gerais e dá outras providências. 

Sala das Reuniões, 22 de maio de 1995. 
Raul Lima Neto _ . 
o Sr . Pres i dente- Esta Presidência encam1nhara o recurso 

do Deputado Raul Lima Neto ao Presidente, Deput~do Agostinho 
Patrús, para conhecimento e decisão sobre a mater1a. 

_eitura de Comunicação Apresentada 
-A segu ir, a Presidência dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pelo _Deput ado Jorge 
Hannas - falecimento do Sr. Joaqu im Al ves D1as Sobr1nho, em 
Belo Va l e (Ciente. Oficie-se.). 

ENCERRAMENTO 
o Sr . Presiden t e - Não havendo outras comunicações a serem 

feitas, Lideres insc itos nem oradores para o Grande 
Expediente, a Presidência encerra a r eunião. convocando os 
Deputados para a ordinária deliberativa de aman hã, dia 23, 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (-A ordem do_d~a 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na ed1çao 
anterior.). Levanta-se a reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJ ETO DE LE I Nç 12 1/95 
Comissão de Agropecuária e Política Rura l 

Re l atório 
De autoria do Deputado Sebastião Helvécio , o projeto de lei 

em análise objetiva declarar de utiliaaae pública a 
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Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Gc'aná, com 
sede no Município de Rio Novo. 

Publicada em 28/3/95, foi a matéria distribuída, para exame 
pre l1 m1nar~ a C?missão de Constituição e Justiça, que não 
encontrou ob1ce a sua tramitação. 

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para o 1o turno de 
deliberação conc lusiva, em obediência aos- trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A referida entidade tem por finalidade reunir e orientar os 

pequenos produtores rurais de Goianá, que buscam alcançar 
seus objetivos de crescimento. 

Dessa forma, a Associação contribui para o desenvolvimento 
da comunidade. razão por que merece o título declaratório de ut i l i da de púb 1 i c a. 

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

ng 121/95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. 
Olinto Godinho. re l ator . 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 30/95 

Com i ssão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira. o projeto 
de le1 em tela objetiva estabe l ecer reserva de percentual de 
cargos ou empregos públicos para as pessoas portadoras de 
defic iênci a , no âmbito da administração públ i ca do Estado de Minas Gerais. 

Aprovada a matéria no 1Q turno. 
1, da Comi ssão de Constituição e 
1 e 2 . desta Comissão , retorna 
mérito no 2Q turno. 

na forma do Substitutivo no 
Justiça , com as Emendas ngs 
a proposição para exame do 

Em anexo, apresentamos a redação do vencido. parte deste parecer. 
Fundamentação 

É importante dizer que aos portadores de deficiência devem 
se r garantidas todas as condições para um bor ~onvivio 
s~c ial. sendo necessário. também , ressaltar que ~~ore eles 
nao pode pairar o fantasma da d i scri minação e do preconceito . 
A pro~osição em tela se destaca pelos seus aspectos de 

promoçao da justiça socia l . os quais tornam muito oportuna a 
1n1c1at1va do parlamentar , devi damente ap rimorada pelos 
nobres pares membros da Comissão de Constituição e Justica. 
Alem d1sso , esse ~rojeto coloca a administração púb l ica 
estad~al e~ pos1çao de destaque. pioneira que será . em 
re laçao a iniciativa pr ivada . no oferecimento de 
oportunidades igualitárias de traba l ho aos portadores de def i ciência. 

Conc l usão 
Pelo exposto , somos pela aorovação do Proj eto de Le i ng 

30/ 95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 23 de maio de 1995 . 
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Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis , relator - Jorge 
Hannas. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 30/95 

Estabelece a reserva de percentual de cargos ou empregos 
públicos a serem providos por ~essoas_portadoras de 
deficiência, no âmbito da administraçao publ1ca do Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -A administração pública do Estado , direta e 

ind i reta , fica obrigada a reservar 10% ( dez por cento) dos 
cargos ou dos empregos públicos para serem providos. em 
todos os níveis, por pessoas portadoras de deficiência, 
sendo esta compatível com o exercício da atividade. 
~ 1Q -Sempre que a aplicação dos percentuais de que trata 

este artigo resultar em produto frac1onar1o, arredondar-se-a 
a fração igual ou superior a 0,5 (cinco décimos ) para o 
número inteiro subseqüente e a fração inferior a 0 , 5 (c1nco 
décimos) para o número inteiro anterior. 

õ 2o - A comprovação da defjciência será feita mediante 
1áudo médico pericial, emitido por junta médica oficial, e 
será isenta de ônus. 

§ 3Q - Para os fins do disposto no "caput" deste artigo, 
pessoa portadora de deficiência é aquela que apresenta, em 
caráter permanente. d i sfunção de natureza física , sensoria l 
ou mental que gere incapacidade para o desempenho de 
ati v idade , dentro de um padrão considerado norma l para o ser 
humano. 
Art. 2Q - A investidura em cargo ou emprego púb li co de que 

t rata o artigo anterio r depende de aprovação prévia em 
concurso púb l ico de provas ou de provas e t1tulos, 
obedecidos a ordem de classificação específica para as 
pessoas portadoras de deficiência e o prazo de validade do 
concurso. 

Parágrafo único -O edital do concurso púb l ico deverá 
especificar, em separado , a habilitação necessária e o 
número de vagas destinadas ás pessoas portadoras de 
deficiênc i a , considerando-se o percentual definido no art. 
1Q desta 1 e i . 
Ar t. 3o -As vagas destinadas às pessoas portadoras de 

deficiência , se não forem preench1das , serao prov i~as pelos 
demais candidatos , obedecida a ordem de class i ficaçao . 

Art . 4Q- As pessoas portadoras de deficiência benefi~~adas 
por esta l e i não poderão i nvoca r a respect i va def1c1enc1a 
para requere r aposentadoria ou pensão. sa lvo em caso de 
agravamento imprevisíve l à época do p~ov imento do cargo: 

Art. 5o - o disposto nesta le1 nao ex1me o cand1dato 
portador de deficiência dos exames de saúde pré-admissionals 
e regulares para o serviço púb l ico. 

Art _ 6Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publ icação . 

Ar t . 7Q Revogam-se as dispos i ções em contrário, 
especia l men t e a Lei no 2 . 538, de 23 de dezembr o de 1961. 

PARECER SOBRE AS EMENDAS Nos 8 e 9 AO PROJETO DE LEI 
NQ 54/95 
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Apresentadas pelo Deputado Marco Régis em Plenário, as 

Emendas nQs 8 e 9 vi sam á alteração do Projeto de Lei ng 
54/ 95, que dispõe sobre a implementação das medidas 
necessárias à prevenção e ao tratamento do câncer de mama e 
do câncer ginecológico. 

As referidas proposições foram encaminhadas a esta 
Comissão . por força do art. 195 do Regimento Interno, pa r a 
receberem parecer. · 

Fundamentação 
A Emenda nQ 8 , que dá nova redação ao inciso II do art. 2Q , 

estende a todas as pacientes , e não apenas àque l as a que o 
médico assistente recomendar , o acompanhamento psicológ i co , 
incluindo também o tratamento fisioterápico e a assistência 
social. Entendemos que uma c i rurgia , reparadora ou 
mutilante, causa, de fato. mudança sensíve l na vida da 
paciente e , v i a de regra , é necessária uma fase de 
adaptação , na qual não só é recomendado o tratamento 
fisioterápico como também acompanhamento de assistentes 
sociais e terapeutas ocupacionais. Por isso. achamos 
oportuno acatar a emenda ora pro~ Jsta . 

A Emenda nQ 9 acrescenta ao art. 2o inciso que obriga o 
Estado a implementar ações preventivas para o tratamento do 
câncer de mama e do câncer gineco lógico , por meio de exames 
de rot i na e comp lementares, além de medidas educati vas que 
di vulguem a importância da prevenção. 

Essa emenda reforça a necessidade de se i nvest i r em ações 
preventivas e não em ações curativas. El a é a própria 
essência do projeto de lei sob comento , por isso a ju l gamos 
pertinente. 

Conclusão 
Pe las razões expostas , somos pela aprovação das Emendas nQs 

8 e 9 ao Proj eto de Lei no 54 / 95 no 1o turno . 
Sa la das Comissões. 23 de maio de 1995. 
Jorge Hannas. Presidente e re l ator - Marco Régis - Car l os 

Pimenta . 
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Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Antônio Júlio 
SUMÁRIO : ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei ngs 245 a 
247/95 - Requerimentos de Emancipação ngs 128 a 137/ 95 -
Req uer imentos ngs 422 a 432/95 - Requerimentos dos Deputados 
Jorge Hannas (2), Paulo Schettino (2) e G~l Pereira e ~a 
Comissão de Assuntos Municipais - COMUNICAÇOES: Comun1caçao 
do Deputado Kemil Kumaira -Oradores Inscritos: Discursos 
dos Deputados Maria Olívia, Almir Cardoso e Carlos Pimenta-
2a PARTE (ORDEM DO DIA}: 1ª Fase: Abertura de inscriçôes ~ 
Despacho da Presidência - Questão de ordem - Leitura de 
comunicação apresentada -Discussão e votação de pareceres: 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Le i ngs 17 e 
120/95; aprovação - Requerimentos: Requer ~mento do Deputado 
Gil Pereira· encaminhamento à Comissão de Assuntos 
Municipais - 'Reque ri mento do Deputado Jorge Hannas; inc lusão 
do Projeto de Lei ng 138/95 em ordem do dia. para os fins ~o 
art. 288 do Regimento Interno- Reouerimentos de Emanc1paçao 
ngs 128 a 137 / 95; deferimento Questão de ordem 
Requerimentos dos Deputados Jorge Hannas e Paulo Schettino 
(2); aprovação Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais; aprovação; verificação de votação; inexistência 
de "quorum" para votação; anu l ação da votação: chamada para 
recomposição do número regimental ; existência de "quorum" 
pa ra d i scussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

ABERTURA 
-Ás 14h15min , comparecem os Deputados: 
Wander l ey Ávila - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen-

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio Aílton 
Vilela- Ajalmar Silva -Alberto Pinto Coelho- Alencar da 
Silvei ra Jún ior 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 - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão- Elmo Braz -
Francisco Ramalho- Ger aldo Rezende- Geraldo Santanna- Gil 
Pereira - Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Irani 
Barbosa- Jairo Ataíde -João Batista de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira -Marcelo Cecé- Marco Régis- Marcos Helênio 
-Maria Olívi a- Maur i Torres - Miguel Barbosa- 01 into 
Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Romeu Queiroz - Rona l do Vasconcel l os Sebastião Costa 
Sebastião Helvécio- Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 
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O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila) -A lista de 

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

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretário, nas funções de 
2g-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior, 
que é aprovada sem restriçôes. 

O Sr . Presidente- Não havendo correspondência a ser li da , 
a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra 
aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente. 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidade, são encam in hadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI No 245/95 

Dá a denominação de Vereador Estevão Banhato ao trecho 
rodoviário que liga o Município de Rio Preto à BR-040. 
A Assemblé i a Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica denominado Vereador Estevão Banhato o trecho 

rodovi ário que liga o Município de Rio Preto à BR- 040. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as d i sposiçôes em contrário. 
Sala das Reuniôes , 16 de maio de 1995. 
Sebastião Helvécio 
Justificação: A proposição que ora apresentamos vem 

homenagear a memór i a do ilustre cidadão Estevão Banhato. 
Nascido em Sapucaia, no Estado do Rio de Janeiro, 

transferiu-se ele com seus pais aos 5 anos de idade para 
Monte Verde, Distrito de Rio Preto. Amante da música , 
dedicou-se a essa arte até os 18 anos de idade, quando 
iniciou os estudos de odontologia. Trabalhou i ncansavelmente 
uma gleba de 40alq. , doada por se u pai. conseguindo com 
muito esforço transformar a propriedade em área produtiva. 
onde instalou uma casa comercial e uma usina elétrica. 
fornecendo gratuitamente, durante muitos anos , energia para 
o arraial. 

Foi Vereador à Câmara Municipa l de Jui z de Fora, onde 
exerceu o mandato com dinamismo e sensib i lidade pelas 
expectati vas da comunidade. Monte Ve rde deve muito de seu 
progresso á inici ati vas desse cidadão prest ati vo e 
sol i dá r i o. 

Dessa forma , esperamos ver aprova da esta proposição, que 
virá oportunamente distinguir o cidadão Estevão Banhato. 

- Publicado, va i o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame pre l iminar, e de Administração Púb l ica, para 
deliberação. nos termos do art. 195. c / c o art . 104 , inciso 
I , do Regimento Interno . 

PROJETO DE LEI NQ 246/95 
( Ex-Projeto de Lei nQ 1.649/93) 
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~eclara de utilidade pública a Loja Maçônica Geraldo \eira 

R1be1ro 1a: _nQ 62, com sede no Município de Mutum . 
A Assemble1a Legislativa do Estado de Minas Gerais deceta: 
Ar! .. 1Q Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçon~ca Geraldo Vieira Ribeiro 1a , nQ 62, com see no 
MunlClP lO de Mutum. 

Art · 2Q Esta lei entra em vigor na data dE sua publicação. 
Art . 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das R~uniões, 21 de março de 1995. 
Wanderley Avila 
Ju~tificação: Desde sua fundação, em 17 / 6/ 77, a Loja 

Maçon1ca Geraldo Vieira Ribeiro 1ª, ng 62 vem realizando um 
excelente trabalho voltado para o aperfeiçoamento moral e 
1ntelectual da humanidade, com a finalidade de conseguir seu 
desenvolv1mento progressivo e pacífico. 

C?nclamando seus membros á prática da justiça, do amor ôO 
prox1mo e de uma conduta segundo os ditames da honra, ,'3. 
ent1dade vem recebendo elogios pela assistência prestada ao~ ~ 
ma1s necess1tados, i~dependentemente de sua ideologia. 
~onceder a LoJa _Maçon1ca Geraldo Vieira Ribeiro 1a . NQ 62 0 t1tulo declarator1o de utilidade pública é 0 merecido 

reconhec1mento ao seu trabalho em prol da dignidade do ser humano. 
-Pub li cado, vai o 

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

projeto ás Com i ssões de Justiça , para 
de Educação , para deliberação , nos 
c / c o art. 104 , inciso I, do Regimento 

PROJETO DE LEI NQ 247/95 
Declara de ut i lidade pública o Sindicato Rural de Sobrália. 

com sede no Município de Sobrália. 
A Assembléia _Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art; 1Q - F1ca declarado de utilidade pública o Sindicato 

Rura , de Sobral la , com sede no Municíp io de Sobrál ia. 
Art: 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publ1caçao. 
Art. 3Q- Revogam-se as d i sposições em contrário . 
Sala das Reun iões, de de 1995. 
Antônio Júlio 
Justificação: O Sindicato 

21 / 7/74, é entidade civil 
direito privado , sem fins 
colaboração com os poderes 
na solidariedade socia l e 
nacionais_ 

Rural de Sobrália, fundado em 
com personalidade jurídica de 
lucrativos. Tem como intuito a 
púb l icos e as demais associações 
na subordinação aos interesses 

Evidencia-se. portanto , o caráter social da entidade , a 
qual merece ter reconhec i d2 sua utilidade pública. 

- Pub li cado: vai o projeto ás Comissões de Justiça, para 
exame pre11m1nar. e de Agropecuária , para deliberação, nos 
termos do art . 195, c /c o art. 104, inciso I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇÃO DE DISTRITOS 
1 - Requerimento ng 128/ 95, do Deputado Bonifácio Mourão 

que encaminha documentação de emancipação dos Di stritos d~ 
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Franciscópolis e Antônio Ferreira, no Município de 
Malacacheta. 

- Documentação completa entregue em 15/5/ 95. 
2 - Requerimento nQ 129/ 95, do Deputado Miguel Barbosa, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Tocos 
do Moji, no Município de Borda da Mata. 

- Documentação completa entregue em 17 / 5/ 95. 
3 - Requerimento ng 130/ 95 , da Deputada Elbe Brandão. que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de 
Serranópolis , no Município de Porteirinha. 

- Documentação completa entregue em 18 / 5/ 95. 
4 - Requerimento nQ 131 / 95 , do Deputado Jairo Ataíde, que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de 
Gameleiras , no Município de Monte Azul. 

- Documentação completa entregue em 18 / 5/ 95. 
5 - Requerimento nQ 132/ 95, do Deputado Ermano Batista. que 

encaminha documentação de emancipação do Distr ito de Santo 
Antônio do Manhuaçu , no Município de Caratinga. 

- Documentação completa entregue em 18 / 5/ 95 . 
6 - Requerimento nQ 133 / 95, do Deputado Ermano Batista , que 

encaminha documentação de emancipação do Distrito de Santa 
Bárbara do Monte Verde, no Município de Rio Preto. 

- Documentação entregue em 12 / 5/ 95: 
a ) ata da constituição da Comissão Emanc ipacionista , 

reg i strada em cartório; 
b ) representação; 
c ) declaração de entidade legalmente constitu í da ; 
d ) cópia da ata da eleição da diretoria da entidade , 

reg i strada em cartório; 
e ) certidão da Justiça Eleitoral: 
f) declaração de núcleo urbano e moradias; 
g ) dec l aração de ed ifícios para funcionamento do governo 

municipal e de órgãos de segurança; 
h ) declaração de posto de saúde ; 
i) declaração de esco l a pública de 1Q grau completo; 
j) declaração de cemitério; 
1) declaração de telefone; 
m) dec l aração de energia elétrica; 
n) inventário patrimonial; 
o) re l ação de servidores. 
- Documentação entregue em 19 / 5/ 95: 
a ) cópia autenticada do CGC da ent idade: 
b) declaração de correios; 
c) declaração de abastecimento de água ; 
d) mapa e descrição de limites do IGA. 
7 - Requerimento nQ 134/ 95 . do Deputado Anderson Adauto . 

que encaminha documentação de emancipação do Distrito de 
União, no Município de Iturama. 

- Documentação completa entregue em 22 / 5/ 95. 
8 - Requerimento nQ 135/ 95, do Deputado Car los Pimenta. que 

encaminha documentação de emancipação dos Dis"ritos de 
Catuti e Barreiro Branco , no Município de Mat o Ve· ~ 

- Documentação comp l eta entregue em 23 / 5/ 95 . 
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9 - Requerimento ng 136/95, do Deputado Romeu Queiroz, que 
encaminha documentação de emancipação dos Distritos de Ponto 
dos Volantes e Santana do Araçuai, no Município de Itinga. 

- Documentação entregue em 27/3/95: 
a) ata da constituição da Comissão Emancipacionista, 

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

registrada em cartório; 
f) inventário patrimonial. 
- Documentação entregue em 22 / 5/ 95: 
a) certidão da Justiça Eleitoral; 
b) declaração de núcleo urbano e moradias; 
c) declaração de edifícios para funcionamento do governo 

municipal e de órgãos de segurança; 
d) declaração de posto de saúde; 
e) declaração de escola pública de 1Q grau completo: 
f) declaração de cemitério; 
g ) declaração de telefone; 
h) declaração de correios; 
i) declaração de energia elétrica; 
j) declaração de abastecimento de água: 
l) mapa e descrição de limites do IGA. 
-Documentação entregue em 23 / 5/95: 
a ) relação de servidores. 
10- Requerimento ng 137/ 95. do Deputado Wanderley Ávi l a. 

que encaminha documentação de emancipação do Distrito de 
Correi a de Almeida, no Município de Barbacena. 

- Documentação completa entregue em 23 / 5/ 95 . 
REQUERIMENTOS 

NQ 422 / 95, do Deputado Marco Régis, em que pede seja 
solicitada ao Secretário do Trabalho relação de todos os 
consultórios odontológicos li berados pela SETAS , no período 
de 1991 a 1994. mediante convênios, doações ou outras 
moda l idades de liber ação , bem como a fonte de recursos que 
f inanciou sua aquisição. ( - À Mesa da Assemblé i a .) 

NQ 423 / 95, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratu l ações com o 
Sr. Carlos de Carvalho Malaquias , Presidente do Sindicato 
dos Tecelões de Minas Gerais, por seu trabalho à frente da 
entidade. ( -Á Comissão de Saúde e Ação Soc ial.) 

NQ 424 / 95 , do Deputado Dimas Rodrigues, so l icitando seja 
formulado apelo à Secretária da Educação com vist as à 
impl antação dos cursos de Estudos Sociais e Letras no 
Municí p io de Porteirinha. 

NQ 425/ 95 , do Deputado Wanderley Ávi l a, solicitando se j a 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica General Moreira Guimarães , desta Capita l, por 
seus 98 anos de existência. 

NQ 426 / 9= do Deputado Wander l ey Ávila, so li citando sej a 
consignadc nos ana i s da Casa voto de congratulações com a 
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Loja Maçônica General Sodré, do Município de Sacramento por 
seus 42 anos de existência. ' 

NQ 427 / 95, do Deputado Wanderley Ávila , solicit an do sej a 
consignado nos anais da Casa voto de congratul ações com a 
Loja Maçônica Filhos de Hiran, do Muni c ípio de São Francisco 
do Glória, por seus 13 anos de existência. 

NQ 428 / 95, do Deputado Wanderley Ávila , solicit ando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica Estrela de Belém, desta Capital, por seus 15 
anos de existência. ( - Distribuídos à Comissão de Educação. ) 

NQ 429 / 95, do Deputado Clêuber Carneiro, so li citando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas à 
construção de estrada ligando os Municípios de Varzelândia e 
Pedras de Maria da Cruz. ( - Á Comissão de Administração 
Pública.) 

NQ 430/ 95 , do Deputado Paul o 
formulado apelo à Secretária 
liberação de verbas para da r 
Escola Estadua l José Alzamora , 
Comissão de Educação. ) 

Schettino. so l icitando seja 
da Educação com vistas à 
continuidade á reforma da 
no Município de Bambuí. ( - À 

NQ 431 / 95. do Deputado Geraldo Rezende. so li citando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
asfaltamento do trecho que liga a Escola Agrotécnica Feder al 
a Rodovia Neusa Rezende , no Município de Uberlândia. ( - À 
Comissão de Administração Pública.) 

NQ 432 / 95 , do Deputado Antônio Andrade, solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com o 
Município de Patos de Minas pelo 103Q ani ve rsário de sua 
emancipação. ( - A Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Deputado Jorge Hannas (2 ), so licit ando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei ng 138 / 95 e a tramitação em 
regime de urgência do Projeto de Lei no 103 / 95. 

Do Deputado Paulo Schettino (2), solicitando seja formulado 
apelo ao Presidente da TELEMIG com vist as à instalação de 
telefone público na Pracinha do Lava-Pés e na Praça Tancredo 
Neves, no Município de Bambuí. 

Do Deputado Gil Pereira. so li citando a ret i rada de 
tr am it ação do Requerimento no 70/ 95. 

- O requerimento da Comissão de Assuntos Munic i pais , em que 
se solic it a seja enviado ofício ao TRE-MG pedindo a 
realização de consulta plebiscitár i a á população do Distrito 
de Mir avânia, no Município de Manga, foi publicado na edição 
de 19/ 5/ 95. 

COMUNICAÇÕES 
-É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Kemil 

Kumaira . 
Oradores Insc r itos 

O Sr . Presidente - Com a pal avra , a Deputada Maria 01 í v ia. 
A Deputada Maria Ol í via * - Sr. Presidente , Srs . Deputados, 

Sras . Deputadas. profissionais da imprensa. senhoras e 
senhores , o jornal "O Globo" do dia 18 de maio, quinta-

e i ra. trouxe duas matérias da ma i or importância para Minas 
Gerais e para a política mineira. 
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Em sua página 2, na coluna de Tereza Cruvinel, está 
escrito: "Eduardo Azeredo, Governador de Minas, é encabulado 
e tímido. Nem por isso conseguiu esconder o contentamento 
com as palavras que ouviu ontem do Presidente do Senado, 
José Sarney. Com ele, disse o Senador, Minas está 
recuperando o espaço que sempre lhe pertenceu nas dec isões 
políticas nacionais, perdido nos últimos tempos, pelo 
eclipse das lideranças mais antigas. Cada vez se presta mais 
atençio a Azeredo em Brasília". 

Na página 4, na coluna de Márcio More ir a Alves, sob o 
titulo "Uma Estrela Sobe", a qual peço, Sr. Presidente, seja 
registrada nos anais da Casa, o articulista tece elogios ao 
Governador mineiro, Eduardo Azeredo . Cito alguns trechos do 
artigo: 

"Ao longo dos últimos oito anos, as governadorias de Newton 
Cardoso e Hélio Garcia, por motivos diferentes , retiraram 
Minas Gerais dos centros de decisões políticas do país. Em 
conseqüência, nós, os repórteres políticos, perdemos a 
memória histórica e o hábito de olhar para o Palácio da 
L i berdade" . 

Em outro trecho, o jornalista diz : "Azeredo ofereceu uma 
recepçio. Compareceram 44 dos 53 Deputados Federais e os 3 
Senadores de Minas. Estavam lá desde o conservador Eliseu 
Rezende aos petistas Paulo Delgado e Tilden Sant i ago . Foi a 
maior demonstraçio de influência de um Governador sobre a 
Bancada do seu Estado até agora dada em Brasília". 

Ainda a seguir, ele escreve: "Quando se lançou candidato 
contra Hélio Costa, vedete do jornalismo televisivo, que 
disparava nas pesqu i sas de opiniio, depois de quatro anos de 
campanha, o próprio Fernando Henrique nio acreditava na 
vitória do correligionário, e andou aceitando agrados do seu 
adversário , que concorria pelo PP" . Finalmente, diz: "Eleito 
Governador, compôs um secretariado integrado por membros de 
seis partidos pol iticos, embora reservasse para a sua cota 
pessoal algumas secretarias técnicas. como as da Fazenda, do 
Planejamento, da Educação e da Saúde. Com isso, obteve a 
sustentaçio de 55 dos 77 Deputados da Assembléia 
Legislativa. Melhor: tornou-se o Governador mais popular do 
País, com 82% de aprovaçio dos governados . 

Quem aposta no futuro deve p l antar uma antena em Belo 
Horizonte e prestar atençio nesse Governador que tem cara de 
professor de matemática sonso, mas já se mostrou capaz de 
mobilizar as esperanças de milhões de eleitores". 
Sr. Presidente. Srs. Deputados. acho importante o registro 

dessa matéria, que demonstra o grande prestígio do 
Gove rnador , que já extrapo l a as nossas fronteiras e é visto 
em todo o Pais como um político moderno , hábil e 
inteligente , dentro das mais caras tradições mineiras, como 
uma estrela que sobe, cujo destino. por ser um homem 
predestinado, afirmo ser o Palácio do Pla na lto. 
* - Sem revisão da oradora. 
o Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sras. Deputadas , Srs. Deputados, 

representantes da impr~~sa e público das galerias, o 
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movimento sindical rura l deu prova de amadurecimento quando 
da rea lizaçio do 6Q Congresso Nacional dos Trabalhadores 
Rurais, que definiu filiar a Confederaçio Nacional dos 
Trabalhadores na Agricultura - CONTAG- à CUT, trazendo para 
o campo de nossa central sindical a mais importante 
confederaçio de trabalhadores. 

Os 31 anos de trajetória da CONTAG representam um 
patrimônio histórico de grande significado político para os 
trabalhadores rurais brasileiros. A CONTAG teve um 
importante pape l nas articulações que levaram os 
trabalhadores á criaçio das centrais sindicais. esteve 
presente nos principais momentos históricos vivi dos pe los 
trabalhadores rurais nas últimas décadas derrota da 
ditadura e consolidaçio da democracia- e , no momento que se 
encaminha a passos l argos para a consol idaçio da unidade dos 
tr aba lhadores rurais brasileiros , sua filiaçio à CUT 
fortalece o projeto da classe trabalhadora, defendido como 
uma concepção sind ical plural, democrática, autônoma e de 
l uta. 
A CUT, maior central sindica l da América Latina, em seus 11 

anos de luta. consolidou-se como peça importante no cenário 
político brasileiro. Agora , com essa uniio. a CUT. principal 
interlocutora dos trabalhadores brasileiros urbanos e 
rurais, nos planos nacional e i nternacional , e a CONTAG, 
úni ca representante sindical dos traba lhadores rura i s. saem 
ainda mais fortalecidas. 

O amadurecimento po líti co que , naquele congresso, 
possibilitou a constituiçio de chapa unitári a para a direçio 
da CONTAG. formada por dirigentes com grande experiência e 
alta representatividade do movimento sindical rural , revela 
uma unidade fundamental para enfrentar os desafios colocados 
pela conjuntura, espec i almente no que tange à luta por 
reformas populares. ao combate às propostas do projeto 
neoliberal do Governo FHC e à formulação de um projeto 
alternativo de desenvolvimento para o campo. 

Por esses motivos. saudamos a CUT e os dirigentes s indicais 
rurais de todas as federações e sindicatos por essa 
importante decisio e convidamos todos a contr ioui r para esse 
projeto. que representa a possibilidade de uma vi da me l hor. 
A filiaçio realizada sindicato a sindicato significa a 
construçio do alicerce tio necessário para fortalecermos a 
nossa luta pelo desenvolvimento da solidariedade entre os 
trabalhadores do campo e da cidade. Num segundo momento , 
gostaríamos de abordar a experiência das audiências 
públicas. Participamos, em Sete Lagoas. da audiência oue 
abriu esta temporada de audiências públicas e. na semana 
passada, da aud iênci a de Unaí. no Noroeste de Minas. Vou 
passar á leitura de um manifesto do Partido dos 
Trabalhadores da cidade de Paracatu. ( - Lê:) 

"A a udiência pública reg ion a l. realizada em Unai. nos dias 
18 e 19 de maio. trouxe mais uma vez à tona uma triste 
constataçio: a sociedade civil organizada está sendo 
enganada e manipulada pelos Prefeitos. O propósito de uma 
audiência pública. que deveria ser o de ouvir e encaminhar 
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as demandas populares, está sendo substituído pelos fortes 
"lobbies" armados pelos Prefeitos, através de suas 
associações macrorregiona i s. 

Antes mesmo do início das d i scussões das propostas em Unaí, 
os Prefei t os da AMNOR As sociação dos Municípios do 
Noroeste de Minas - se reuniram e fecharam questão em torno 
de dez propostas, sem considerar o caráter de seu interesse 
regional , levando em cons ider ação apenas as necessidades 
locais e os interesses particulares de cada município. 
Os Prefeitos, em número de 14, armaram então um forte 

esquema para que suas propostas fossem aprovadas e. usando 
seu poder político, conseguir am apoio e priorizaram 
exatamente as dez propostas previamente decididas entre si. 
A sociedade c ivil , ali representada pelas associações, 
sindicatos e organizações não-governamentais, servir a m 
apenas de figurantes a toda esta encenação política . 

Queremos alertar aos organizadores das audiências para que 
isto não volte a acontecer. Fatos como o ocorrido em Unaí 
apenas desestimulam a população de participar de outras 
audiências , pois. se serão priorizadas apenas as propostas 
dos Prefeitos , eles mesmos poderiam apresentá-las 
diretamente á Assembléia ou ao Executivo, evitando-se o 
gasto do dinheiro público na organização e realização das 
audiências públicas. 

O Partido dos Trabalhadores tem demons tr ado que é possível 
levar avante o orçamento participativo , dando real valor ás 
propostas comunitárias. considerando, principalmente, as 
aspirações dos que representam as entidades e organizações 
não-governamentais. 

Estamos propondo que o regulamento seja modificado, que 
sejam introduzidos mecanismos que impeçam essas atitudes 
manipu l adoras por parte dos Prefeitos e demais políticos, 
dando mais poderes aos representantes das entidades civis 
que realmente traduzem as aspirações pop ul ares." 
Srs. Deputados . sabemos que as audiências públicas estão 

passando por um processo de aprimoramento e entendemos. 
pessoalmente e como membro do partido, que as a udiênci as se 
constituem num instrumento que, bem conduzido. pode se 
tornar muito eficaz para a apuração das vontades populares. 
Nossa preocupação é a de que possamos , realmente. caminhar 
para o aprimoramento das audiências púb licas. 

Sabemos que o critério utilizado nas audiências, em 1994, 
se revelou falho em vários aspectos. Este ano , na tentativa 
de ultrapassar as dificuldades observadas no ano passado e 
de apr imorar as audiências, foram criados outros problemas. 
No processo utilizado em 1994, era dado um poder muito 
grande á cidade que sediava a audiênc ia pública para a 
implementação de suas propostas , uma vez que cada entidade 
representava um voto. Hoje, estamos ass i stindo a um outro 
processo em que , através dos votos dos Prefeitos de cada 
localidade , cada um l eva sob seu controle a audiência. 
Estamos observando que as propostas priorizadas têm sido 
exatamente aque l as defendidas pelos Prefeitos de cada 
ci dade , numa composição preestabe lecida entre eles. 
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Sabemos que a Assembléia Legislativa do Estado de Mi nas 
Gerais pretende aperfeiçoar as audiências públicas e 
deixamos nossa sugestão, para que possamos pensar em como 
ap r imorá - las. 

Fi nalizando, gostaria de passar á Presidência. a pedido dos 
educadores do Noroeste de Minas, o "Manifesto pela 
Educação" , colhido na audiência pública regional de Unai , 
tendo como signatários vários Deputados, educadores e 
lide ranças da área da educação pública , presentes a essa 
audiência, o qual passo a ler: 

"Os Educadores do Noroeste de Minas e demais signatários 
deste vêm á ilustre presença do Exmo. Senhor Govern ador do 
Estado de Minas Gerais , Dr. Eduardo Azeredo , e das demais 
autoridades constituídas manifestar total apoio á proposta 
dos profissionais do ensino que solicita a recomposição 
sa l aria l de acordo com os níveis de outubro de 1986, 
conforme prevê o artigo 34 do Ato das Disposições 
Constitucionais Trans it órias da Constituição Estadual . 
considerando o sa l ário vexatório em que se encontra a 
categoria e a necessidade de uma real valorização da sofrida 
classe de ~agistério. Unaí - Noroeste de Minas. em 19 / 5/ 95. " 

Passaremcs á Presidência o manifesto. Agr2jecemos a 
oportunidade , so l icitando o empenho de todos os jeputados, 
para que. realmente, as audiênc i as públicas possam vir a 
des empenhar o papel que a Assembléia Legislativa de Minas 
Gerais espera. Muito obrigado. 
o Sr . Presidente Com a palavra. o Deputado Carlos 

Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente. Sras. e 

Srs. Deputados, visitantes que nos honram com suas 
presenças, i mprensa. Inicialmente queremos comunicar aos 
Deputados interessados que. nos dias 16 e 17 de junho , a 
Comissão Especia l estará deslocando- se até o Município de 
Jaíba , especificamente ao Projeto Jaíba , para que possamos, 
em companhia de técnicos do Executivo e secretários, 
estabelecer uma lin ha de ação e de trabalho em favor daquele 
Projeto. Ficamos. realmente, sat i sfe itos quando observamos a 
repercussão de todo o trabalho desencadeado pela Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. que mexeu não só com 
o poder público do nosso Estado , mas também com o Poder 
Executivo. Ações eficazes e conc retas estão sendo tomadas 
pelo Governo Federal , para que o projeto tenha continuidade. 

A fome e a miséria são as duas principa i s causas de 
morta lidade infantil no Norte de Minas. Dados da Pastoral da 
Criança indicam que. das 33 mil crianças acompanhadas oela 
entidade, 18 morreram por desnutrição em 1993. A situação é 
critica nos municípios de Rio Pardo de Minas , São João do 
Paraíso, Francisco Dumont. Varze l ândia , São João da Ponte , 
Cristália e Riacho dos Machados. 

Em alguns casos de desnutrição. as crianças estão tendo que 
submeter-se a c iru rgias para alargar o intestino, estreitado 
por fa l ta de a limento. Só este ano, a Santa Casa de Montes 
Claros rea l izou cerca de dez operações. dessas . todas 
encaminhadas pe l a Pastora l da Criança. A desnutr i ção vem 
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desde o útero da mãe, que durante a gestação tem péssima 
alimentação. 

A Irmã Juliana Verbist tem desenvolvido um trabalho social 
dos mais notáveis e explica que a campanha desenvolvida na 
região norte-mineira ganhou força depois que o sociólogo 
Herbert de Souza, o Betinho, lançou nacionalmente a Campanha 
em Defesa da Cidadania contra a Fome e a Miséria. Diante 
dessa situação. a pastoral tem tentado introduzir, em todas 
as c i dades norte-mineiras, a alimentação alternativa, que 
tem um grande teor protéico e que praticamente não onera em 
nada as famílias carentes. Somada a isto. a falta de 
saneamento básico na reg1ao constitui-se noutro problema 
sério que contribui diretamente para agravar os casos de 
desnutrição infant il do Norte de Minas. E sabido que mais de 
70% dos 53 municípios não dispõem de rede de esgoto nem de 
água potável para o consumo . 

E necessár io que o Governo dê assistência às mães gestantes 
carentes durante o período de gestação e assistência 
integra l à criança durante o primeiro ano de vida. 
fornecendo alimentação e acompanhamento médico. Em Montes 
Claros, o Prefeito Luiz Tadeu Leite lançou o Programa "Leite 
é Vida", através do qual as crianças. seus irmãos e as 
gestantes recebem um litro de leite por dia. Esta in iciativa 
do Prefeito de Montes Claros merece o nosso reconhecimento e 
deve ser copiada por outros municípios. O Hospital Aroldo 
Tourinho também merece as nossas congratulações pela 
implantação do Banco de Leite Humano e pela assistência às 
gestantes durante a gravidez. com atendimentos médico-
odontológicos e orientações sobre como amamentar o filho e 
como usar a alimentação alternativa. 

Este quadro que estamos apresentando representa fielmente a 
situação de li cada do que acontece na nossa região. E ver 
para crer! É impressionante como as coisas acontecem às 
margens oas providências de quem tem poder para dar f~m à~ 
angústias . aos sofrimentos e amarguras daquela gente. Nao ha 
nada ma is entristecedor, mais deprimente e mais doloroso do 
que ver uma criança chorando de fome, sofrendo, 
literalmente , na pele, nos ossos. no mais profundo do seu 
ser , a desnutrição. 

Estamos observando o aparecimento de uma sub-raça je 
crianças no Norte de Minas. crianças pequenas, desnutriOéS . 
com os cérebros atrofiados, condenadas, antes mesmo de 
conhecerem a vi da e de terem oportunidade de lutar por dias 
melhores. Esta gente , Srs. Deputados. está tão acostumada a 
não receber atenção e carinho que nem mesmo sabe lutar por 
melhores oportunidades. 

Está ai um grande desafio para este Governo. Sabemos que é 
importante , imprescindível e urgente que cuidemos dos 
grandes projetos do nosso Estado: tanto é que hipotecamos o 
nosso irrestrito apoio às pretensões do Governador Eduardo 
Azeredo em fazer de Minas Gerais um Estado forte e 
r espeitado . Não podemos é esquecer que neste Estado reside 
um grande número de pessoas excluídas, marginalizadas pelas 
autoridades . 
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Não basta que se tomem medidas apenas nos momentos 
críticos. O que merecemos e o que propomos é uma ação 
continuada , de forma a atender as regiões pobres como o 
Norte de Minas e o vale do Jequitinhonha. É impressionante a 
diferença destas regiões com as outras do Estado no tocante 
à assistência de saúde , à educação e à qualidade de vi da. 

O Governador Eduardo Azeredo precisa desencadear um p lano 
de ação especifico para o extremo Norte de Minas. Queremos 
sugerir até mesmo a criação de um fundo estadual de 
desenvolvimento do Norte de Minas e do vale do 
Jequitinhonha , integrando as ações das diversas secretarias 
com o Governo Federal através da SUDENE. Aliás. esta 
proposta já foi apresentada no documento "Fórum da Região do 
Norte de Minas - Agenda 2000" e no Programa de Promoção e 
Desenvolvimento Integrado dos Vales Pobres com o Programa de 
Combate à Seca e à Pobreza. Esta proposta é contundente 
quando nos mostra que a pobreza e a fome só podem ser 
erradicadas med i ante a retomada do crescimento económ ic: 
sustentado, com a firme determinação política de implanté-
programas eficientes e eficazes. sem burocracias e sem 
mentiras. 

É importante debater esta questão com a participação direta 
do Governo do Estado e encontrar os caminhos para uma ação 
integrada dos que detêm o poder de decidir. Se tal fato não 
ocorrer. ass i st i remos a ações isoladas de segmentos da 
sociedade como a Pastora l da Criança ou um ou outro 
pronunciamento desta tribuna. 

É chegada a hora de os municípios norte-mineiros se 
mobilizarem através da AMAMS e proporem so luções eficazes e 
urgentes para o combate permanente à miséria e à fome. Sob 
este ângulo , só temos uma saída imediata: o incremento de 
medidas que vi sem fixar o trabalhador na sua terra de 
origem. a criação de empregos estáveis. o estimulo ao 
pequeno produtor e ao pequeno empresário . dando-lhes 
condições de sobrevivência e a uti li zação da mão-de-obra 
regional. 
Temos, em nossas mãos. o exemplar do jornal do "Norte de 

Minas" que traz a reportagem "Fome e Miséria Tra zem Morte à 
Região". Este jorna l está expressando , com muita realidade, 
o que l á está acontecendo . Preocupamo-nos, mu it as vezes, com 
outros pa íses distantes como a Somália, mas esquecemos da 
nossa realidade. 

Por isso. Sr. Presidente. t erminamos nosso pronunciamento 
dizendo que os distritos estão se mobilizando em boa hora. 
Temos ass i stido vários deles na sua tentativa de 
emancipação. O caminho é esse . Acho que. no momento em que 
dermos condições aos municípios de seguirem por si próprios, 
estaremos escolhendo o caminho certo . Eles poderão. assim, 
gerir suas próprias economias e decidir pelos seus próprios 
destinos. 

Vamos propor uma ação pol itica eficaz , direta e urgente. 
Pedimos aos Srs. Deput ados, que têm assento nesta Casa. 
principalmente , aos oriundos daquela região pobre e 
destacamos aqu i os Deputados Péricles Ferreira, José Braga. 
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Wanderley Ávila, Clêuber Carneiro, Gil Pereira entre outros 
-que, juntos, realmente façamos realçar a nossa trilha e 
desempenhemos um trabalho digno de dizer-se, futuramente, 
que valeu a pena ser Deputado Es tadual representando o Norte 
de Minas. Muito obrigado. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA) 
la Fase 

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

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

Despacho da Presidência 
o Sr . Presidente - Esta Presidência indefere o pedido do 

Deputado Raul Lima Neto , por entender que não cabe recurso 
quanto à decisão proferida na reunião ordinária de _22 do 
corrente, tendo em vista o disposto no art. 178 do Reg1mento 
Interno. 

Questão de Ordem 
o Deputado Raul Lima Neto- Sr. Presidente, mais uma vez 

uso esta tribuna. sabendo que quase ninguém nos ouve. 
Entretanto. fica gravado, mais uma vez, nos anais da Casa , 
nossa decepção com os acontec imentos dos últimos dias. Nosso 
projeto , que cuida da pisceofauna do Estado de Minas Ge~ais, 
é um projeto não só legal, constitucional, mas tambem de 
grande alcance social. Ainda mais porque tem jurisprudência 
nos Estados de Mato Grosso, do Paraná, e qualquer pais do 
Primeiro Mundo adota a mesma medida. 
Sr. Presidente, em "Daniel", capítulo 12, versículo 4, está 

escrito que os homens multip licariam a ciência , nos últimos 
dias. de forma também destrutiva. E interessante percebermos 
que a pesca com rede, nestes últimos dias. também teve uma 
evolução científica. embora rudimentar. Aqueles pescadores 
estão ut i lizando redes de aço e destruindo, totalmente , o 
nosso projeto e nossa pisceofauna. 
o Presidente , Deputado Agostinho Patrús , ao rejeitar esse 

projeto , com todo o respeito que lhe tenho, cometeu um erro 
muito grande, porque o projeto que enviei, com mais de 50 
assinaturas de companheiros parlamentares, foi um longo 
projeto, um projeto mais amplo . Entretanto, temos que 
registrar, mais uma vez, que, infelizmente , no embat~ que 
tivemos, não proposital ou maldoso, até. pelo contrario, 
respeitoso, com funcionários e Procuradores desta Casa. o 
Presidente foi assediado, co~stantemente. e aconselhado a 
rejeitar o projeto, uma vez que o julgavam inconstitucional. 
Quem deveria julgar isso seria a Comissão de Justiça . Temos 
Deputados eleitos pelo povo e comissões para isso. Outra 
coisa. o Procurador alegar que o projeto foi prejudicado 
pela sua inconstitucionalidade; ora, Sr. Presidente. nosso 
Regimento é muito claro e diz que o projeto rejeitado pode 
retornar, numa mesma legislatura, desde que tenha a maioria 
das assinaturas dos Deputados. Portanto. entre ser rejeitado 
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e prejudicado , está muito claro: é rejeit ado o projeto que 
tiver parecer negativo de todas as comissões. Apenas a 
Comissão de Justiça deu parecer negativo. Portanto, é um 
principio de Direi t o que. evidentemente , todos conhecem: 
on~e_pode o mais , pode, mais ainda , o menos . Se projeto 
re]eltado, que tem parecer contrário em todas as comissões 
pode voltar na mesma legislatura, desde que tenha ~ 
ass1natura da maioria dos Deputados . ~~anta mais o projeto 
preJUdlcado . _Portanto, foi numa quest~o de semà-~ica que 0 Pres1dente nao quis nos ouvir. Então. entramos com um 
requerimento, ape l ando para que a Comissão de Justiça nos 
concedesse o direito de defender o projeto , ou o examinasse. 
Alegar, _conforme o~ Procuradores a legaram , que o projeto é 
1nconst1tUc1onal, nao ace it amos. Alegar que não podemos 
leg1slar sobre rios da União e que o rio São Francisco, por 
atravess~r o Estado de Minas , não pode ter nenhuma 
leg1slaçao sobre a pesca é um absurdo. Es tamos legislando 
sobre r1os que cortam o Estado de Minas Gerais. Na Bahia 
quem deve _le~islar é a Bahia. Ora, ainda mais porque ~ 
Const1tu1çao e muito clara. Ela não é ampla nesse assunt o e 
permite a cada Estado legislar sobre a matéria. Apelamos 
para a Comissão de Justiça e . mais uma vez. vi mos o nosso 
projeto de lei ser rejeitado . Apelo para os Srs. Deputados a 
f1m de que compreendam a importância dessa matéria. Tenho a 
convicção ~~ que esse projeto é de largo alcance social. se 
não tomarm: : uma medida urgente, dentro de pouco ~empo , 
estaremos com os nossos rios totalmente vazios. R~solvi 
entrar com um mandado de segurança. Não o impetraria se 
fosse uma_ decisão do Plenário da Assembléia Legislativa. 
Impetr are1 esse mandado de segurança para que esse projeto 
possa ser examinado pelo Plenário desta Casa. Tenho a 
certeza de que a justiça examinará o mandado de segura ~ça, 
dando-lhe prov1mento. conforme o Direito. Inc l usive. o 
principio do Direito comezinho diz que onde pode o mais. 
pode muito mais . ainda, o menos. O nosso Regimento Interno é 
mu1to falho. Procurei o Presidente da Comissão nesses dias 
mas não o encontrei, pois se encontrava em viagem par~ 
part1c1par das audiências públicas. Portanto, entrarei com 
esse mandado de segurança na justiça para que os Deputados 
possam deliberar sobre o projeto . Existem antecedentes 
jurisprudenciais nesse sentido. Esta atitude que tomo não 
parte de meu coração, mas se or i gina de uma decisão 
arbitrária da Comissão de Constituição e Justiça. Com a 
decisão da justiça, espero que os Deputados possam votar 
aprovando ou rejeitando o projeto. mas a decisão será do 
Plenario da Assembléia Legis lativa. Assim, não seremos 
tolh1dos no nosso direito de apresentar projetos. Muito 
obr1gado . 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir , o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reunião pe lo Deputado Kemil 
Kumaira fa l ecimento do Sr. Adamir Dias Le i te em 
Machacal is (Ciente. Oficie-se. ). ' 

Discussão e Votação de Pareceres 
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- Neste instante, são submetidos a d i scussão e votação e 
aprovados, regimentalmente, cada um por sua vez, os 
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nQs 17/95 , do 
Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre o 
ressarcimento ao poder público de despesas decorrentes de 
atendimento prestado, no âmbito do SUS, a beneficiário de 
plano de saúde , seguro-saúde ou outra moda l idade de medicina 
de grupo; e 120/ 95, do Governador do Estado. que dá nov~ 
redação ao f 2Q do art. 11 da Lei nQ 9.444, de 25/ 11 / 87. (A 
sanção. ). 

Requerimentos 
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gil Pereira. 

solicitando seja retirado de tr amitação o Requerimento de 
Emancipação nQ 70/ 95 , de sua autoria , que dispõe sobre a 
emancipação do Distrito de Delta, no Município de Uberaba. 
Ciente. A Comissão de Assuntos Municipais . 

Requerimento do Deputado Jorge Hannas , solicitando a 
retirada de tramitação do Projeto de Lei nQ 138/ 95. Inclua-
se o projeto em ordem do d i a, para os fins do art. 288 do 
Regimento Interno. 

- A segu ir, são deferidos, cada um por sua vez , em 
conformidade com o art . 1Q e seu parágrafo único da 
Deliberação da Mesa nQ 1 . 191, os Requerimentos de 
Emancipação nQs 128/95 . do Deputado Bonifácio Mourão. 
referente aos Dis tritos de Franciscópolis e Antôn io 
Ferreira, no Município de Malacacheta; 129/ 95 , do Deputado 
Miguel Barbosa , referente ao Distrito de Tocos do Moji , no 
Município de Borda da Mata; 130/ 95 , da Deputada Elbe 
Brandão, referente ao Distrito de Serranópolis, no Município 
de Porteir inha; 131 / 95, do Deputado Jairo Ataide, referente 
ao Distrito de Gameleiras , no Município de Monte Azul; 
132/ 95, do Deputado Ermano Batista, referente ao Distrito de 
Santo Antônio do Manhuaçu , no Munic ípio de Caratinga; 
133/ 95 , do Deputado Ermano Batista , referente ao Distrito de 
Santa Bárbara do Monte Verde, no Município de Rio Preto; 
134/ 95 , do Deputado Anderson Adauto , referente ao Distrito 
de União, no Município de Iturama; 135/ 95. do Deputado 
Ca r los Pimenta , referente ao Distritos de Catuti e Barreiro 
Branco, no Município de Mato Verde ; 136/ 95, do Deputado 
Romeu Queiroz. referente aos Distritos de Ponto dos Volantes 
e Santana do Araçuai , no Município de Itinga; e 137/ 95, do 
Deputado Wanderley Áv il a , referente ao Distrito de Correia 
de Almeida. no Município de Barbacena. ( Á Comissão de 
Assuntos Mu nicipais. ) . 

Questão de Ordem 
O Deput ado Gil mar Machado- Sr. Pr es idente. gostaríamos de 

formul ar a seguinte questão de ordem á Mesa: há ma i s de um 
mês, a Bancada do PT , por meio da Deputada Maria José 
Haueisen . apresentou algumas propostas de mudanças ao nosso 
Regimento Interno , para tentar aperfeiçoá-lo. O Deputado 
Raul Lima Neto co l ocou, corretamente, que o nosso Regimento 
I nte rno necessita de a l gumas re for mu l ações, para que algumas 
imperfeições sejam corrigidas. As emendas apresentadas pe lo 
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nosso partido contêm algumas propos tas cujo objetivo é 
tentar equacionar e resolver esse problema. 
Entretanto, ainda não obtivemos, por parte da Mesa , ne nhuma 

resposta referente a essas emendas que foram apr esent adas. A 
Presidência encaminhou a esta Lider a nça informações de aue , 
a partir do momento em que apresentássemos essas eme-:as . 
elas seriam analisadas pela Mesa. Assim s endo, gostar <amos 
de saber qual tem sido o procedimento adotado. qua ndo 
teremos a resposta a essas formulações e quando a Mesa irá 
transformá - las em projeto de resolução, a fim de que 
possamos debater essas modificações no nosso Regimento. Era 
essa a questão de ordem que gostaríamos de formular, Sr. 
Presidente. Muito obrigado. 

O Sr. Pres i dente Esta Presidência informa ao nobre 
Deputado Gilmar Machado que foi criada pela Mesa da 
Assembléia uma com ~~s ão composta pelos Deputados Sebastião 
Nava rro Viei r a e Ma~ia José Haueisen, a qua l está colhendo 
propostas de emenda ao Regimento Interno. Na próxima 
reunião, a Presidência irá apresentar as in formações 
necessar1as para que possa haver uma discussão do Regimento. 
Entretanto , posso adiantar a S. Exa. que as propostas de 
emenda estão sendo apresentadas aos dois Deputados 
determ-~ados pela Presidência da Assembléia. 
-A seguir , são subme tidos a vo tação e aprovados, cada um 

por sua vez, regimentalmente. requerimentos dos Deputados 
Jorge Hannas - tramitação em regime de urgência para o 
Projeto de Lei nQ 103 / 95 (Cumpra-se.); e Paulo Schettino (2) 
- envio de oficios ao Presidente da TELEMIG visando à 
instalação de telefones públ i cos na Praça Tancredo Neves, no 
Bairro Açudes. e na Mercear ia do Padre, na pracinha do Lava-
Pés. em Bambui (Oficie-se.). 

O Sr . Presidente- Requerimento da Comissão de Assuntos 
Municipais em que so licit a seja envi ado ao TRE-MG pedido de 
realização de consulta plebiscitária junto à população dos 
Distritos de Chapada Gaúcha e Serra das Araras , quanto a sua 
ema ncipação do Município de São Francisco. Em votação. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. ( -
Pausa. ) Aprovado . 

O Depu t ado Geraldo Rezende Sr. Presidente , so lic ito 
verificação de votação. 

O Sr . Presidente- é regimenta l . Esta Presidência irá 
proceder à ve rificação requerida. 
-Procede-se à verificação de votação. 
O Sr . Pres i dente - Vot aram a f avo r 20 Deputados; votou 

contra 1 Deputado . Portanto , não houve "quorum" para 
vot ação. motivo pelo qual es ta Presidência torna sem efeito 
a votação. Sol icito ao Sr. 1g-Secretári o que proceda à 
chamada dos Deputados para recomposição de "quo rum ". 

O Sr . lQ-Secretar i o ( Deputado Rêmo l o Al oise ) - ( - Faz a 
chamada.) 

O Sr. Pr e si dente - Responderam à chamada 33 Deputados. Não 
há "quorum'' para votação. mas o há para d i scussão . 

ENCERRAMENTO 
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o Sr. Pres ide nt e - Persistindo a falta de "quorum" para 
votação , e não havendo matéria a ser apreciada em_fase de 
discussão nem oradores inscritos pa ra o Grande Exped1ente, a 
Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de amanhã , dia 24 , 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 Sa REUN IÃO OR DINÁRI A DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANT IAS- FUNDAMENTAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite , Leonidio Bouças e Antônio 
Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente , Deputado João Lei!e~ dec l ara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Anton1o Roberto 
que proceda à leitur2 da ata da reunião an terior, que, l1da 
e aprovada , é s u~scrit a pelos membros present~s._ A 
Presidência dá ciênc ~ a dos ofícios recebidos pela Com1ssao: 
do Sr . Wa l ter de 01 iveira, funcionário aposentado do CEFET, 
tecendo comentários sobre a "Cartilha de Trânsit~· . 
distribuída por iniciativa da Comissão, e fazendo sugestoes 
de mudanças para os exames de habilitação do Estado: do 
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da 
Assembléia Legislativa do Estado do Acre , comunicando a 
composição da referida Comissão; da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara dos Deputados, so li citando a indicação de 
um membro desta Comissão para part ic ipar de um fórum de 
debates que será realizado nos dias 18 e 19 de maio, em 
Brasília; do Sr. Geraldo Ferreira Monção. Diretor do 
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos - CONEDH-MG 
-. desejando um maior entrosamento entre esta Comiss~o e o 
referido órgão , para um trabalho conjunto; cert1dao _de 
regi stro do Inquérito Policial nQ 129/95, que apur a o cr1me 
de homicídio contra a pessoa de Vicente de Paula N1cac1o. O 
Presi dente esclarece que. posteriormente, indicará o_nome do 
representante desta Comissão para participar do forum de 
debates em Bras ília. Em seguida, sol1c1ta seJa anexada a 
certidão recebida nesta data aos documentos sobre o 
homicídio do Sr. Vicente de Paula Nicácio, os quais ja se 
encontram na Comissão. Encerrada a 1ª parte da reunião , a 
Presidência passa à 2ª parte dos trabalhos . Na fase de 
discussão e vot ação de proposições da Comissão, o Deputado 
João Leite apresenta dois requerimentos . No primeiro, 
solicita seja agendada visita desta Comissão ao Secretário 
da Justiça. com o propósito de se discutir com a refer1da 
autoridade so lução para os graves problemas levantados por 
esta Comissão durante visita feita ao presídio da cidade de 
Montes Claros. No segundo, pleiteia que se manifeste a 
solidariedade desta Comissão ao Ministério Público do Estado 
de Minas Gerais pela pronta manifes t ação desse órgão, po~ 
meio da Promotoria de Defesa dos Direitos Humanos. quanto a 
apuração das circunstâncias da morte do Sr. Vicente de Paula 
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Nicácio , a qual ocorreu durante a rea li zação de partida de 
futebol entre as equipes do Clube Atlético Mineiro e do 
Cruzeiro Esporte Clube, no dia 3 de abril passado. Por ser 0 autor dos requerimen t os , o Deputado João Leite passa a 
Presidência dos trabalhos ao Vice-Presidente Deputado 
Leonidio Bouças. Colocados em vot ação, são' os dois 
requer1mentos aprovados. O Deputado João Leite reassume a 
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião , o Presidente 
agradece o comparecimento dos colegas. convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. · 
Sa l a das Comissões. 24 de maio de 1995. 
João Leite, Presidente Antonio Roberto Marcelo Gonçalves. 

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO , 
CULTURA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e qu in ze minutos do dia nove de maio de mil 
novecent c= e noventa e c i nco. comparecem na Sala das 
Com i ssões os Deputados Irani Barbosa, Anderson Adauto, João 
Le1te e G1lmar Machado. membros da supracitada Comissão. É 
reg i strada tao~ém a presença dos Deputados Romeu Queiroz, 
Carlos_ P1men: ? Elbe Brandão. Arnaldo Penna e Miguel 
Mart1n1. Havenao numero regimental, o Presidente, Deputado 
Iran1 Barbosa, dec l ara aberta a reunião e solic it a ao 
Deputado Anderson Adauto que proceda à l eitura da ata da 
reunião anterior , que. lida e ap rovada. é subscrita pelos 
membros _pr esentes. Prosseguindo, a Presidência esclarece que 
a reun1ao se d~stina a aprec iar as matérias da pauta e a 
ouv1r o Sr. Joao Batista dos Mares Guia , Secretár io Adjunto 
~a Ed~cação, que irá apresentar o Programa Total na 
tducaçao, e o convida a tomar assento à mesa. É registrada 
tambem a presença dos Srs. Evandro Ferreira Passos . Diretor 
da ANDES: Levi Geraldo de Resende. Diretor do SIND-UTE· 
Valdir Pereira de Araújo. do SIND-UTE: Messias Antônio d~ 
Silva. do Sindicato dos Professores de Minas Gerais. e Maria 
Cel1na D1as, professora da rede estadual de ensino. Com a 
palavra, o Secretário Adjunto destaca as ações do Governo de 
Minas .. i~ici adas durante a gestão de Hélio Garcia. para a 
d1m1nu1çao da repetência e da evasão escolar assim como 
para a obtenção da qualidade total no ensino; declara que o 
plano de carrei~a do mag i stér io poderá entrar em vi gor em 
f~vere1~0 do proximo ano e que a implementação desse p l ano 
so sera possível se o Governo e as ent i dades do 
funcionalismo encontrarem um consenso. Passa-se à fase dos 
debates. com a participação dos par lamentares e dos 
representantes sindicais , conforme consta nas notas 
t aquigráficas. A Presidência agradece a presença do Sr. João 
Bat1sta dos Mares Guia e dos demais convidados e suspende os 
trabalhos. Reaberta a reunião . é registrada a presença dos 
Deputados Irani Barbosa. Anderson Adauto , Gilmar Machado. 
D1n1s Pinheiro e Mi gue l Martini (subst ituindo este ao 
Deputado João Leite, por indicação da Liderança do PSDB ), 
membros da Comissão suprac it ada. O Presidente . De putado 
Ir an i Barbosa . l ê correspondências enviadas pelo Deputado 
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Carlos Murta, nas quais solicita a implantação de 
laboratórios e bibliotecas nas escolas do Município de Santa 
Luzia que não possuam esse benefício e a construção de duas 
salas de aula na Escola Estadual Reparata Dias de Oliveira, 
no Município de Lagoa Santa . Logo após, o Presidente designa 
o Deputado Anderson Adauto para relatar o Requerimento ng 
202/95 , do Deputado Paulo Piau, que solícita a absorção da 
Fundação Municipal de Ensino Superior, de Uberaba, pela 
UEMG. 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 convidando 
o Prof . Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, para discorrer a 
respeito do processo de incorporação das faculdades do 
interior do Estado à UEMG e sobre o grau de formação dos 
docentes. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. A 
seguir , a Presidência procede à leitura de requerimento da 
Deputada Elbe Brandão , apresentado em Plenário e encaminhado 
a esta Comissão nos termos da Deliberaçã~ da Mesa ng 761. De 
acordo com o art . 101, inciso XVII, do ~egimento Interno, o 
Presidente designa o Deputado Anderson Adauto para proceder 
a estudos sobre o potencial turístico de Minas Gerais e 
sobre demandas e conquistas do setor de turismo no Estado. 
Nesse momento, o Deputado Irani Barbosa se ausenta, e o 
Deputado Anderson Adauto assume a direção dos trabalhos. 
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. O Deputado Anderson 
Adauto emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação 
da Emenda nQ 1 ao Projeto de Lei nQ 78/95, apresentada em 
Plenário, no 1Q turno, pelo Deputado João Leite. Colocado o 
parecer em discussão. o Deputado Miguel Martini apresenta a 
Proposta de Emenda nQ 1 à Emenda nQ 1. Manifestando-se 
favoravelmente sobre esta, o relator apresenta . em seu 
parecer, a Subemenda ng 1 à Emenda ng 1, do Deputado João 
Leite. Encerrada a discussão, passa-se à fase de votação . O 
parecer do relator pela aprovação da Emenda nQ 1 na forma da 
Subemenda nQ 1 é aprovado. O relator , Deputado Anderson 
Adauto , vale-se de prazo regimental para elaboração de outro 
parecer , nos termos do aprovado, e suspende a reun1ao. 
Reabertos os trabalhos, o Deputado Anderson Adauto procede à 
leitura da nova redação de seu parecer , na qual conclui pela 
aprovação da Emenda nQ 1 na forma da Subemenda nQ 1 . Em 
seguida, a Presidência solicita aos Deputados que subscrevam 
o parecer. Encerrada essa 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 Assemb léia. Com a 
palavra, o Deputado Gilmar Machado emite parecer mediante o 
qual conc lui pela aprovação do Projeto de Lei ng 31/95, no 
1Q turno, na forma origina l. Colocado em discussão e 
votação, é o projeto aprovado. Em virtude da ausência do 
relator, Deputado João Leite, o Deputado Gilmar Machado 
procede à l eitura dos pareceres elaborados por aquele 
parlamentar, os quais concluem pela aprovação dos Projetos 
de Lei ngs 57 e 122/95, no 1Q turno, na forma original. 
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Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são 
os projetos aprovados. O Deputado Anderson Adauto solicita 
prazo regimental para emitir seu parecer sobre 0 Requerimento ng 202 / 95. Cumprida a finalidade da reunião a 
Presidênc i a agradece a presença dos parlamentares. conv~ca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária 
determina a lavratura da ata e encerra os tr abalhos. ' 
Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente Gilmar Machado Anderson 

Adauto . 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quinze minutos do dia dez de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco , comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos He l ênio. Gi l Pereira, Irani 
Barbosa e Olin to Godinho, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental , o Presidente. Deputado Marcos 
Helênio , solicita ao Deputado Olinto Godinho que proceda à 
l eitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada , é 
subscrita pelos parlamentares presentes. A Presidência 
esclarece que a reunião se destina a realizar audiência 
pública com representantes de entidades públicas e privadas 
pa ra avaliar a situação dos consumidores com relação aos 
proced1mentos comerciais adotados pela AF Administradora de 
Consórcios. liqui dada pelo Banco Central. bem como apreciar 
a matéria constante na ordem do dia. A seguir, o Presidente 
solicita ao Deputado Gil Pereira que proceda à leitura das 
correspondências encaminhadas à Comissão pela Motorauto S.A. 
e pelo Sr. Marco Aurélio Cozzi. as quais tratam de assuntos 
pertinentes à defesa do consumidor . Logo após , a Presidência 
distribui o Projeto de Lei nQ 21 / 95 ao Deputado Dinis 
Pinheiro e o de ng 42 / 95 , ao Deputado Antônio Andrade , ambos 
no 1Q turno. e o Requerimento ng 323 / 95 ao Deputado Gil 
Pereira. _Passa-se ~discussão e à votação de proposição 
suJelta a del1beraçao conclusiva da Comissão. O Deputado Gil 
Pereira emite parecer mediante o qual conc lui favoravelmente 
à aprovação do Requerimento ng 323/ 95. Submet i do a votação, 
e o requerimento aprovado Na seqüência dos trabalhos o 
Presidente tece considerações relativas ao objetivo' da 
reunião e verifica a presença dos seguintes convi dados: Srs. 
Antônio Joaquim Fernandes Neto, Promotor de Justiça do 
PROCON-MG; Jose Murilo Procópio de Carvalho, representante 
do Dr. Rona l do Augusto. Diretor-Geral da Motorauto S A · 
Luiz Fernando Carceroni, Coordenador do PROCON -MG; jo~é 
Ra1mundo de Paula e Guido de Castro, representantes da 
Associação de Consorciados Lesados pela Motorauto; Lucia de 
Pau l a Batista. representante do Dr. Felipe de Costa Camelo, 
1;qu1dante do Banco Centra l. e Arnaldo Godoy , vereador à 
Camara Municipal de Belo Horizonte. A Presidência concede a 
palavra aos expositores para prestarem esclarec i mentos 
acerca da situação dos consorc i ados da AF Administradora de 
Consórcios, liquidada pelo Banco Centra l. o advogado da 
Motorauto, Dr. José Muri lo Procópio de Carvalho informa que 
o Consórcio Motorauto foi criado em 1977 e, ' em 1984. foi 
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vendi do à AF Administ r ador a de Consórcios. O re pr esent an te 
do Banco Centra l, Dr. Lúcio de Paula Batista, ex pli ca que, 
somente em 1991, o Banco Central passou a fiscalizar a 
atuação dos consórcios em todo o País, tarefa antes feita 
pela Receita Federal. Ele informa que a AF Administradora de 
Consórcios cometeu fr a udes durante as várias fiscalizações 
feitas pelo Banco Central, fato descoberto somente após a 
sua liquidação, e que estão sendo analisadas as medidas 
judiciais contra os Diretores da empresa. O Promotor de 
Justiça do PROCON-MG, Dr. Antônio Joaquim Fernandes Neto , 
faz um alerta aos consum i dores de consórcios, afirmando que 
é uma atividade de alto risco . O Presidente da Associação 
dos Consorciados Lesados pela Motorauto explica que o nome 
Motorauto , e não AF Administradora de Consórcios foi 
colocado na associ ação porque todos os carnês e comunicações 
do consórcio levavam o nome da primeira empresa, e os 
consórcios eram comerciali zados dentro da Motorauto, 
constituindo, dessa maneira, uma fraude contra o consumidor. 
Abre-se amplo debate entre os expositores . Deputados e 
demais participantes, conforme consta nas notas 
taquigráficas. Após o debate, o Promotor de Justiça do 
PROCON - MG. Dr. Antônio Joaquim Fernandes Neto. apresenta 
sugestões à Comissão no sentido de se discutir o problema da 
captação clandestina de poupança popular por meio de 
consórcios e vendas com recebimento antecipado do preço, bem 
como de se promoverem estudos visando a aparelhar o 
Ministério Público e a Polícia Judiciária para a repressão 
da criminalidade econômica . Nesta oportunidade, o Deputado 
Marcos He 1 é~io apresenta quatro requerimentos, em que faz as 
seguintes 30licitações: que o Banco Central informe o número 
total e o nome dos consorciados lesados; que seja realizado 
estudo sobre o sistema de consórcio; que seja enviado ofício 
à Procuradoria-Geral da República em Minas Gerais, 
solicitando documentos para se denunciar a Motorauto por 
prática de crime; que sejam solicitadas ao Banco Central 
cópias das auditorias realizadas na AF Administradora de 
Consórcios. O Presidente passa a Presidência ao Deputado 
Irani Barbosa, e este coloca em votação os requerimentos , 
que são aprovados. O Deputado Marcos Helênio reassume a 
Presidência dos trabalhos e coloca em votação o requerimento 
do Deputado Irani Barbosa em que solicita ao Banco Central e 
ao TRE-MG informações sobre contribuições para ca mpanhas 
eleitorais do ano de 1994, o qual é aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece o 
comparecimento dos Deputados, convidados e demais 
participantes, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995 . 
Dinis Pinheiro, Presidente Carlos Pimenta Dimas 

Rodrigues. 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
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Ás nove horas e trinta minutos do dia onze de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco, compa r ecem na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta , Marco Régis e Jorge 
Eduardo de Oliveira . membros da Comissão supracitada . 
Havendo número regimental , o Presidente , Deputado Carlos 
Pimenta, _declara abertos os trabalhos e so li cita ao Deputado 
Marco Reg1s que proceda á leitura da ata da reunião 
anterior, que , lida e aprovada , é subscrita pelos membros 
presentes . A Presidência l ê a seguinte correspondência: da 
Associação Médica de Minas Gerais, agradecendo a 
participação do Deputado Marco Régis no café da manhã em 
comemoração do Dia Mundia l da Saúde . realizado no dia sete 
de abril: e da Federação Mine ir a de Cooperativas Médicas. 
solicitando audiência à Comissão de Saúde para discutir 
projeto de l ei , em tramitação na Câmara Federal sobre a 
taxação das cooperativas médicas . O Presidente ~o li cita à 
assessoria que providencie avulsos do projeto e agende a 
reunião. A segui r , a Presidência passa à discussão e á 
vo tação_de proposições de autoria da Comissão . O Deputado 
Marco Reg 1s apresenta requerimento em que solicita seja 
feito convite à Profª Veda Lúcia do Couto Victor, do Núcleo 
Odontológico para Pacientes Especiais Washington França 
Couto. para explanar as atividades nessa área profissional. 
Submetido a vot ação. é o requerimento aprovado . Logo após. a 
Presidência passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plená~io da Assembléia. o Deputado 
Jorge Eduardo de Ol iveira emite parecer . mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei no 38 / 95 no 1o 
turno. O Deputado Marco =4 ~is emite parecer~s . mediante o~ 
quais conclui pela aprovaçào. no 1Q turno , dos Projetos de 
Lei ngs 39/ 95 com a Emenda nQ 1: 89; 106 e 126/ 95. o 
Deputado Luiz Antônio Zanto emite pareceres , mediante os 
quais concl ui pela aprovação. no 1Q turno , dos Projetos de 
Lei ngs 58, 91, 98, 10=. 12 5 e 155/ 95, este com a Emenda ng 
1. O Deputado Jor ge Hannas emite pareceres . mediante os 
quais conclui pela aprovação dos Projetos de Lei nQs 59 . 60 
e 88/95, este com a Emenda nQ 1. Submetidos a d i scussão e 
votação. cada um por sua vez , são 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. 18 ma io de 1995. 
Carlos Pimenta . Presidente - Marco Régis - Jorge Eduardo de 

Oliveira - Jorge Hannas. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS guE PERM I TAM A AVALIAÇÃO DA REAL EXTENSÃO 
DO PROBLEMA DA VIOLENCIA PERPETRADA CONTRA A MULHER , EM TODO 
O ESTADO DE MINAS GERAIS 
Às nove horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem- se na Sa l a das 
Comissões os Deputados Almi' Cardoso, Bonifácio Mourão e 
Migue l Martini, membros da ~missão supracitada. Havendo 
número regimenta l . o Pres i: --~ e. Deputado Bonifácio Mourão. 
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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, na oportunidade, a presença das Sras. Maria 
Izabel Ramos de Siqueira e Benilda Regina Paiva de Brito , 
representantes do Movimento Popular da Mulher e da 
Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura 
de Belo Horizonte, respectivamente. A seguir, a Presidência 
informa que fo i deferido o pedido de prorrogação por 30 dias 
do prazo de funcionamento da Comissão e esclarece que a 
reunião se dest ina a ouvir a Deputada Federal Maria Elvira e 
a Presidente do Conselho Estadual da Mulher, Sra . Maria de 
Lourdes Prata Pace. Em seguida , concede a palavra 
primeiramente à Deputada Maria Elvira, que discorre sobre as 
varias faces da violência psicológica, fisica e social. Em 
seguida, Maria de Lourdes Pace tece comentários sobre o tema 
em tela. Passa-se à fase dos debates , com a participação dos 
Deputados, das convidadas e demais participantes, conforme 
as notas taquigràficas. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente agradece o comparecimento das convidadas, das 
autoridades presentes e dos Deputados. convoca os membros da 
Comissão para a reun1ao extraordinária a ser realizada no 
dia 17 do corrente, às 14h30min, determina a l avratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. 
Bonifácio Mourão. Presidente Almir Cardos o Elbe 

Brandão. 
ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezoito de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Marco Régis. 
Jorge Hannas e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da 
Comi ssão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Marco Régis que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada. é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir. a Presidência 
lê a correspondência do Movimento Psiquiátrico Mineiro 
solicitando sejam ouvidos membros representativos da 
comunidade psiquiátrica para discutirem a Lei nQ 11.802, de 
1995. O Presidente solicita à assessoria que agende a 
reunião. A Presidência lê correspondência do Sr. Ricardo de 
Menezes Macedo. Presidente do Sindicato dos Médicos. 
solicitando o envio de cópia do projeto sobre o código 
sanitário, em tramit ação nesta Casa. O Presidente solicita à 
assessoria que tome as devidas providências. A Presidência 
lê correspondência do Coordenador de Vigilância Sanitária 
encaminhando à Comissão de Saúde "Boletim Anual de Controle 
de Infecções Hospitalares", que retrata o perfil 
epidemiológico na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A 
seguir, a Presidência informa que a reunião tem por 
finalidade ouvir as Sras. Zidia Rocha Magalhães. Presidente 
da Associação Brasileira de Enfermagem, e Maria Auxiliadora 
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Córdova Christofaro. Presidente da Associação Brasileira de 
Enfermagem - ABEN Nacional -. para comemorar a 56a Semana 
Brasileira de Enfermagem e. na oportunidade, discutir o tema 
Enfermagem como Espaço de Inserção de Trabalhadores sem 
Qualificação Especifica . O Presidente passa a palavra às 
convidadas, que, em suas explanações, solicitam da Comissão 
de Saúde empenho para a implantação de programa de 
qualificação de trabalhadores da saúde que não passaram por 
cursos especializados. A Sra. Maria Auxiliadora Christofaro 
entrega aos parlamentares documentos com proposta e 
currículo para qualificação dos atendentes de enfermagem. 
Participam dos debates todos os parlamentares presentes. 
Cumprida a finalid ade da reun1ao , o Presidente 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, 23 de maio de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente - Marco Régis - Jorge Hannas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 4/95 

Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Laze-
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em 
tela tem por finalidade conceder às entidades que menciona o 
direito de uti l ização do espaço físico das unidades de 
ensino estad L ~is. 

Após o p : -~cer favorável emitido pela Comissão de 
Constituição e Justiça. vem o projeto a esta Comissão para 
ser examinado quanto ao mérito. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Trata o projeto de matéria aprovada na última legislatura . 

tendo sido mantido veto oposto pelo Governador do Estado. O 
autor apresenta. com algumas alterações, o projeto original, 
que obteve, à época, o parecer favorável dessa Comissão. 

A proposição pretende conceder às entidades sem fins 
lucrativoõ J direito de utilizarem o espaço físico das 
escolas e :~ aduais para a realização de reuniões , amostras, 
competições esportivas e outros eventos por elas 
patrocinados. 
Considerando a extensa rede de escolas estaduais , hoje com 

mais de 6 mil estabelecimentos, entendemos que a aprovação 
da proposição poderá resultar em relevantes beneficios de 
alcance social , propiciando me l hor aproveitamento da rede 
física escolar, maior integração da escola com sua 
comunidade, além de garantir o apoio do poder público às 
entidades sem fins lucrativos . 

Estando. outrossim. garantida a integridade das atividades 
regulares da escola. conforme o disposto no~ 2Q do art. 1Q 
do projeto de l ei em apreço. não vemos impedimentos à sua 
aprovação . 

Conclusão 
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 4/95 no lQ turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 23 de maio de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente Gilmar Machado, relator 

Anderson Adauto. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

- No 7/95 
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
A proposição em exame, da Deputada Maria José Haueisen , 

objetiva conceder desconto no preço das mensalidades a 
irmãos matriculados em uma mesma escola da rede particular 
de ensino. 

Publicada, foi a propos1çao encaminhada, para exame 
preliminar, à Comissão de Constituição e Justiça, que, no 
entanto, perdeu o prazo regimental para a emissão de seu 
parecer. 

Atendendo a 
Comissão para 

requerimento da autora. vem a matéria a esta 
o exame de mérito, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A proposição busca encontrar solução para o grave problema 

hoje observado em todo o Pais e particularmente em nosso 
Estado, qual seja a dificuldade que muitos pais encontram 
para manter seus filhos matriculados nas escolas 
particulares, em virtude dos altos preços das mensalidades. 
Trata-se, portanto, de uma iniciativa meritória e bastante 

oportuna. Com efeito, a imprensa tem fornecido , sobejamente , 
exemplos de situações dramáticas vivenciadas pelas fam1 l 1as 
com mais de um filho. 

Como o Estado não consegue proporcionar a todos um ensino 
de boa qualidade, a alternativa é a escola particular. Se 
esta cobra , pelos serviços prestados. preços que penalizam 
de forma brutal o orçamento familiar . nada mais justo que 
conceda descontos nas mensalidades a irmãos matriculados no 
mesmo estabe l ecimento de ensino. 

Importa ressaltar que tal procedimento já era adotado, em 
nível federal. desde a década de 1940 e que , apenas 
recentemente, o Poder Judiciário entendeu que essa 
legislação já estaria revogada. 
Por último, entendemos que as esco l as particulares não 

serão penalizadas. visto que a concessão de descontos a 
irmãos matriculados na mesma escola já é praxe corrente. Boa 
parte das escolas já concedem, informalmente, descontos n~s 
casos estipu l ados na presente proposição. Logo , a aprovaçao 
deste projeto irá apenas oficializar e lega li zar uma prat1ca 
habitua l. 

Conclusão 
"Ex positis ", op inamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

7 / 95 na forma original. 
Sala das Comissões , 23 de maio de 1995. 
Irani Barbosa, Presidente Gilmar Machado, relator 

Anderson Adauto. 
PARECER PARA O l o TURNO DO PRO JETO DE LEI 

NQ 2 1/95 
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O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Ronaldo 

Vasconcellos, tem por objetivo instituir a obriga toriedade 
do uso do cinto de segurança nos veículos automotores do 
transporte coletivo intermunicipal . 
A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu pela sua juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, a Comissão de 
Administração Pública em i tiu parecer sobre a matéria 
opinando por sua aprovação na forma do Substitutivo nQ 1: 
que apresentou. 

Agora , vem o projeto a esta Comissão em v irtude de 
requerimento do Deputado Marcos Helênio, o qua l foi aprovado 
em Plenário , nos termos dos arts . 190 e 245, XV. do 
Regimer.•o Interno. 

Fundamentação 
O ser v1 ço de transporte co l etivo intermunicipa l é explorado 

por empresas pri vadas mediante permissão ou concessão do 
poder público estadua l. Assim sendo . a este compete 
estabelecer as normas pertinentes a atos dessa natureza. 

Do caso em espécie, emerge uma relação de consumo. já que 
envo lve. de um l ado, o prestador do serviço ( permissionário) 
e , do outro , o consumi dor-usuário . Diante dessa assertiva, 
surge a necessidade de o titular da delegação impor ao 
prestador. como o faz por vi a da proposição em análise. 
normas objet ivas que possam assegurar aos consum i dores a 
prestação de um serviço com qua lidade e segurança. 
A obrigatoriedade de instalação de cintos de segurança nos 

veículos utilizados no transporte coletivo intermunicipal 
está em s in tonia com prov idências similares adotadas nos 
países modernos. onde os resultados foram bastante 
favoráveis , já que houve cons ideráve l redução , não só no 
número de pessoas acidentadas, mas também na grav i dade das 
lesões provocadas em decorrência de acidentes de trânsito. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. opinamos pela aprovação do Proj eto 

de Le i nQ 21 / 95 na forma do Substitutivo nQ 1. apresentado 
pe l a Comissão de Administração Púb li ca. 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
Dini s Pinheiro , Pres i dente e relator - Carlos Pimenta 

Dimas Rodrigues. 
PARECER PARA O l Q TURNO DO PROJ ETO DE LEI 

NQ 42 / 95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Re l atório 
O projeto de lei em te la é de autor i a do Deputado João 

Batista de 01 iveira e pretende i nst ituir o Cadas tro dos 
Beneficiários dos Programas Estadua is de Habitação Popu l ar. 
Publicado em 14/ 3 / 95 , o projeto. que tramita em regime de 

urgênc i a. foi distribuído às Comissões de Constituição e 
Just iça e de Administração Púb l ica, que. em re uni ão 
conjunta. emitiram parecer favorável á aprovação da matéria 
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Em razão 
aprovado em 
consoante o 
para receber 

de requerimento 
Plenário, vem a 
disposto no art. 

do Deputado Marcos Helênio, 
propos1çao a esta Comissão, 
245, XV, do Regimento Interno, 

parecer. 
Fundamentação 

A proposição em análise visa a coibir abusos na 
distribuição de recursos ou moradias ás pessoas de baixa 
renda do Estado, conforme é bem salientado no parecer da 
Comissão de Administração Pública . 

Com efeito, cabe ao poder público não apenas implementar 
programas que visem á construção de moradias populares, como 
também tomar as medidas necessárias para que ta1s programas 
atendam, prioritariamente, os mais necessitados, como med1da 
de justiça. ___ _ 

A instituição do Cadastro dos Benef1C1ar1os dos Programas 
Estaduais de Habitação Popular criará . sem dúvida, os 
mecanismos necessários para que se estabeleça maior controle 
na distribuição de moradias, tornando a atuação do Estado 
mais abrangente. uma vez que possibilitará o atendimento de 
maior número de necessitados. 

Entendemos que o projeto em comento é oportuno e 
conveniente aos interesses da administração, razão pela qual 
merece a nossa acolhida. 

Conclusão 
Em face do exposto, 

Lei nQ 42 / 95. 
opinamos pela aprovação do Projeto de 

Sala das Comissões, 24 de maio 
Dinis Pinheiro, Presidente -

de 1995. 
Ca~ l os Pimenta , relator 

Dimas Rodrigues. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LE I 

No 12/95 
Comissão de Redação 

o Projeto de Lei nQ 12 / 95, do Deputado Seba~tião Helvécio, 
que declara de utilidade pública a Fundaçao Educac1onal 
Machado Sobrinho, com sede no Município de Juiz de Fora, fo1 
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda. 

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 á proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PRO JETO DE LE I No 12/95 
Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Machado 

Sobrinho . com sede no Município de Juiz de Fora. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera i s decret~: 
Art . 1Q -Fica declarada de utilidade púb l ica a Fundaçao 

Educacional Machado Sobrinho , com sede no Mun1c1p1o de Ju1z 
de Fora. 

Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3o - Revogam-se as d i sposições em contrár i o . 
Sala das Comissões , 18 de maio de 1995. 
José Maria Barros , Presidente e relator - El be Brandão -

Bonifác io Mourão. 
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 17/95 

Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 17/95, de autoria do Deputado João 

Batista de Oliveira, que dispõe sobre o ressarcimento ao 
poder público de despesas decorrentes de atendimento 
prestado, no âmbito do SUS. a beneficiário de plano de 
saúde, seguro-saúde ou outra modalidade de medicina de 
grupo, foi aprovado no 2Q turno na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Ve~ agora o projeto a esta Comissão , a fim de que. segundo 

a tecnica legislativa. seja dada á matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ? 1Q, do Regimento Interno. 
Assim sendo , opinamos por se dar á proposição a seguinte 

redação final , que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 17/95 

Dispõe sobre o ressarcimento ao poder público de despesas 
9ecorrentes de atendimento prestado, no âmbito do Sistema 
Unico de _Saúde - SUS -, a beneficiário de plano de saúde , 
seguro-sau0e ou outra modalidade de medic i na de grupo. 

A Assembleia Legislat i va do Estado de Minas Gerais decreta: 
A~t - lQ -Ficam as entidades mantenedoras de plano de 

saude. seguro-saude ou outra moda l idade de med i cina de grupo 
obr1gadas a ressarc i r ao poder público as despesas 
decorrentes dos serviços de atendimento médico , hospita l ar 
ou ambulatorial prestados a seus beneficiários pelas 
unidades públicas das administrações direta e indireta 
integrantes do Sistema Único de Saúde - SUS. 
Parágrafo único - O va l or do ressarcimento corresponderá ao 

fixado pelos órgãos federais reguladores do seguro-saúde e 
das demais modalidades de medicina de grupo. 
Art. 2Q -As unidades prestadoras do atendimento médico, 

hospitalar ou ambulatorial emitirão fatura dos serviços 
realizados, na qual deve constar a completa identificação do 
paciente e sua assinatura ou a de seu representante. 
Parágrafo ún i co A fatura referida no "caput" será 

encaminhada á entidade responsável pelo ressarcimento: 
I - por meio das secretarias de saúde do Estado ou dos 

municípios. quando se tratar de unidade de saúde da 
admin i stração direta; 

II - diretamente , quando 
administração indireta: 

se tratar de unidade de saúde da 

III por meio da autoridade pública que firmou o convênio 
ou o contrato de credenc i amento da unidade de saúde com o 
SUS , quando o atendimento for prestado por unidade de saúde 
da rede privada. 
Art. 3Q No atendimento 

i nteg rantes do SUS. não se fará 
ou não de pl ano de saúde. de 
congênere. 

prestado pe l as unidades 
d i stinção entre benef i c i ário 
seguro-saúoe ou modalidade 

Art. 4Q- As un i dades da rede pública de que trata esta le i 
POderão integrar a rede credenc i ada das administradoras de 
Plano de saúde. de seguro-saúde ou moda li dade congênere com 
atuação no Estado . 
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Art. 5o- A iniciativa privada poderá participar do SUS nos 
termos da Lei Federal ng 8.080, de 19 de setembro de 1990 . 

Art . 6Q -A receita ger ada no âmbito do SUS pelo reembolso 
de despes as previsto nesta lei será considerada recurso de 
outras fontes, para o financiamento do sistema, conforme 
dispõe a Lei Federal nQ 8.080, de 19 de setembro de 1990 , e 
terá gestão própria nas entidades da admi~istração in~ireta. 

Parágrafo único -As unidades da rede publ1ca de saud~. na 
contabilização da receita prevista nesta le1, obedecerao ao 
disposto no art. 93 da Lei Federal ng 4.320, de 17 de março 
de 1964, bem como ao previsto na lei orçamentária anual . 

Art. 7Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . _ .. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposiçoes em contrar1o. 
Sala das Comissões , 18 de maio de 1995. 
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão. relatora. 

PARECER DE REDAÇÃO FINA L DO PROJETO DE LEI 
No 120/95 

Comissão de Redação 
o Projeto de Lei no 120/95, de autoria do Governador do 

Estado, que dá nova -redação ao 9 2Q do art. 11 da Lei ng 
9 . 444, de 25 de novembro de 1987 . foi aprovado em turno 
único na forma do Substitutivo nQ 1. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica l egislativa, seja dada á matéria a forma adequada , 
nos termos do art. 270 , 9 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 120/95 
Dá nova redação ao ? 2Q ao art.-11 da Lei nQ 9.444 , de L: 

de novembro de 1987. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o - O 6 2o do art. 11 da Lei nQ 9. 444. de 25 de 

novembro de 1987, passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 11 - ........ .. ........ . ......... .. . ..... . 
9 2Q - Para a conclusão a que se refere o parágrafo 

anterior , será considerado o níve l de complexidade dos 
serviços objeto da contratação. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q Revogam-se as d i sposições em contrário, 

especialmente a al inea "b" do ? 1Q do art. 11 da Lei ng 
10.254, de 20 de julho de 1990. 
Sala das Comissões , 18 de maio de 1995. 
José Maria Barros, Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão. 
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BELO HORIZONTE , SEXTA - FEIRA , 26 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 39a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 24 DE MAIO DE 1995 

Presidênc · 2 dos Deputados Agostinho Patrús, Wanderley Ávila 
. e Sebastião Navarro Vieira 

SUMARIO: ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): Ata-
Correspondência: Ofícios , telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições : Projetos de Lei nos 248 e 
249 / 95_ Requerimento de Emancipação ng l38/95 
Requer1mentos ngs 433 a 442/ 95 - Requerimentos da Comissão 
Especi~l para Conhecer, Debater , Propor e Acompanhar Todas 
as Açoes do Governo Federal Desenvolvidas no Proposto 
Processo de Privatização da Companhia Vale do Rio Doce e dos 
Deputados Rêmolo Aloi se , Mauri Torres. Wanderley Ávila e 
Iran1 ~arbosa - Comun i cações: Comunicações das Comissões de 
Educaçao e de Defesa do Consumidor e do Deputado Marcelo 
Gonçalves - 0Cadores Inscritos : Discursos dos Deputados 
Bon 1fac1o Mourao, Ronaldo Vasconcellos. Marcos Helênio, João 
Leite. Carlos Pimenta e Almir Cardoso - Registro de presença 
- 2ª PAR~ E ( ORDEM DO ~IA ): 1ª Fase : Abertura de inscrições -
Des1gnaçao de com1ssoes: Comissão Espec i al para Acompanhar , 
JUnto ao Governo do Estado. as Negociações para a Solução da 
Cr1se Enfrentada pelo Grupo Mendes Júnior - Leitura de 
comunicações apresentadas- Requerimentos: Requ er imentos dos 
Deputados Irani Barbosa e Wanderley Áv il a; encaminhamento á 
Com i ssão de Assuntos Municipais - Requerimento do Deputado 
Mauri Torres; inclusão do Projeto de Le i no 111/95 em ordem 
do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno 
Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise ; deferimento 
Requer1mento de Emancipação ng 138/ 95: deferimento 
Requerimento da Comissão Especia l para Conhecer, Debater , 
Propor e Acompanhar Todas as Ações de Governo Federa l 
Desenvol vidas no Proposto Processo de Privatização da 
Compan ~1a Vale do Rio Doce; aprovação - Requerimentos da 
Com1ssao de Assuntos Municipais (20); aprovação - 2a Fase : 
Discussão e votação de proposições: Votação, em 1Q turno, do 
ProJeto de Lei ng 219 / 95: aprovação com a Emenda no 1 -
Votação, em 1Q turno . do Projeto de Le i ng 78 / 95; aprovação 
com a Subemenda ng 1 à Emenda ng 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

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

Vieira - Pau lo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haue i sen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antôni o Júli o-
Ailton Vil ela - Ajalmar Silva Almir Cardoso Álvaro 
Antônio - Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio 
Andrade Antônio G=:aro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo ~=:na - Bonifácio Mourão - Carlos Murta 
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-Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro - Dílzon Melo.- Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geral~o 
Nascimento Geraldo Rezende Geraldo Santanna G1l 
Pereira Gilmar Machado Glycon Terra Pinto_ Ira~, 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ata1de ~ Joao 
Batista de Oliveira- João Le ite- Jorge Eduardo de Ol1ve1ra 
- Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - Jose Ma~1a 
Barros- Kemil Kumaira - Luiz Antônio Zanto- M~rcelo Cece_-
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helen1o - Mar1a 
Olivia - Mauri Torres -Miguel Barbosa- M1guel Ma~t1n1 -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Per1cles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu ~ue1roz_ . Ronal~o 
Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastiao Helvec1o- S1mao 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson 1r?p1a. . 
o Sr . Presidente (Deputado Wanderley Av11a ) - A 1 1sta de 

comparecimento registra a existência d~ número regimenta l . 
Declaro aberta a reunião . Sob a proteçao de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr . 2Q-Secretário, para proceder a le1tura oa ata 
da reunião anterior . 

la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ) 
- Ata 

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

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Alo i se , 1Q-Secretário. 

OFÍCIOS 

l ê a seguinte 

Do Sr. Henrique Queiroz, Deputado á Assembléia Legis l ati~a 
do Estado de Pernambuco, solicitando a remessa da leg1slaçao 
referente ás reformas educacionais em Minas Gerais. . 

Do Sr. Philemon Rodrigues. Deputado Federal. ~ncam1nhando 
cópia de documento da Prefeitura Municipal _de J~ao Monlevade 
que objetiva _corrigir a _atual !eg1slaçao estadual 
tributária . (-A Comissão de F1scal1zaçao F1nance1ra.) . 

Do Sr. éden Jones Dair Ribeiro , Presidente da _Camara 
Municipal de Porciúncula, RJ, encaminhando cop1a __ de 
requerimento do Vereador Celso Cl emente de_Sa, que so l 1c1ta 
melhoria das estradas vicinais de mun1C1p1os _ m1ne1ro~ que 
dão acesso ao Estado do Rio de Janeiro. ( -A Com1ssao de 
Administração Pública.) . 

Do Sr. Antônio de Paula Oliveira , Juiz Federal D1retor ~o 
Foro comunicando sua posse na Diretor i a do Foro da Seçao 
J udi~iária da Justiça Federal em Minas Gerais e colocando-se 
á disposição da Casa . 

Do Sr. Valdim Almeida Santos, Presidente da Câmara 
Municipa l de Araçuaí. encaminhando cópia da Indicação nQ 
245 / 95. do vereador Eustáquio Azevedo Rocha, na qual se 
pleite i a a imp l antação . pelos órgãos competentes, da 
silvicu l tura no munic í pio. (-A Comissão de Me10 Amb1ente. ) 

Do Sr. João Tarcizio de Mattos, Gerente Adm i nistrativo e 
Financeiro do Conselho Regiona l de Med i cina Veterinar 1a do 
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Estado de Minas Gerais, agradecendo a remessa de exemplar da 
"Revista do Legislativo• e informando que o atual Presidente 
da entidade , Fernando Cruz Laender, tem mandato até maio de 
1997. 

Do Sr. José Carlos Carvalho, Diretor-Geral do IEF, 
agradecendo convite para reunião sobre o Projeto Jaiba. 

Da Sra. Zazá Schettino, Vereadora à Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, agradecendo convite para a reunião especial 
em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 

Do Sr. Vicente Rosolia. Chefe de Gabinete do 
Assembléia Legislativa do Estado de São Pau lo, 
envio do exemplar c~ março de 1995 da 
Legislativo". 

Presidente da 
agradecendo o 

"Revista do 
Do Sr. Aderbal Agenor de Pinho Tavares, Presidente da 

Associação dos Engenheiros da Viação Férrea Centro Oeste -
AENCO - , manifestando seu apoio à reforma constitucional que 
o Congresso Nacional pretende real i zar e solicitando que 
sejam preservados os direitos e as garantias fundamentais. 
( - A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr. Edison Zenóbio. Diretor Executivo do jornal "Estado 
de Minas", agradecendo o convite para participar das 
audiências públicas regionais e informando que o jornal dará 
ampla cobertura a esses eventos. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira. Deputado Federal , 

agradecendo o convite para participar da reunião especial em 
homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 

Dos Sr s. Osmânio Pereira e Zaire Rezende . Deputados 
Federais, agradecendo o convite para partic i par da audiência 
pública sobre a reforma constituciona l. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz. Super i ntendente Regional da 
Caixa Econômica Federal. agradecendo o convite para 
participar do encontro com os Presidentes do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados e com os Senadores e Deputados 
Federais mineiros e informando que se fará representar pelo 
Sr. Emerson Martins Garcia. 

CARTÕES 
Dos Srs. José Maria Caldeira , Presidente em exercício do 

Tribuna l Regiona l do Trabalho 3ª Reg i ão: Christiano 
Augusto B. Canêdo, Secretário Adjunto da Saúde; Fábio 
Eugênio Ferreira Lima. Secretário Adjunt o da Habitação: 
Dorila Piló Veloso , Pró-Reitora de Pes ~ u isa da UFMG, 
agradecendo o convite para participar do ~ ~con tro com os 
Presidentes do Senado Federa l e da Câma r2 dos Deputados e 
com os Senadores e Deputados Feaerais mine i ros. 

O Sr . Presidente ( Deputado Agost i nho Patr ús) -A Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a pa l avra aos oradores 
inscritos para o Pequeno Expediente. 

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

propos i ções: 
PROJETO DE LEI NQ 248/95 
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Dá a denominação de José de Castro Botelho ao trecho da 
Rodovia MG-223 entre o Município de Araguari e a ponte 
Quinca Mariano, na divisa com o Estado de Goiás. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 10 -Fica denominado José de Cast ro Botelho o trecho 

da Rodovia MG-223 entre o Município de Araguari e a ponte 
Quinca Mariano, na divisa com o Estado de Goiás. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art . 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões , 10 de maio de 1995. 
Ajalmar Silva 
Justificação: José 

de 1963 a 1967 e, 
eficiente trabalho, 
Rodovia MG-223. 

de Castro Botelho foi Deputado Estadual 
graças à sua reivindicação e ao seu 

foi construido o mencionado trecho da 

José de Castro Botelho foi, também, professor de história 
natural, funcionário dos Correios e Diretor da CASEMG . Muito 
batalhou pelo asfaltamento do trecho da Rodovia MG-223 cuja 
denominação agora se pretende. 

A denominação proposta, mais que uma justa homenagem ao 
ilustre ex-Deputado , é um reconhecimento ao seu trabalho e à 
sua dedicação em prol da população do Município de Araguari 
e da região onde viveu . 

- Publicado, vai o projeto às Comissões 
exame preliminar, e de Administração 
deliberação , nos termos do art. 195, c / c o 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 249/95 

de Justiça, para 
Publica, para 

art . 104, inciso 

Declara de utilidade publica a Associação dos Rodoviários 
Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana, com sede no Município de Belo Horizonte. 

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

dos Rodoviários Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte 
e Região Metropolitana, 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. 
Álvaro Antônio 
Justificação: A Associação dos Rodoviários Aposentados e 

Pensionistas de Belo Horizonte e Região Metropolitana é 
entidade sem fins lucrativos, que tem como objetivos 
representar e defender, perante os Poderes do Estado , os 
interesses e os direitos individuais e coletivos dos 
aposentados e dos pensionistas; prestar assistência técnica 
e jurídica a seus associados no âmbito da justiça do 
trabalho; promover atividades educacionais e culturais do 
interesse da categoria profissiona l : e organizar e promover 
encontros. congressos e conferências de interesse dos 
associados . 
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Por se evidenciar o caráter de ut·l .d 

referida Associação, esperamos_ver aprov~d 1 ade publica da 
-Publicado, vai o proJeto as Co . _o este projeto. 

exame preliminar, e de Admin,s~;~s~es de Justiça, para 
deliberação, nos termos do art. 195 1

çao Publica, para 
I , do Regimento Interno. 'c c o art. 104, inci so 

REQUERIMENTO DE EMANCIPAÇÃO 
1 - Requerimento nQ 138/95 , do De u DE DISTRITO 

encaminha documentação para a ema~ tado_AJalmar Silva, que 
Santa Cruz de Minas , no Município dec;paçao do Distrito de 

- Documentação entregue em 10; 5195 , 1radentes. 
a ) ata de constituição da comissão 

registrada em cartório· emancipacionista, 
b) represen tação ; ' 
c) declaração de entidade legalmente . . 
d) cop1a autenticada do CGC da entida~~nstltUlda; 
e) cop1a de ata de eleição da · · . 

registrada em cartório; dlretor,a da entidade, 
f) certidão da Just iça Eleitoral. 
g) declaraç~o de núcleo urbano e ' morad . 
h) declaraçao de edifícios para fun las. 

municipal e órgãos de segurança; Clonamento do governo 
1 ) declaração de posto de saúde· 
j ) declaração de escola pub l ica'de 1 l) declaração de cemitério: Q grau completo; 
m) declaração de telefone; 
n) declaração de correios: 
o) declaração de energia elétrica· 
p) declaração de abastecimento de,água · 
q) 1nventar1o patr1monial · · 
r) relação de servidores. ' 
- Documentação entregue em 16/ 5/95: 
a) mapa e descrição de 1 imites do IGA 

REQUERIMENTOS . 
NQ 433 / 95, do Deputado Antônio Robert 

formulado apelo ao Governador do Est o , solicitando seja 
Fazenda com vistas á revisão do índ_ado e ao Secretário da 
Fiscal - VAF a ser atribuído ~~e do Valor Adicionado 
Monlevade , para 0 exercício de 19 Mun1c1p1o de João 
cons1derar, na apuração desse índic 96, de modo a se 
não o preço de custo. do fio-m~' 0 valor de mercado, e 
S1derurg1ca Belgo-Mineira. ( - Á Co qu,~a. produz1do pela 
Financeira.) mlssao de Fiscalização 

NQ 434 / 95. do Deput ado Iva í r Nogue 1r 
formulado apelo ao Diretor - Gera l do a. so l 1c1tando seja 
criação de 1 inha de ônibus que 1,gueDER-MG com v1stas à 
GranJa Verde e adjacênc 1as , no Mun 1c1 _os Ba1rros Universal. 
de Belo Horizonte. Plo de Bet1m. ao centro 

NQ 435 / 95. do Deputado Dimas Rodri .. 
formulad~ apelo ao Presidente dagues . sol1c1tando seja 
1lum1naçao do canteiro central da A CEMIG com v1stas a 
Município de Janauba. ven1da Belra-Rio , no 

NQ 436/ 95. do Deputado Dimas Rodr i ..• 
formu l ado ape lo ao Secretário d gues. so l 1c1cando seja 

e Transportes e Obras 



640 

Públicas com vistas à assinatura de convênio com a 
Prefeitura Municipal de Janaúba para construção de 4km de 
calçadão na Avenida Beira- Rio, nesse Município. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.) 

NQ 437/95, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Recursos Minerais com 
vistas à instalação de um escritório do Departamento 
Estadual de Recursos Hídricos - DRH-MG -. no Município de 
Janaúba. (-À Comissão de Política Energética .) 

No 438/95 , do Deputado Jorge Hannas. solicitando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratu l ações com o 
ex-Deputado Jésus Trindade Barreto pela publicação de seu 
livro "Sentimentos Mineiros." 

NQ 439 / 95, do Deputado Wanderley Ávila, solic it ando seja 
consignado nos anais da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçôn ica Cavaleiros das Montanhas, nesta Capital, por 
seus sete anos de existênc i a . 

No 440/95, do Deputado Wanderley Ávil a , solicitando seja 
consignado nos ana is da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçôn ica Acácia Mineira, no Município de Espinosa . por 
seus 20 anos de existência . 

NQ 441 / 95. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos ana is da Casa voto de congrat ul ações com a 
Loja Maçônica Harmonia, nesta Cap ital, por seus 50 anos de 
existência . 

NQ 442/95 , do Deputado Wanderley Ávila, solicitando seja 
consignado nos ana is da Casa voto de congratulações com a 
Loja Maçônica União e Justiça, no Município de Pompéu, por 
seus 15 anos de existência. ( - Distribuídos à Comissão de 
Educação. ) 

Da Comissão Especial para Conhecer, Debater, Propor e 
Acompanhar Todas as Ações do Governo Federal. Desenvol vidas 
no Proposto Processo de Privatização da Companhia Va le do 
Rio Doce, solicitando a prorrogação, por 30 dias, do prazo 
de funcionamento da Comissão . 

Do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando a retirada de 
tr amitação do requerimento de sua autoria no qual pede 
audiência da Comissão de Constituição e Justiça no processo 
de emancipação do Distrito de Divisa Alegre, no Município de 
Águas Vermelhas. 

Do Deputado Mauri Torres, solicitando que seja retirado de 
tramitação o Projeto de Lei nQ 111/95. 

Do Deputado Wanderley Ávila. solicitando o desarquivamentc 
do processo de emancipação do Distrito de Correia de 
Al meida. (- Á Comissão de Assuntos Municipais, obse r vado o 
disposto no art. 2Q da Deliberação da Mesa nQ 1. 191.) 

Do Deputado Irani Barbosa, so licitando se dê prosseguimento 
à análise do pedido de emancipação do Distrito de Delta, no 
Municipio de Uberaba. 

COMUN I CAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões 

de Educação e de Defesa do Consumidor e do Deputaoo Marcelo 
Gonçalves . 

Oradore s Ins cri tos 
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o Sr. Presidente- Com a palavra , o Deputado Bonifácio 
Mourão. 

O Deputado Bonifácio Mourão Sr. Presidente, Srs. 
De putados , a esperança em um Governo começa por sua 
or ganização, solidifica-se em seu plano de trabalho e 
adquire consistência quando se vê seriedade no Chefe de 
Governo. 

Essa imagem nós temos do Gover no Eduardo Azeredo . Com 
certeza não podemos fazer uma avaliação por suas obras. 
Ainda é cedo. Mas por seus atos e por sua postura. 

O Governo se organiza politicamente. Entende-se bem com o 
Legislativo Estadua l e. a passos largos, dialoga com a 
Bancada Federal, buscando o mesmo nível de sustentação que 
aqui possui. Procura unir Minas num momento de 
transformações político-econômicas e sociais , ditada s pelas 
reformas na Constituição, que são de imperiosa e inadiável 
conveniência. Organiza-se também em suas finanças, 
despontando o Estado como aquele que desfru ta de uma das 
melhores condições na Federação. Isso lhe confere ~1 ovas 
perspectivas de negócios, tanto no relacionamento interno 
quanto no externo . 

O Governo transmite firmeza de caráter , o que é fundamental 
para contar com a confiança e a colaboração da comunidade. 
Bem no seu jeitinho mineiro, sincero e simples. mas firme e 
obstinado nos seus propósitos, Eduardo Azeredo já mostrou 
por que veio e vai mostrando para onde vai. Tem um plano 
estrutura l de Governo. Mostra que vai adm inistrar com 
justiça, buscando o equ ilíb r io. Percebe na hora certa a 
diferença a marcar uma divisão ostensiva do Estado que 
governa: a Minas rica e a Minas pobre. A que caminha com 
suas próprias pernas, porque j á conhece o desenvo lvi mento , e 
a que precisa de ajuda para camin har , porque enxerga o 
progresso do outro l ado . mas não o conhece. O próprio mapa 
tem uma l inha divisória natural. mostrando as duas Minas. 
Acima, pobreza; abaixo , riqueza. 

E agora que a Minas rica vai ajudar a pobre . No seu 
programa de Governo. Eduardo Azeredo divulga sua 
determinação de atenuar os desequilíbrios regionais com o 
combate á pobreza e com várias obras. privilegiando reg iões 
pobres. 

Embora seja essa uma opção de Governo a merecer nosso 
aplaus : a vi são de uma Minas inteira e a preocupação com o 
Estadc ~m sua integral idade estampam-se nas ações 
administrat ivas que se planejam. 

Nas ações governamentais. além de atenuar os deseouilibrios 
regionais , o destaque é para a continui dade dos programas já 
iniciados, como a duplicação da Fernão Dias. o Projeto 
Somma. o Prosam, o Jaiba e o Plano Multimodal de 
Transportes. No mesmo grau de importância, a preocupação com 
o parque industrial e a agropecuária . Nos projetos 
estruturantes, o sistema viário , com os eixos viários 
estratégicos. que incluem, além da duplicação da Fernão 
Dias, a duplicação da BH-Monlevade e da Ipatinga-Governador 
Valadares; o Corredor Centro Leste - Ramal Pi rapora-Unai: a 
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irrigação nas áreas do Norte e do vale do Jequit inhonha; o 
sistema de ciência e tecnologia; a educação básica de 
qualidade e a reforma do Estado. com as regiões 
administrativas, a capacitação dos servidores. a po l ítica 
salarial, o sistema fiscal e a desoneração, além do novo 
sistema de saúde pública, com destaque para os consórcios 
intermunicipais de saúde . 
A viabilidade desse programa virá de um esforço conjunto, 

que envolve Governo, lideranças diversas e o povo. Terá, 
todavia. como causa maior, a credibilidade que a postura do 
Governo já faz nascer . 
o Sr . Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo 

Vasconcellos. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* -Sr. Presidente , Srs. 

Deputados, Sras. Deputadas, assessoria, imprensa, tenho o 
privilégio e o prazer. mas também a obrigação de l er para V. 
Exas. uma correspondênc i a , recebida por mim. enviada pela 
Comissão de Dirigentes Lojistas de Itajubá. o CDL de 
Itajubá, que faz parte do sistema da Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas, datada de 17 / 5/ 95. ( -Lê: ) 

"It ajubá, 17 de maio de 1995 . 
Prezado Senhor: 
Nos últimos 10 anos. a estrutura econôm ica brasile i ra tem 

sido alvo de profundas e bruscas mudanças . efetuadas na 
calada da noite por exímios burocratas que têm sido 
iluminados divinamente, com mágicas soluções para nossa 
sociedade. via de regra pedindo o sacrifício e a compreensão 
de terceiros, sem nunca terem cumprido com as promessas das 
mudanças internas necessárias para o equ ilíbrio das contas 
do Tesouro Nacional. bem como para e li minar o desperdício e 
a corrupção do setor público. 

O setor loj i sta brasileiro. cana l de comunicação direto com 
o público consumidor , responsável pe l a circulação de grande 
parte do total de bens e serviços gerados no País. mais uma 
vez se vê surpreendido por mudanças. que já supúnhamos fazer 
parte de um passado que todos desejamos esquecer. mudanças 
essas que alteram radicalmente a política de 
comercialização , penalizando não só os lojistas. mas 
principalmente os consum idores . 

Para que a economia flua naturalmente é necessário que seja 
estabelecida a confiança em um planejamento mais duradouro, 
se r1o e coerente. Impossíve l fazer qualquer previsão de 
compras. planos de pagamento. a médio prazo que seja. A 
sociedade, como um todo, fica sempre sujeita ao bom humor e 
ás intempéries de nossos governantes. pagando sempre a maior 
parte. senão a totalidade da conta. 

Os dirigentes da política econômica parecem chegados ao 
País neste exat o momento. praticando atos e repetindo erros 
já cometidos por seus antecessores. 

"Os inteligentes aprendem com seus próprios erros e os 
sábios aprendem com os erros dos out ros ". 

Coibir o consumo, restringindo crédito e aumentando os 
juros , já foi tentado inúmeras outras ve zes e todos sabemos 
os resultados. 
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Parece muita falta de imaginação, pois a única alternativa, 

para solucionar os problemas brasileiros, é a confiança da 
sociedade em seu Governo. e confiança é algo que se 
conquista com at1tudes sinceras , se·r,·as e h onestas, jamais pode ser imposta por qualquer decreto , não 1mporta em que 
s1stema de governo se esteja inserido. 

O qu~ o Governo precis~ fazer é a reforma tributária, com a 
reduça~ e a el1m1naçao de impostos, para estimular a 
produçao, gerar empregos e aumentar o consumo . Isso é óbvio 
em se tratando de uma Nação na qua l as pessoas estão 
carentes das _ necess1dades mais básicas do ser humano. como 
por exemplo 1nger 1r algum tipo de a l imento. 
Repud1am~s at i tudes_ antidemocráticas . como: a imposição, 

sem a dev1da d1scussa~ com os setores envolvidos. de medidas 
recess1vas, ~ a reduçao da produção gerando desemprego; tais 
pol1t1cas sao lnJustas po is atingem a todos os que 
1nvest1ram acreditando que , com novo Governo, estivéssemos 
l1vres de atos repentinos e int empestivos. 

Na esperança de q~e ainda reste um pouco de bom senso. para 
reverter essa tendenc1a recessiva. solicitamos que a voz dos 
lOJlstas seJa ouv1da, po i s certamente não ace it aremos 
pass1vamente os 2feitos, queremos atuar nas causas. 
Atenc1osamente. 
Georges Mikhael Kal l ás, Pres i dente. " 
Quero transmitir o conteúdo dessa carta a todos os 

Deputados Estaduais de Minas Gerais, para que fiquem 
conhecendo a posição da Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Itajubá que. no fundo . está de acordo com o pensamento do 
meu partido. o PL. o qual pressupõe uma economia de 
desenvolvimento e_ não uma economia recessiva, com juros 
alto~. Queremos_ razer coro as informações e ás preocupações 
da Camara de D1r1gentes Lojistas de Itajubá e pedir a cada 
Deputado. _se]a de qual partido for, que reflita sobre a 
repercussao dos juros a lt os na economia brasileira e na 
econom1~ de cada municíp io do nosso Bras il. É preciso chamar 
a atençao das autoridades , principalmente das autoridades 
monetar1as do Banco Central. para o fato de que, com esses 
JU ros _a ltos, a economia não terá como crescer e os 
empresar1os. principalmente os empresár ios lojistas , os 
empresa r 1os de pequeno porte não resist ir ão a 60 dias. o 
d1nhe1ro esta d 1f1c 11, o custo de vida alto e o seguimento 
lOJlSta enfrenta d1f1culdades , por isso eu gostaria que cada 
colega Deputado reflet1sse sobre essa questão tão importante 
e f1zesse _e se ]untasse a nos nessa simples, mas firme 
man1festaçao de apoio á Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Ita]uba. Este , na verdade, tenho certeza , é o posicionamento 
de todos os pequenos e méd ios comerciantes do Estado de 
M1nas Gera1s. Pr ec1samos chamar a atenção das autor i dades do 
nosso Pa1s, para que d iminu am, de ver dade , as taxas de 
JUros, para _que consigam colocar em funcionamento algumas 
1 1nhas de f1nanc1 amento . de modo que o comércio oossa 
func1on ar sem perder empregados e sem deixar de gerar 
1mpostos federais, estaduais e municipais. 
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Este é o apelo que fazemos a todos os Deputados, a fim de 
que trabalhem conosco, nesta linha, fazendo manifestações 
junto ao Banco Central, para que se mude a política de juros 
altos hoje adotada pelo Governo Federal. O meu partido, o 
PL, apóia , no Congresso Nacional . a proposta de revisão 
constitucional. Mas, não pode apoiar a política econômica de 
juros altos, de juros escorchantes, de juros elevados. É 
preciso salientar que as pequenas e médias empresas, 
notadamente as empresas lojistas , têm dificuldades , têm 
pouco dinheiro, não têm crédito e não podem crescer, 
enquanto perdurar esta economia que é nefasta para a Nação, 
que é nefasta para o loj ista , que é nefasta para toda a 
sociedade. 

Estamos preocupados com companheiros nossos. Temos receio 
de que muitos não consigam nem mesmo adquirir seus 
alimentos. Não podemos conceber nem entender a frieza desses 
dirigentes , desses burocratas cercados de assessores 
tecnocratas, que não possuem a m1n1ma sensibilidade para 
perceber que é preciso permitir o desenvolvimento natural do 
comércio brasileiro. 

Fazemos este apelo humilde, mas firme para que o Banco 
Central reveja essa questão tão importante, que está 
incomodando todos os segmentos comerc iais do Estado de Minas 
Gerais, de Belo Horizonte e. tenho certeza, de todo o 
Brasil. É preciso. é urgente que se diminuam os altos 
índices das taxas de juros, para que a econom ia possa 
desenvolver-se e gerar empregos e impostos. Não podemos 
aceitar que uma determinação de altos burocratas do Banco 
Central, nitidamente ligados aos banqueiros de nosso País, 
dificulte a vida de toda a sociedade brasileira. 

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

Helênio. 
O Deputado Marcos Helênio* Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas, Srs. Deputados, público aqui presente , imprensa, 
temos em mãos uma carta aberta ao Congresso Nacional . 
encaminhada pelo Movimento Familiar Cristão. Antes de lê-la, 
quero cumprimentar os moradores de Belo Oriente e Cachoeira 
Escura, que estão aqu i e que sacramentaram , hoje, um acordo 
histórico. Vamos acompanhar o cumprimento desse acordo, para 
que, quando se dê a emancipação. ela ocorra de fato . Foi um 
acordo de alto nível. Estão de parabéns o Prefeito, os 
Vereadores e a Comissão de Emancipação . As mudanças na 
legislação têm trazido dúvida muito grand e para aque l es 
distritos que pretendem se emancipa r . A legislação tem 
mudado bastante e isso não é muito bom. Seria in teressante 
que ela fosse mais debatida. 

Passo a ler a carta aberta ao Congresso Naciona l . (-Lê : ) 
"Srs . congressistas, 
O Movimento Familiar Cristão do Brasil, entidade de 

utilidade pública que congrega famílias de todo o País 
comprometidas com o Projeto Libertador de Jesus Cri sto e. 
conseq üentemente. com a construção de uma sociedade 
igualitária e justa, onde todos tenham acesso á uma vida 
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digna numa nação independente l 1narreda·v 1 d · ivre e soberana se sente no e ever de alertar e ' Senad conclamar os Srs. Deputados e ores para o que se segue: 

1 - Infel1zmente o Presidente d R .. 
o seu passado, associou-se a epub:1ca, repudiando todo 
da insensível e gananciosa a~~i~a1Sbl1d1mos representantes 
tentam empurrar o País c e r as 1le1ra e. juntos, 
neoliberalismo e à submis~- ada vez_ ma 1s, rumo ao 
sob o falso pretexto de P~~ total aos 1nteresses externos 
modernidade . mover o desenvolvimento e a 

2 - . As conseqüências dessa conhec1das: por um lado t _proposta são bastante 
sustentado pela explora ão' es a 0 pro1eto neoliberal, 
ambição do lucro desmedi~o ~ 6:~a _compet1çao des1gual. pela 
tudo, pregando a infal ibilidad Od1nteresse propr1o acima de 
quais todos devem se e 0 mercado e suas l e i s, aos 
todo-poderoso e propond~u~m~~~~a~~m~ adoradores de um í dolo 
privatização. e amento do Estado e a sua 

De _outro, a total dependência do Pais 
cap2tal1smo 1nternacional. representado pelo a~~ ~ ditames do 
1mpoe _e _de termina regras e ajustamentos e BIRD, que 
eNco~om1a a_ revelia dos interesses maiores para a nossa 
açao bras11e 1ra. da soberan i a da 
Os e fei tos da conjugação d 

exclusão da maioria da es~es fatores são desastrosos: 
Brasi l 90 milhões de habp~putlaçao do _processo produtivo- no 
morte. 1 an es - , m1ser1a, fome, violência . 
_3 A adoção completa desse modelo 
1nC?mensurave is á Argentina e ao México já causou danos 
efe1tos catastróficos em todos . e está produzindo 
1nclu1n_do_-se aí os decantados os pa 1ses do Terceiro ~~ndo 
Pel d T1gres Asiáticos. apc-: ado~ a m1 1a especializada como exemplos 
modern1dade, onde 0 salário mínimo de crescimento e 
1rr1 s orio salário. chega à metade do nosso 
4- Como parte dessa estrat· . . propostas para modif. - eg1a modern1zante estão as 

que permitirão a ri~~aTao ~a nossa Carta constitucional. 
Petrobrás, E letrob~ás. tr!f~~~- genera l 1zada , sobretudo da 
alterações outras, como as e Vale do _R;o Doce, e 
estab ili dade do em r a reforma _da Prev 1dencia e da 
duramente conquista~o~gope~~e at 1ng 1rao_direitos sociais tão 
apresent ados para justificarp~vo bras21e 1 ro~ Os argumentos 
menor análise crítica não t ssas açoes nao resistem á 
Pais, a não ser · . _r azendo vantagens reais para o 
poder. para as m1nor1as pr1V1legiadas detentoras do 

Mu i to pe 1 o con t r á r ; o . a f t e etivação dessas d'd no adamente as privatizações citadas, me 1 as , 
estratégicos para 0 País. que atingem setores 
imensucáveis e d ilapi dará. de ~~~~~sentará prejuízos 
patr1mOn1o nacional. comprometendo o irreve rs ível, o 
bras1le1ro e a independência nacional. futuro do povo 
So para exemplificar. imaginemos o que 

nosso petróleo nas mãos de uma "Shel 1" ocorreria com o 
notadament · · e o nosso minério e Jaz1aas de Carajás. entregue á exploração d~ 
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grupos estrangeiros. Lembramos que somente as jazidas de 
ouro conhecidas correspondem a mais de duas vezes o valor de 
nossa divida externa. 

5 - Parece-nos que, ao invés de buscar cometer esses 
desatinos, para não dizer delitos contra a Nação. deveria o 
Presidente usar sua competência e seu entusiasmo para 
realizar as reformas e os projetos básicos e indispensáveis 
ao progresso do Pais e à melhoria do padrão de vida do seu 
povo . Parece-nos que são imprescindíveis: 

. as reformas fiscal e tributária. pois, se queremos 
distribuir melhor a renda nacional, ~averá que se criarem 
impostos democráticos que atinjam os que têm mais, como o 
IPMF, o imposto sobre fortunas, etc., possibilitando a 
redução de outros , como, o IPI e o ICMS, que at 1ngem todos 
indiscrimi nadamente ; 

. a reforma agrária, indispensável para fixar o homem no 
campo, inverter o fluxo migratório e aument ar a produção 
agrícola , pois a terra é de todos e para todos e não pode 
ser patrimônio de poucos. Na Bahia, so para c1tar um 
exemplo, 70 proprietários detêm a posse de 8.000.000ha; 

. o justo equacionamento e o pagamento da divida externa, o 
que poss i bilitaria um aporte de recursos significativo para 
aplicação interna em projetos prioritários. _E_ bom lembrar 
que devemos efetivamente menos da metade da d1v1da of1c1a l; 

. a reforma educacional; 

. a democratização dos meios de comunicação socia l; 

. o eficaz , sistemático e continuado combate à seca do 
Nordeste, que, em poucos anos. trará beneficios econômicos e 
sociais incalculáveis; 

a lega l ização das terras indígenas e o respeito à sua 
cultura e ao seu modo de ser ; os índios não podem continuar 
sendo considerados cidadãos de segunda classe , pois, na 
verdade, eles são os legítimos e únicos donos das terras 
brasileiras; 

. o apoi o e o incentivo à indústria nacional e á pequena e 
à microempresa: 

. o estimulo à autogestão empresarial, como um embrião 
promi ssor para a socialização da econom i a ; _ 

. a reforma polít i ca , que possibilite a implantaçao de uma 
democracia rea l, mais direta e representativa, em que o 
poder, efetivamente. emane do povo, e o planejamento das 
ações governamentais seja abrangente e participativo. 

6 - Por tudo isso que foi dito acima. conclamamos os 
representantes do povo e, por consegui nte , nossos 
representantes, a usarem eticamente o poder constituc iona l 
de que dispõem , para. em nome da soberania e do futuro do 
nosso País , impedirem, de todas as formas, as modificações 
atentatórias ao patrimônio naciona l e aos direitos 
inalienáveis do nosso povo. 
A história, seguramente, haverá de registrar para sempre a 

atuação do nosso Congresso, nesse momento marcante e 
decisivo para o futuro ao Brasi l e do seu povo.'' 
o Movimento Familiar Cristão. que abrange milhares de 

famílias em todo o Pais, encaminhou-nos essa carta. que 
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fizem~s questão de registrar, para que fique oficializada a 
pos1çao dessa organização, composta de pessoas ligadas à 
Igreja Católica. Mu ito obrigado. 
* - Sem rev i são do orador . 
O Sr . Pres i dente -Co~ a palavra, o Deputado João Leite 
O Depu t ado João Le i te - Sr. Presidente, Srs. membro~ da 

Mesa, Deputados e Deputadas, dema is presentes. acabo de 
retornar de Itab1ra, onde, junto a alguns dos colegas aqui 
pre~en~es e expressivos representantes do Execut ivo e do 
J~d1c1ar1o, participei da Mesa de trabalhos da audiência 
publ1ca da Macro~região Central II. Não poderia deixar de 
menc1onar _o quao 1mpressionado fiquei com a grande 
part1c1paçao de delegados nesse processo de elaboração do 
orçamento do Estado e a satisfação que senti por poder 
contr:b~1r com essa discussão, dentro dos mais a l tos 
prlnClPlOS da democracia. Apesar de o processo ainda conter 
algumas deficiências, que esperamos sanar no próximo ano 
ele vem_ trazer ao_povo mineiro a oportunidade de romper co~ 
uma ant1ga trad1çao de cl iente l ismo e apadrinhamentos que 
colocava o desenvo1v1mento de uma região na dependência de 
boas graças pol1t1cas. Trata-se, ainda, de um processo que 
est1mula a sol 1dar1edade comunitária. na medida em que os 
part1c1pantes percebem a diferença entre uma obra que pode 
benef1c1ar um maior número de pessoas e outra menor, 
priorizando a primeira . 
~ada cidade da Macrorregião Central II, no total de 42, 

pode _manlfestar-se por meio de dois representantes. As 
aud1enc1as municipais selecionaram um total de 190 propostas 
e dez_ delas foram priorizadas na audiência pública. 
Gostar1a. -~qu1, de destacar algumas relacionadas diretamente 
com a Reg1ao Metropolit ana de Belo Horizonte: 

Foi priorizada a implantação de distritos industriais 
1nt egrados nos municípios da Região Metropol i tana de Be lo 
Hor1zonte. atraves da CDI. do INDI e do PLAMBEL. exceto em 
Cont~gem . Betim e Belo Horizonte. o que beneficiará a 
reg1ao. gerando empregos e aumentando a arrecadação. Será. 
a1nda. elaborado um projeto i ntegrado de despoluição das 
macrobac1as hidrográfica~ da Região Metropo li tana de Be lo 
Hor1zonte. solucionando. ao mesmo tempo, o problema do lixo 
urbano_que .sera processado em usina de tratamento, numa 
execuçao ln,egrada entre PLAMBEL , COPASA -MG. Departamento 
Estadual _de Recursos Hídricos e outros. coordenado pela 
Secretar1a de Estado do Planejamento no programa de trabalho 
Encargos Gerais do Estado. 
A comunidade decidiu ainda pela dup li cação da rodovi a MG-

061 , _ que liga Ribeirão das Neves ao Distrito de 
Just1nopolis, com l igaçâo á BR-040. pela conc lusão das obras 
da V1 a Expressa: pela construção de uma estrada que ligará 
Rapo~os a Sabara e pela construção da Via 220 , que ligará a 
reg1ao do Barre1ro a Venda Nova por meio da Av. Navegantes e 
da V1a 710. Cre1o, portanto. que a população foi muito feliz 
na escolha das obras , já que elas trarão um real 
desenvolvimento e benefício para a reg i ão como um todo. Faço 
a1nda votos de que as demais aud iênci as públicas continuem 
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sendo realizadas nesse clima de fraternidade e democracia 
que reinou durante os trabalhos em Itabira . Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr . Presidente Com a palavra, o Deputado Carlos 

Pimenta. 
o Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Deputado 
Agostinho Patrús, Srs. Deputados, Sras . Deputadas. imprensa, 
senhores visitant es , em 24 de maio de 1962 , foi criada a 
Fundação Norte Mineira de Ensino Superior, com a finali dade 
de colaborar para o desenvolvimento econômico, social e 
cultural da reg i ão norte-m i neira. Desse período para cá. 
muita luta se registrou em prol do crescimento e 
reconhecimento dessa Fundação. até que, em 21 de setembro de 
1989 foi cri ad a a Universidade Estadual de Montes Claros, 
apos'grande mobilização de todos os segmentos da sociedade 
norte-mineira. 

Em 13 de julho de 1994 , foi sancionada a Lei ng 11.517 , 
pelo então Governador Hélio Garcia, com a finalidade de 
reor ganiza r a UNIMONTES . provendo-lhe de um quadro de 
pessoal, concedendo-lhe autonomia para promover concurso 
público e doando-lhe o Hospital Regional Clemente Faria, 
pertencente à FHEMI G. Em 21 de julho de 1994. a Portaria nQ 
1.116 do Ministério da Educação e Desporto concedeu à 
UNIMONTES o reconhecimento federa l . 

A UNIMONTES se localiza na reg1ao Noroeste , uma 
macrorregião cuja área de abrangência é de cerca de 30% do 
território mineiro. Essa região tem a menor densiaade de 
alunos universitários da região Sudeste brasileira: dois 
estudantes para cada mil habitantes, quando a média nacional 
é de doze para mil. 

A UNIMONTES oferece atualmente 13 cursos de graduação nas 
áreas de ciências humanas , ciências sociais aplicadas e 
ciências biológicas e da saúde (Faculdade de Medicina) . Além 
desses, a UNIMONTES possui um centro de ensino médi? e 
fundamental onde funciona a Escola Técnica de Saude. 
Recentement~. inaugurou o seu "campus" da cidade de Januária 
e está em vias de instalar mais quatro cursos importantes, 
como os de agronomia, enfermagem, educação física e 
odontologia. 

A UNIMONTES tem atuado com qualidade e eficiência. ao longo 
dos seus 30 anos de história, junto à comunidade local e 
regiona l, oferecendo os seguintes serviços: Serviço de 
Assistência Jurídica - SAJ - . para atendimento à população 
carente; Policlínica do Hospital Universitário, com 
atendimento em todas as especialidades médicas, com uma 
média mensal de 10.000 consultas e 437 exames 
complementares; Hospital Universitário, com 165 l eitos e 365 
internações por mês; Índice de Preços ao Consumidor - IPC - , 
pesquisa mensal com a variação dos preços praticados na 
economia loca l e regional ; Divisão das Tradições Mineiras -
Centro Cultural de Tradições Fo l c lóricas - Grupo Banzé, 
Museu Sacro . 

2 
6 . 
u 

~ 

E 
§ 
c 

. o 
~ . 
õ 
Q 

649 
A UNIMONTES possui um valioso patri mônio, instalado em 

local nobre com área total de 270.000m2, com mais de 
20.000m2 de edificações. O seu quadro funcional conta com 
1.124 servidores e quase 3.000 alunos. 

Em rápidas palavras . é essa a nossa universidade, que , sem 
dúvida, é a mola mestra propulsora do desenvol vimento da 
região norte-mineira, o maior patrimônio de que dispomos e 
que é motivo de muito orgulho para nos. 

Ao lado dessa comemoração da UNIMONTES. queremos aqui , como 
ex-aluno do curso de medicina, hoje Deputado Estadual, 
chamar a atenção das autoridades estaduais para a única 
universidade estadua l do nosso Estado que existe de fato e 
de direito. A UNIMONTES reúne todas as condições de assum ir 
o seu pape l de instrumento catalisador, executor e decisivo 
para integrar o Norte de Minas com o resto do Estado e do 
Pais. Todos nos sabemos que a região norte-mineira é pobre . 
sem assistência. mas também possui grande potencialidade 
ainda não descoberta e utilizada. 

Ai é que entra ou deveria entrar a UNIMONTES , como 
instrumento de mudança dessa região. Mudança de mentalidade , 
de formação de mão-de-obra qualificada , de oferecimento de 
projetos e planos governamentais e. sobretudo , de 
acompanhamento e unificação das iniciativas iso l adas dos 
Governos Municipais , Estadual e Federal. 

É necessário uma participação mais contundente da UNIMONT ES 
nas decisões político-administrativas da nossa região . não 
só pelo fato de ser esta conhecedora das causas que 
atrapalham o desenvolvimento coordenado do Norte de Minas 
como também das soluções para os mesmos problemas. ' 

E ainda necessário um investimento maior nos recursos 
humanos dessa Universidade. para um aprimoramento dos 
profissionais do setor adm inist rat ivo e do corpo docente. 
Não podemos nos esquecer da formação profissiona l dos alunos 
que. muita ~ vezes, ficam sem oportunidaae de fazer os cursos 
de pos-grac _ação e aprimoramento nos centros mais avançados 
do nosso Pais e do exterior. 

Por último, defendemos uma integração maior da UNIMONT ES 
com a UEMG . tese já defendida pelo seu reitor , Prof. Aluísio 
Pimenta. Terminamos rendendo as nossas homenagens á 
UNIMONTES. com a certeza de que valeu a pena toda a luta em 
seu favor e a esperança de que ela possa ter a sua 
importância reconhecida pelas autoridades e que de fato seja 
fator de progresso da região. 

Vamos promover d iversos seminários para um estudo 
pormenorizado das potencialidades do Norte de Minas e. em 
todos os encontros. elegeremos a UNIMONTES como fórum de 
debates e ponto de part i da para uma nova etapa do 
crescimento e desenvolvimento do Norte de Minas. 

Parabéns aos professores e funcionários da UNIMONTES. 
parabéns á sociedade montesc l arense. que soube reconhecer o 
valor da Universidade e lutou para que ela pudesse chegar ao 
estágio que está hoje. Parabéns aos ex-professores. muitos 
deles profissionais liberais que . com abnegação e 
sacr ifício . ajudaram a escrever um pouco da história de 
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nossa Universidade e de Montes Claros. Parabéns aos alunos e 
ao Sr. Reitor, Dr. José Geraldo Drumond. Parabéns, 
UNIMONTES! 

O Sr . Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Cardoso. 
O Deputado Almir Cardoso* Sr. Presidente. Sras. 

Deputadas. Srs . Deputados, representantes da imprensa, 
ouvintes das galerias. Como membro da Comissão de 
Agropecuária e Política Rural desta Casa, tenho tentado 
fazer um acompanhamento dos movimentos dos trabalhadores 
rurais do Estado, principalmente os ligados ao assentamento 
de reforma agrária, movimento de luta pela terra . 

Dirijo-me ao Plenário para prestar minha solidariedade aos 
canavieiros de Passos e denunciar as péssimas condições de 
t rabalho a que são submetidos. Eles completam hoje oito dias 
de greve, contando com 100% de adesão dos trabalhadores, e 
somente amanhã a empresa vai se reunir com eles para 
começarem as negociações. O salário é irrisório: os 
traba lhadores recebem apenas R$1,00 por tonelada de cana 
cortada, sendo que poucos conseguem a remuneração de R$25.00 
por semana. Existe a denúncia de que as usinas reduziram a 
remuneração semanal para R$20,00. Como não há um acordo 
coletivo de trabalho , os trabalhadores ficam expostos às 
decisões da empresa. Parte dos canavieiros trabalham 
permanentemente nas usinas, enquanto grande parte só 
encontra trabalho no período da safra, que vai de maio a 
novembro. Como se isso não bastasse, está havendo um grande 
número de dispensas de trabalhadores em plena safra, o que 
resulta em grande apreensão, já que muitos canavieiros 
sustentam suas famílias durante todo o ano com o que 
conseguem ganhar nessa época. . . 
E lamentável que , nos dias atuais, vários empresar1os 

adotem práticas de relacionamento com seus empregados usadas 
no começo do século . Querem explorá-los ao máximo sem se 
preocupar com as suas condições de vida e de seus 
familiares. Não se preocupam em garantir a esses 
trabalhadores a possibilidade de ascensão social e 
educacional. Preocupam-se . sim, em manter uma relação 
perversa com os canavieiros, de modo a garantir a 
permanência de uma mão-de-obra sempre disponível e, se 
possível, barata. Os canav ieiros atuais são filhos e netos 
de canavieiros e, a continuar o quadro atual, serão pais e 
avós de canavieiros, semi-analfabetos. explorados e 
excluídos de uma cidadania digna. O único obstáculo à 
permanência desse quadro é a consc i ência da classe 
trabalhadora, que sabe, a cada dia mais, dos seus direitos e 
de suas possibilidades . 

Peço aos colegas Deputados , principalmente aos que têm 
influência política na região, que prestem sol i dariedade aos 
grevistas e intercedam em favor dos mesmos, para que 
possamos ter um desfecho justo e digno para todos. Como eu 
disse, Srs . Deputados , amanhã iniciam-se as negociações. 
Sol i citamos, mais uma vez, a intervenção dos Deputados de 
São Got ardo, que representam aquela região, para que as 
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negociações resultem num acordo que atenda aos canav i eiros 
de Patos . 
Continuando meu pronunciamento, gostaria de relat a r uma 

visit a que fiz à Fazenda Santa Clara / Fur ad inho , no Município 
de Unai, no final da semana , logo após a audiência pública 
naquele município. 

Em 20/ 12 / 93, foi desapropriado. para fins de reforma 
agrária. o imóvel denominado Faze nda Santa Clara/ Furadinho 
localizado no Município de Una i, onde já se encontravam , há 
vários anos ali vivendo e trabalhando , 44 famílias de 
pequenos posseiros . 

No entanto, posteriormente à desapropriação, o INCRA foi 
informado pela RURALMINAS da existência de três áreas 
dentro do perímetro desapropriado. que anteriormente havia~ 
sido tituladas. Ao mesmo tempo. e agravando mais ainda a 
situação , pessoas es tr anhas à comunidade das famílias de 
posseiros e não estabelecidas na fazenda fizeram grilagem de 
lotes no imóvel. estabelecendo então um conf l ito pela posse 
da terra. 

Posteriormente, em 9/ 5/ 95. uma equipe designada pelo 
Superintendente Regional do INCRA esteve na área com o 
objetivo, segundo eles, de cadastrar apenas 32 famílias de 
posseiros como potenciais beneficiários do projeto de 
assentamento. A medida que este cadastramento exc lui ria 12 
f amílias, sem nenhum esclarecimento por parte do INCRA, em 
conjunto, os posseiros decidiram não aceitar tal 
cadastramento. 

A situação. hoje, na área é bastante apreensiva porque o 
quadro de violênci a está bem exp li cito. Existem várias 
lideranças ameaçadas de morte. inclusive pessoas do 
Sindica to de Trabalhadores Rurais de Unaí. Tivemos 
oportunidade, nos intervalos das audi ências públicas do 
Noroeste, de acompanhar essas lideranças em visitas ao 
Promotor local, ao Delegado de Polícia Civil, ao Major do 
Quartel de Policia Militar , solicitando proteção policial 
para essas pessoas. 
Entristece-nos muito saber que entidades governamentais, 

responsáveis pela solução do problema agrário no Pais. estão 
agravando ainda mais esse quadro de conflito no campo. É o 
que pudemos perceber no local. quando uma mesma área é 
titulada pela RURALMINAS e . ao mesmo tempo, é emitid ? posse 
para assentamento de reforma agrária. Ficam aq u nosso 
registro , protesto e solicitação para que o INCRA e a 
RURALMINAS se entendam o mais rápido possíve l, para reso lver 
o problema das famil ias que não estão podendo trabalhar na 
área devido ao quadro de violência que se instalou no 
município. 

* - Sem revisão do orador. 
Registro 

O Sr . Presidente ( Deputado 
Presidência registra. com 
Plenário, dos ex-Deputados 
Carvalho e José Maria Pinto. 

de Presença 
Sebastião Navarro Vieira ) - A 
satisfação, a presença. em 

Be rn ardo Rubinger. Roberto 

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

o Sr . Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 1ª f~se da 
Ordem do Dia , compreendendo a discussão e ~ votaçao de 
pareceres e a votação de requerimentos. Es!ao abertas as 
inscrições para o expediente da prox1m~ reun1ao ord1nar1a. 

Designação de Comissoes 
o sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Acompanhar~ junto ao Governo do Estado, as 
Negociações para a Soluçao da Cr1se En f rentada pelo Grupo 
Mendes Júnior. Pelo PMDB: efeti vo - Deputado Jorge Eduardo; 
suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo _PFL: efet1vo -
Deputado Djalma Diniz; suplente- Deputado B1l ac P1nto: pelo 
PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo Penna; suplente - Deputado 
Hely Tarquin io; pelo PT: efetivo . Deputado Geraldo 
Nascimento; suplente - Deputado Ivo Jose; pelo PTB: ef~t1vo 
-Deputado Marcelo Cecé; suplente~ Deputad~ Ajalmar S1lva. 
Designo. Á Gerência-Geral de Apoio as Com1ssoes. 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir , o Sr. Presidente dá ci~ncia ao Plenár~o das 

comunicações apresentadas nesta _r eun1ao pelas _com1ssoes_de 
Defesa do Consumidor - aprovaçao. na 6ª Reun1ao Ord1n~r1a, 
do Req uerimento nQ 384 / 95, da Comissão; e de Educaçao 
aprovação, na 7ª Reunião Ordinári~, do ProJeto de Le1 nQ 
37 / 95, do Deputado Bonifácio Mourao , e do Requer1mento nQ 
202/95, do Deputado Paulo Piau (Ci ente. Publlque-se. ); ~ 
pe lo Deputado Marcelo Gonçalves - falecimento do Sr . Jose 
Costa, em Pedro Leopoldo (C1ente. Of1c1e-se. ). 

Requerimentos 
o sr. Presidente - Requerimento do Deput ado Irani Barbosa . 

solicitando que se dê prosseguimento à análise do ped1do de 
emancipação do Distrito de Delta. no Município de Uberaba: 
uma vez que toda a documentação necessar1a _Ja_ esta 
protocolada na Comissão de Assuntos Mun1c1pa1s e 
Regionalização . Ciente. A Comissão de Assuntos Mun1c1pa1s. 

Requerimento do Deputado Wanderley Avil~. sol1c1tando o 
desarquivamento do processo de emanc1paça~ do D1str1to de 
correia de Almeida. Ciente. A Com1ssao de Assunt~s 
Municipais, observado o disposto no art . 2Q da Del1beraçao 
da Mesa nQ 1.191 . Torres. sol ici tando a 

de Lei no 111 / 95 (ex-
autoriza a reversão de 
de Timóteo . Inclua-se o 
do art. 288 do Regimento 

Requerimento do Deputado Mauri 
retirada de tramitação do Projeto 
Projeto de Lei nQ 1.912/ 94), que 
imóvel ao patrimônio do Município 
projeto na ordem do dia para fins 
Interno. Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, solicitando a 
retir ada de tramitação do requer i mento de sua_autor1a, _em 
que sol i cita audiência da Comiss~o de Constituiçao e Ju~t1ça 
sobre o processo de emancipaçao do D1str 1to de _ D~v1sa 
Alegre, no Município de Aguas Vermelhas. A Pres1denc1a 
defere o requerimento, de conformidade com o 1nc1so VIII do 
art. 244 do Regimento Interno. 
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Requerimento de Emancipação nQ 138/ 95 , do Deputado Ajalmar 
S~lva: que encaminha documentação para a emancipação do 
D1str1to de Santa Cruz de Minas, no Município de Tiradentes. 
A Presidência defere o requerimento. nos termos do art. lo e 
seu parágrafo único da Deliberação da Mesa ng 1.191. - Á 
Comis são de Assunt o~ Municipais. 

Requerimento 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 , em que solicita a prorrogação , 
por ma1s 30 d1as, do prazo de funcionamento da Comissão. Em 
vot ação . o requerimento. Os Deputados que ~ aprovam 
perm~neçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprova:~. Cumpra-
se. A Gerência - Geral de Apoio às Comissões. 
-A seguir , são submetidos a votação e aprovados , cada um 

por sua vez , na forma reg imenta l , requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (20), contendo solicitação ao TRE-MG 
para a rea li zação de consultas plebiscitárias às populações 
dos seguintes Dist ritos: de Chapada Gaúcha e de Serra das 
Araras. quanto à s ua emancipação do Município de São 
Franc1sc~; _de Mor~o do Hori zonte, quanto à sua emancipação 
do Mun1C1p1o de Sao Francisco: de Setubinha, quanto à sua 
emancipação do Município de Malacacheta: de Vi l a Natalândia, 
quanto a sua emancipação do Município de Bonfinópolis de 
Minas: de Patis, quanto à sua emanc ipação do Município de 
Mirabela: de Cuparaque e de Alde i a, quanto à s ua emanc i pação 
~o Mun1c1p 1o de Conselheiro Pena : de Padre Carvalho, quanto 
a sua emanc i pação do Município de Grão-Mogo l ; de Catuni , 
quanto a sua emancipação do Município de Francisco Sá· de 
Vila dos Anjos, quanto à sua emancipação do Municípi~ de 
Capelinha; de Bonito. quanto à sua emanc ipação do Munic ípio 
de J anuar1a ; de Ib ít ir a e de Alberto Isaacson , quanto à sua 
emancipação do Município de Martinho Campos; de Dom Bosco. 
quanto à sua emancipação do Município de Bonfinópolis de 
Minas; de Ibiracatu, de Bonança e de Campo Alegre de Minas. 
quanto a sua emancipação do Município de Varzelândia· de 
Bugre , quan to à sua emancipação do Município de Iap~; de 
Ponto Chique. quanto à sua emancipação do Município de Ubaí; 
de Morro do Ferro , quant : à sua emanc ipação do Município de 
Oliveira; de Goianá , quar:o à sua emancipação do Município 
de Rio Novo; de lmbé, quanto à sua emancipação do Município 
de Caratinga: de Macuco de Minas. quanto à sua emancipação 
do Município de Itumirim: e de Ve rme lho Novo, quanto à sua 
emancipação do Município de Rau l Soares (Oficie - se.). 2ª Fase 

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria des tinada a esta 
fase, a Presidência passa à 2a fase da Ordem do Dia, com a 
d i scussão e a vot ação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Vot ação de Proposições 
O Sr. Presidente- Vot ação, em 1Q turno, do Proj eto de Lei 

ng 219 / 95. do Governador do Estado , que transfere a 
Superintendência Central de Pagamento de Pessoa l da 
Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Administração e 
da outras providências. A Comissão de Justiça concl ui pe l a 
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1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

o Sr . Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a 
Presidência passa à 2ª parte da reunião , com a 1ª f~se da 
Ordem do Dia , compreendendo a discussão e ~ votaçao de 
pareceres e a votação de requerimentos . Es!ao aber~a~ as 
inscrições para o expediente da prox1m~ reun1ao ord1nar1a. 

Designação de Comissoes 
o sr . Pres i dente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Acompanhar~ junto ao Governo do Estado. as 
Negociações para a Soluçao da Cr1se Enfrentada pelo Grupo 
Mendes Junior. Pelo PMDB: efetivo- Deputado Jorge Eduardo; 
suplente - Deputado Antônio Andrade; pelo _PFL: efet1vo -
Deputado Dja l ma Diniz; suplente- Deputado B1lac P1nto; pelo 
PSDB: efetivo - Deputado Arnaldo Penna; suplente- Deput ado 
Hel y Tarquinio ; pelo PT. efetivo . Deputado Geraldo 
Nascimento; suplente - Deputado Ivo Jose; pelo PTB: efet1vo 
- Deputad~ Marcelo Cecé; suplente~ Deputad~ Ajalmar S1lva. 
Designo . A Gerência - Geral de Apo1o as Com1ssoes . 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dà ci~ncia ao Plenàr~o das 

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelas_Com1sso~s_de 
Defesa do Consumidor - aprovação. na 6ª Reun1ao Ord1n~r1a, 
do Requerimento nQ 384/95, da Comissão; e de Educaçao 
aprovação. na 7ª Reunião Ordinàri~. do Projeto de Le1 nQ 
37/95. do Deputado Bonifácio Mourao, e do Requer1mento nQ 
202/95. do Deputado Paulo Piau (Ci ente. Pub ll que - se . ) ; ~ 
pelo Deputado Marcelo Gonçalves - falecimento do Sr . Jose 
Costa, em Pedro Leopoldo (Cien te. Of1c1e-se. ). 

Requerimentos 
o Sr . Presidente - Requerimento do Deputado Irani Barbosa . 

so licit ando que se dê prosseguimento à análise do pedido de 
emancipação do Distrito de Delta. no Municipio _de Uberaba~ 
uma vez que toda a documentação necessar1a _J a _ esta 
protocolada na Comissão de Assuntos Mun1c1pa1s e 
Regiona l ização. Ciente. A Comissão de Assuntos Mun1c1pa1s. 

Requerimento do Deputado Wanderley Avil~. so l1c1 tando o 
desarquivamento do processo de emanc1paça~ do D1str1to de 
Correia de Almeida. Ciente . A Comissao de Assunt~s 
Municipais, observado o dispost o no art. 2Q da Del1beraçao 
da Mesa nQ 1. 191. Torres. so lici tando a 

de Lei no 111 / 95 (ex-
autoriza a reversão de 
de Timóteo. Inclua-se o 
do art. 288 do Regimento 

Requerimento do Deputado Mauri 
retirada de tramitação do Projeto 
Proj eto de Lei nQ 1.912 / 94), que 
imóvel ao patrimônio do Município 
projeto na ordem do dia para fins 
Interno. Requerimento do Deputado Rêmo lo Aloise. solicitando a 
retir ada de tramitação do requerimento de sua_autor1a, _em 
que solicita audiência da Comiss~o de Constituiçao e Ju~t1ça 
sobre o processo de emancipaçao do D1str 1to de _D~v1 sa 
Alegre , no Município de Aguas Vermelhas. A Pres1denc1a 
defere o requerimento. de conformidade com o 1nc1so VIII do 
a rt. 244 do Regimento Interno. 
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Requerimento de Emancipação nQ 138/ 95, do Deputado Ajalmar 
S~lva: que encaminha documentação par a a emanci pação do 
D1str1to de Santa Cr uz de Minas, no Município de Tiradentes 
A Presidência defere o requerimento , nos termos do art. 10 ~ 
seu pa rágrafo único da Del i ber ação da Mesa nQ 1.191.- À 
Comiss ão de Assunto~ Municipais. 

Requerimento da Comissão Especial para Conhecer. Debater, 
Propor e Acompanhar Todas as Ações do Governo Federa l 
Desenvol vi das no Proposto Processo de Privatização da 
Companhia Vale_ do Rio Doce, em que solicita a prorrogação . 
por ma1s 30 d1as, do prazo de funcionamento da Comissão. Em 
vo tação . o requerimento. Os Deputados que J aprovam 
perm~neçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprov2:J. Cumpra -
se. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

- A seguir , são submetidos a votação e aprovados , cada um 
por sua vez, na forma regimental. requerimentos da Comissão 
de Assuntos Municipais (20), contendo solicitação ao TRE - MG 
para a rea lização de consultas plebiscitárias às populações 
dos segu1ntes Distritos: de Chapada Gaúcha e de Serra das 
Araras, quanto à sua emanc i pação do Município de São 
Franc1sc~; _de Marco do Horizonte, quanto à sua emancipação 
do Mun1c1~10 de Sao Francisco: de Setubinha, quanto à sua 
emanc1paçao do Município de Malacacheta: de Vil a Natalândia. 
quanto a sua emancipação do Município de Bonfinópol is de 
M1 nas; de Patis , quanto à sua emanc ipação do Município de 
M1rabela~ de Cu paraque e de Aldeia, quanto à s ua emancipação 
do MunlClPlO de Conselheiro Pena; de Padre Carvalho, quanto 
a sua emancipação do Município de Grão-Mogol; de Catuni , 
quanto a sua emancipação do Município de Francisco Sà· de 
Vila dos Anjos , quanto à sua emancipação do Municipi~ de 
Capelinha; de Bonito. quanto à sua emanc ipação do Município 
de J anuar~a ; de Ibitira e de Alberto Isaacson, quanto à sua 
emanc 1paçao do Município de Martinho Campos; de Dom Bosco , 
quanto a sua emanc ipação do Município de Bonfinópol is de 
Minas; de Ibiracatu. de Bonança e de Campo Alegre de Minas, 
quanto a sua emancipação do Município de Var ze lândia· de 
Bugre , quanto à sua emancipação do Município de Iap~: de 
Ponto Chique. quanto à su2 emancipação do Município de Ubaí; 
de Morro do Ferro, quant : a sua emancipação do Município de 
01 iveira; de Goi ana , quar:o à sua emancipação do Município 
de Rio Novo; de Imbé, quanto à sua emancipação do Município 
de Carat~nga; de Macuco de Minas. quant o à sua emancipação 
do MunlClPlO de Itumirim; e de Vermelho Novo. quanto à sua 
emancipação do Município de Rau l Soares (Oficie - se.). 2ª Fase 

O Sr . Pres i dente - Esgotada a matéria destinada a esta 
fase , a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, com a 
discussão e a vot ação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Vot ação de Proposições 
O Sr. Pres i dente - Vot ação, em 1Q turno. do Projeto de Lei 

nQ 219 /93. do Governador do Estado, que transfere a 
Superintendência Central de Pagamento de Pessoal da 
Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Administração e 
da outras provi dências. A Comissão de Justiça conc lui pela 
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constitucionalidade do projeto . A Comissão de Administração 
Pública opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Fisca lização Financeira opina pela 
aprovação do projeto com a Emenda nQ 1, apresentada pela 
Comissão de Administração Pública . Em vot ação, o projeto, 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nQ 1, 
da Comissão de Administração Pública. Os Deputados que a 
aprovam permaneçam como se encontram . ( - Pausa .) Aprovada . 
Fica, portanto , aprovaao, em 1Q turno, o Projeto de Le i ng 
219 / 95 com a Emenda ng 1. A Comissão de Fiscalização 
Financeira. 
Votação. em 1Q turno . do Projeto de Le i nQ 78 / 95, do 

Deputado Paulo Pettersen, que dispõe sobre a permuta de nota 
fiscal por ingressos para evento esportivo, artístico e 
cultural. A Comissão de Justiça conclui u pela 
constitucionalidade do projeto. As Comissões de Educação e 
de Fisca li zação Financeira opinaram pela sua aprovação. 
Emendado em Plenário , voltou o projeto à Comissão de 
Educação. que opinou pela aprovação da Emenda nQ 1 na forma 
da Subemenda nQ 1, que apresentou. Em vot ação , o projeto , 
salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. ( - Pausa.) Aprovado. Em vot ação a Emenda nQ 1 na 
forma da Subemenda ng 1. Os Deputados que a aprovam 
permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovada. Fica. 
portanto. aprovado , e m 1Q turno, o Projeto de Lei ng 78 / 95 
com a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1. A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

ENCERRAMENTO 
o Sr . Presidente - Esgotada a matéria da pa uta e não 

havendo oradores inscritos para o Grande Exped ient e , a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
or dinár i a deliberativa de amanhã , dia 25, às 14 horas, com a 
seguinte or dem do dia: ( - A ordem do dia a nunci ada pelo Sr. 
Pres i den te é a publicada na edição anter ior.). Levanta-se a 
reunião. 
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTI CA,-HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez hor as e trinta minutos do dia vi nte e se is ae abr il 
a e mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Álvaro Ant ônio, Bil ac Pinto e 
Anivaldo Antônio, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número r egimental, o Presidente, Deputado Alvar o Antônio, 
declara abertos os tr abal hos e solicita ao Deputado Bilac 
Pi nto que proceda à leitura da ata da reun i ão anterior. que, 
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Presi dência informa que a reunião tem a finalid ade de ouvir 
o Secretário de Recursos Minerais, Hídricos e Energéticos , 
representado nesta reunião pelo Sr. Getúlio Neiva, 
Secretário Adjunto daquela Pasta. que vem pres t a r 
esclarecimentos e debater com os membros da Comissão as 
propost as do Governo para o seto r : e de apreci ar as 
proposições constantes na pauta. Em seguida , convida o Sr. 
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Getúlio Neiva a tomar assento à mesa e designa o Dep ut ado 
Bi lac Pinto _para relatar o Requerimento ng 140 / 95, do 
Deputado Kem1l Kumaira , e o Deputado Anivaldo Antônio pa r a 
relatar os Requerimentos ngs 164/ 95 , do Deput ado 'Paulo 
Sche tt1no, e 263 / 95 , do Deputado Olinto Godinho. Ence rrada a 
1ª pa~te dos trabalhos , o Presidente passa a palavra ao Sr. 
Getul10 Ne1 va , que d i scorre sobre as propostas do Governo 
para o ref erido setor e responde às pe r guntas formuladas 
pelos Deputados , conforme consta nas notas taq uigráficas. 
Usa a1nda da palavr a o Sr. Mauricio de Abreu Soares 
Diretor-Superintendente daque l a Secretaria, que fala sobre ~ 
Plano Estadua l de Recursos Hídr icos. Encerrada essa fase a 
Presidência suspende os traba l hos por a l guns minutos para'os 
cumpr i mentos finais e os ag r adec i mentos aos Sr s. Getúlio 
Neiva e Maurício de Abreu Soares. Reaberta a reun 1ao 
ver ifi ca-se a presença dos mesmos par l ame ntares . o 
Presidente passa a pa l avra aos relatores que , cada um por 
sua vez. em1tem pareceres, conc l uindo pe l a aprovação dos 
Requenmentos ngs 140, 164 e 263 / 95 . Submetidos a vot ação, 
cada um por sua vez. são os requerimentos a provados. 
Cumpr1da_ a fi na li dade da reunião. a Pres ' : ênc i a agradece o 
comparec1mento dos Deputados , convoca os ms~~ros da Comissão 
para a ~~ óxima reunião ord inár ia. determina que s e l avre a 
ata e e·· : "'rra os t r aba 1 hos. 
Sala das Comissões, 17 de ma io de 1995. 
Bilac Pinto, Presidente - Aniva l do Coe lho ( nome parlamentar 

do De put ado Aniva l do Antônio, a partir desta data) - El be 
Brandão. 
ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA 
ENERGÉTICA ,-HÍDRICA E MINERÁRIA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezesse te de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco . comparecem na Sala das 
Comi ssões os Deputados Bilac Pinto, An ivaldo Coe l ho e Elbe 
Br andão. membros da Comissão s up rac it ada . Havendo número 
regime:-1ta l , o Vice-Presidente. Deputado Bilac Pinto, dec l ara 
abertos os tr aba lhos e solicit a ao Deputado Anivaldo Coelho 
que proce da à leitura da ata da reuni ão anterior. que. lida 
e a provada, é subscrita pelos membros presentes. A 
Pr esidênc i a esclarece ter a reunião a finalidade de apreciar 
a pauta e. em seg ui da, des igna os Deput ados An iv a l do Coe lho 
e Elbe Brandão para relatarem os Requerimentos ngs 31 5/ 95, 
do Deputado Paulo Schettino, e 327/95. do Deputado Carlos 
Mur ta . respectivamente. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos 
passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia . com a d i scussão e ~ 
vot ação de propos i ção da Comi ssão. O Depu tado Anivaldo 
Coelho encaminha à Mesa requerimento de sua au tori a , no qua l 
requer seja convidado o Sr. Klaus Helmut Schweizer, Diretor -
Pres ldente da Ferteco Miner ação S.A. . pa r a pr esta r 
esclarecimentos a es ta Comissão sobre os processos de 
ter ce iri zação. o TQC e as dem i ssões de funcionários naque l a 
empresa. Submetido a vot ação. é apr ovado o requerimento. A 
Presidência pass a à 3ª fase da Ordem do Dia, com a d i scussão 
e a _vot ação de pr oposições que dispensam a apreciação do 
Plenar1o da Assembléi a . O Deput a do Bilac Pinto , re lator do 
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Projeto de Lei nQ 115/95 , do Deputado Wand~r~ey Ávi l a: emite 
parecer, mediante o qua l conclui pela r e3e1çao do p~ o2eto no 
1Q turno. Submetida a vot ação, é re j eitada a pr opos1çao . Com 
a palavra, os Deputados Aniva ldo Coelho e El be Bra ndao. cada 
um por sua vez, emitem pareceres med1ante os qua1s concluem 
pela aprovação dos Requeri mentos nQs 315 e ~27/95. Colocadas 
em votação, cada uma por sua vez, s~o aprovada~ as 
proposições. Cumpri da a fin a lidade da reun1 ao, a Pres1denc1 a 
agr adece o comparecimento dos p~rlamentare~~ convoc~ _os 
membros da Comissão para a prox1ma reun1ao ord1nar1a, 
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995 . 
Álvaro Antônio, Presidente- Bil ac Pinto- Anivaldo Coelho. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
VARJÃO , NO MUNICiPIO DE SAO GONÇALO DO ABAETÉ - REQUERIMENTO 

No 85/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Varjão, no 

Município de São Gonçalo do Abaeté, 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 Le1 
Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
o processo em analise foi apresentado tempestivamente , 

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

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (as fls. 2 a 5 ). . 

A representação vem assinada por 501 eleitores (as fls . 6 a 
19). número que supera a exigênc i a de 7% do ele1torado 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 cartor1o (as f l s. 49. 
50 e 57) . 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 26 ) comprova a 

existência de 2.801 eleitores na area emancipanda, ~ 
certidão da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do A~aete 
atesta a existência de 750 moradias no Distr ito de Var]ao (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, esco l a pública de 
1Q grau completo. bem como a presença de serv1ços de 
telefonia, correios. energia elétrica e abastec1mento de 
água (as fls. 28 a 35 ). 
Verificamos, também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de 1 imites elaborado pe lo Instituto de Geociências 
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Aplicadas- IGA- (as fls. 61 a 63), além do inventa r io 
patri monial dos bens móveis e i móveis mu nicipais local izados 
na area emancipa nda (as fls. 37 a 44) e a relaçã o 
d i scr i minada dos servidores municipa is lot ados na r eferi da área (a fls. 45). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresent ação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

V. Exa . . na forma reg1mental e em observância ao disposto no 
1nc1so III do art. _7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95, 
SeJa _env1ado Of1c1o ao Tribunal Regional Eleitoral 
sol1c1t~ndo a . realização de consulta plebiscitária a 
popul~çao do D~strito de Varjão quanto 2 sua emancipação do 
Mun1C1p1o de Sao Gonçalo do Abaeté , passando a constituir 

0 Mun1C1p1o de Var1ão, com sede na local idade de Varjão. 
Sa l a das Com1ssoes , 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues, relator - José 

Mar1a _Barros - Dílzon Melo - Sebastião Costa- João Batista 
de Ol1ve1ra- Ivair Nogueira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
CANTAGALO , ~O MUNICIPIO DE PEÇANHA - REQUERIMENTO NQ 94/95 

Com1ssao de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatór i o 

O processo de emancipação do Di strito de ca-·3galo, no 
Mun1 Cl p1o de. Peçanha. recebi do medi ante req u-::-- ·menta do 
Deputado Bon1fac1o Mourão. vem a esta Comissão ~~- 3 receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b", de Regimento 
Interno, e do 1nc1so III do art. 7Q da Lei Complementar no 37. de 18/ 1/ 95. -

Fundamentação 
O processo em ana li se 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 rep~esentação vem assinada por 411 eleitores (às fls. 4 a 
31 ). numero que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
d1str1to na ultima eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pe l a idoneidade das 
ass1naturas encontra - se legalmente constituída. 
Cert!dão da Justiça Eleitoral ( às fls . 34 e 35 ) comprova a 

ex1ste~c1a de 2.160 eleitores na área emancipanda , e 
cert1~ao _ da Prefeitura Municipal de Peçanha atesta a 
ex1stenc1a de 455 morad i as no Distrito de Cantagalo (a f l s . 
36), numero que supera o exig i do por lei. 

Cons!am, ainda. no processo as certidões que atestam a 
ex 1stenc1a de posto de saúde , cemi tér io. escola púb li ca de 
1Q grau completo. bem como a presença de serviços de 
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telefonia, correios, e nergia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 38 a 45). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Institu~o de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls . 54 a 56), alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais locali zad~s 
na área emancipanda (às fls. 48 a 50) e a relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 51 e 52 ). 

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 regimenta l, e em observância ao disposto 
no inciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 
18/ 1/ 95, seja enviado oficio ao Tribunal Regiona l Eleitora l 
solicitando a rea li zação de consulta p l ebisc it ária a 
população do Distrito de Cantagalo quanto à sua emancipação 
do Município de Peçanha, passando a constituir o Mun1C1p1o 
de Cantaga lo, com sede na localidade de Cantagalo. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Pr esidente - José Maria Barros , relator -

Ivair Nogueira - Dílzon Melo- Sebastião Costa Dimas 
Rodrigues - João Batista de Oliveira. 
PA REC ER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRI TO DE MONTE 

VE RDE , NO MUNICÍPIO DE CAMANDUCAIA - REQUERIMENT~ NQ 95/ 95 
Comissão de Assuntos Munic ipais e Regionalização 

Re l atório 
O processo de emancipação do Distrito de Monte Verde, no 

Município de Camanducaia. recebido mediante requerimento do 
Deput ado Clêuber Carneiro, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III, "b ", do Reg1mento 
Interno, e do inci so III do art . 7Q da Lei Complementar ng 
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 titulas 
e documentos (às fls. 3 e 66). 

A representação vem assinada por 1.104 eleitores (às fls. 5 
a 45 ), numero que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na ultima eleição realizada no mu~ i cípio, e a 
entidade que se responsabilizou pe la idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constit uí da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 47, 
49 e 67). 
Certi dão da Justiça Eleitoral (a fls. 50 ) comprova a 

existência de 2 .020 eleitores na área emancipanda. e 
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certidão da Prefeitura Municipa l de Camanducaia atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Monte 
Verde (a fls. 65), numero que supera o exigido por lei. 

Cons!am: a1nda , no processo as certidões que a test a m a 
ex1stenc· 2 de posto de saude, cemitério , escola publica de 
1Q grau_ ~~mpleto, bem como a presença de serviços de 
~elefon1a. corre1os, energia elétrica e abastecimento de 
agua (as fls. 52 a 58 ). 

Verificamos, também, estar anexado ao processo 0 mapa com a 
descr i ção de limites elaborado pe lo Instituto de Geociências 
Apl1cadas- IGA- (as fls . 68 a 71), além do inventário 
patr1mon1a l ~~s bens móveis e imóveis municipais localizados 
na area ~-~ncipanda_ (às fls . 59 a 61) e a relação 
~1scr1m1nada aos serv1dores municipais lotados na referida area (a fls. 63 ). 

Conclusão 
Em face do exposto , conc l uímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. _Presidente da Assembléia Legis l ativa do Estado de M1nas Gera1s: 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 

V. Exa . . na forma reg1mental e em observância ao disposto no 
1nc1so III do art. _7Q da Lei Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95, 
SeJa _env1ado of1c1o ao Tribunal Regional Eleitoral 
sol1c1t~ndo a realização de consulta plebiscitária à 
populaçao do Distrito de Monte Verde quanto à sua 
emancipação do Município de Camanducaia, passando a 
const1tu1r o Município de Monte Verde , com sede na 
local1dade de Monte Verde. 
Sa l a das Comissões, 24 de maio 
José Henrique, Presidente 

relator - Díl zon Melo - Ivair 
Dimas Rodrigues. 

de 1995. 
João Batista de Oliveira. 
Nogueira - Sebastião Costa -

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
MUCU RI E DE RIO PRETINHO , NO MUNICÍPIO DE TE ÓFILO OTôNI -

REQUERIMENTO NQ 96 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regiona l ização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distr itos de Mucuri e de Rio 

Pretinho, no Município de Teófilo Otôni. 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 inci so III do ar t: 7o' da Le i 
Complement ar nQ 37, de 18 / 1/ 95. -

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente. 

atenoendo. portanto, ao prazo determinado no a rt. 10 da Lei 
Complementar ng 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 ass inada por 652 e l eitores (às fls. 4 a 
25 ) . numero que supera a exigência de 7% do e l eitorado do 
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distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se respon s abilizou pela idone i dade das 
assinaturas P.ncontra-se legalmente constituída. tendo 
apresent ado a ata da e l eição e termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 29 a 
31). 
Certidão da Justiça Eleitoral (às fls . 32 e 33) comprova a 

existência de 3.833 ele it o r es na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipa l de Teófilo Otôni atesta a 
existência de 524 moradias no Distrito de Mucuri (a fls. 
35), 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 
lo grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios. energia elétrica e abastecimento de 
àgua (à s fls. 38 a 51) . 
Verificamos, também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA - (às fls. 65 a 69 ). alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais loca l 1zad~s 
na área emancipanda (às f ls. 53 a 62 e 74 a 85) e a relaçao 
discriminada dos servidores municipa is lotados na referida 
área ( às fls. 63, 70 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 Regiona li zação requer a 
v. Exa. , na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7o da Le i Compleme ntar nQ 37 . de 18/1/95 . 
seja enviado ofic~o ao Tribunal Regional _Eleitoral 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a as 
populações dos Distritos de Mucuri e de Rio Pretinho quanto 
à sua emancipação do Munic ípi o de Teófilo Otôni. passando a 
constituir o Município de Mucuri , com sede na localidade de 
Mucur i . 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente João Bat i sta de Oliveira, 

r elator - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- Sebastião Costa-
Ivair Nogueira - José Maria Barros. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE 
TOPÁZIO , NO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTÔNI - REQUERIMENTO NQ 

97/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Topázio. no 

Município de Teófilo Otôni, recebido mediante requerimento 
do Deputado Kemil Kumaira. vem a esta Comissão para receber 
oarecer 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 pr ocesso em análise foi apres e ntado tempestivamente 

at e nde ndo, portanto. ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Compleme ntar nQ 37, de 1995 . 

Encontra - se anexada ao processo a ata de cons tituição da 
Comissão Emancipacionist a , registrada em cartório de títulos 
e docu mentos (a fls. 4 ) . 

A rep~esentação vem assinada por 297 eleitores (às fls. 5 a 
15). numero 9ue_supera ~exigência de 7% do eleitorado do 
d1str1to na ult1ma eleiçao rea lizada no município, e a 
entidade que se · responsabilizou pela idoneidade das 
ass1naturas e ncontra - se legalmente constituída tendo 
apresentado a_ ata da el~ição e o termo de posse ' de sua 
d1retor~a dev1damente reg1strados em cartório ( a fls. 17). 
Cert;dao da Justiça Eleitoral (a fls. 19) comprova a 
ex1ste~c1a de 4:230 eleitores na área emancipanda , e 
cert1~ao_da Prefe1tura Municipal de Teófilo Otôni atesta a 
ex1ste~c1a de 401 moradias no Distrito de Topázio (a fls. 
20), numero que supera o exigido por lei. 
Cons~am: ainda. no processo as certidões que atestam a 

ex1stenc1a de posto de saúde , cemitério. escola pública de 
1Q grau_ completo , bem como a presença de serviços de 
telefo~1a , corre1os. energia elétrica e abastecimento de agua (as f l s. 21 a 29). 
Ver ifi ~amos . também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descr1çao de l1m1tes elaborado pelo Inst ituto de Geociências 
Apl1cadas- IGA- (as fls. 47 a 49) , além do inventár io 
patr1m0n1a l dos bens move1s e imóveis municipais localizados 
na area emancipanda _ (às fls. 30 a 45) e a relação 
d1scr1m1nada dos serv1dores municipais lotados na referida area ( a fls. 45). 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pe la apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo . Sr. _P residente da Assemb l éia Legislativa do Estado de M1nas Gera1s: 
A Comissão de Assuntos Mu nic ipais e Regional i zação requer a 

V. Exa .. na forma reg1mental e em observância ao disposto no 
1nc1so III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18/1 / 95 , 
SeJa _env1ado of1c1o ao Tribunal Regional Eleitoral 
so11c1t~ndo a realização de cons ult a plebiscitária à 
populaçao do Distr!to de To~áz io quanto à sua emancipação do 
Mun1c1p1o de Teof1lo Otoni. passando a constituir 0 Mun1c1 p1o de Top~zio. com sede na localidade de Topázio . 
Sala das Com1ssoes . 24 de ma io de 1995. 
Jose Henriq ue . Presidente - Sebastião Costa relator 

Dil zon Me lo - Dimas Rodrigues- João Batista de Oliveira-
Iva1 r Nogueira- José Maria Barros . 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
TABAJARA, N~ MUNICIPIO DE INHAPIM - REQUERIMENTO NQ 99 / 95 

Com1ssao ae Assuntos Mun icipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de ema ncipação do Distrito de Tabajara. no 
Município de Inhapim. recebido mediante requerimento do 
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Deputado Djalma Diniz, 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 analise foi apresentado tempestivamente, 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de const1tu1çao da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títu l os 
e documentos (as fls. 2 a 4). 

A representação vem assina:a por 381 eleitores (as fls. 15 
a 45), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no mun i cípio, 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 devidamen te registrados em cartório (às fls. 52 e 
53). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 54 ) comprova a 

existênc i a de 2.016 eleitores na area emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Inhapim atesta a 
existência de 433 moradias no Distrito de Tabajara (a fls . 
57), 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 
lo grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios. energia elétrica e abastecimento de 
agua (às fls. 58 a 69). 

Ve rif icamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pe lo Inst ituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 84 a 89), além do inventario 
patrimonial dos bens móveis e imóveis mun i cipais local1zados 
na area emancipanda (às fls . 58 , 75 a 77. 79 e 80) e a 
relação discriminada dos servidores municipais lot ados na 
referida area (às fls. 75 a 79 e 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 Mun ici pais e Regionalização requer a 
V. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7Q da Le i Complementar ng 37. de 18/ 1/ 95, 
seja envi ado ofício ao Tribunal Regional. Eleitoral 
solicitando a realização de consu l ta pleb1Sc1tar1a a 
população do Distrito de Tabajara quanto à sua emancipação 
do Município de Inhapim, passando a constituir o Mun1c1p1o 
de Tabajara. com sede na localidade de Tabajara . 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente- Di l zon Melo, relator - Dimas 

Rodrigues - Sebastião Costa - João Batista de Oliveira-
Ivair Noguei ra - José Maria Barros. 
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PARECER SOBRE O PROCESSO ~E EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
VISTA ALEGRE , NO MUNICIPIO DE CLARO DOS POÇÕES -

REQUERIMENTO No 102/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
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O processo de emancipação do Distrito de Vista Alegre, no 
Mun1c1p1o de Claro dos Poções, recebido mediante 
requer1mento do Deputado Carlos Pimenta, vem a esta comissão 
para receber parecer nos termos do art. 103, III, "b", do 
Reg1mento Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
o processo em analise foi apresentado tempestivamente, 

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

Encon!ra-se anexada _ao processo a ata de constituição da 
Com1ssao Emanc 1pac1on1sta, registrada em cartór io de títulos 
e documentos (a fls. 10). 

A representação vem_ass inada por 295 ele i tores (as fls. 11 
a 17 e 19 a 22), numero que supera a exigência de 7% do 
e l e 1torado do distrito na última eleição realizada no 
municipio. e a entidade que se responsabilizou pela 
1done1aade das ass inat ur as encontra-se legalmente 
const1tu1da, tendo apresentado a ata da eleição e 0 termo de 
posse de sua d i retoria devi damente registrados em cartório (a fls. 24). 
Certidão da Just;ça Eleitora l (a fls. 30) comprova a 
existê~cia de _2:203 eleitores na area emancipanda. e 
cert1da? da Prere1tura Mun1cipal de Claro dos Poções atesta 
a ex1stenc1~ de 442 moradias no Distrito de Vis ta Alegre (a 
fls . 31), numero que supera o exigido por lei. 
Cons~am~ ainda , no processo as certidões que atestam a 

ex1stenc1a de posto de saúde , cemitério. escola pública de 
1Q grau_ completo. bem como a_ presença de serviços de 
t e lefon1a, corre1os, energ1a e l etrica e abastecimento de 
agua (as fls. 33 a 40). 
Ver ifi~amos, t ambém. estar anexado ao processo o mapa com a 

descr1çao de l1m1tes ~laborado pelo Instituto de Geociências 
Apl 1cadas- IGA- (as fls. 54 a 56), além do inventario 
patr1mon1a1 dos bens moveis e imóveis municipais localizados 
na area emancipanda (às fls. 41 a 48) e a relação 
d1scr1~1nada dos serv1dores mu nicipais lot ados na referida 
area (as fls. 49 a 51). 

Conclusão 
Em face do exposto. conc luímos pela apresentação de 

requeri men to nos seg uintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presiaen te da Assembléia L_;islativa do Es t ado de M1n as Gerais : 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização -?ouer a 

V. Exa . . na forma regimental e em observância ao dis : - 3 t 0 no 
1nc1so III do art. _7Q da Le i Complementar ng 37 . de .ó/ 1/ 95, 
seJa env1ado of1cio ao Tribunal Regional Eleitora l 
sol1c1tando a rea li zação de consulta plebiscitária à 
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população do Distrito de 
emancipação do Município de 
constituir o Município de 
l ocalidade de Vista Alegre. . 

Vista Alegre quanto à sua 
Claro dos Poções, passando a 
Vista Alegre , com sede na 

Sala das Comissões, 24 de malo de_1995: relator-- · Presidente Jose Mar1~ Barros , Jose Henr1que , . M 1 _ Sebas:jão Costa João 
Dimas Rodrigues - Dllzon_ e o . 
Batista de O liv ei~ap~ob~~~~ ~~g~~~~~iPAÇÃO DO DISTRITO DE 

PARECER SOBRE CÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS - REQUERIMENTO 
CAMPO AZUL , NO MUNI No 103/95 -

Comissão de Assuntos-Municipais e Regiona li zaçao 
Re l a tono 

O de emancipação do Distrito de Campo Azul , no 
processo B . 1 . de Minas . receb 1do median!e 

Mun1c1p10 de raslt 1 ~ José Braga vem a esta Comissao 
requerimento do Depu a 0 do 'art 103 III "b", do 
para recebe r parecer nos termos I II do. t . 7o, da Lei 
Regimento Interno, e do lnClSO ar - -
Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95. -

Fundamentaçao ntado tempestivamente, O processo em análise foi aprese_ no art . 10 da Lei 
atendendo , portanto, ao prazo determlnado 
Complementar nQ 37 , de 1995 · de const 1tui ção da 

Encontra-se anexada _aot pro~eg~~~ra~aa~~ ca rtór10 de t1tulos 
Comissão Emanc1pac10n1S a , r 
e documentos ( ~ fls. 2). _ r 17 1 e l eito r es (às fls. 3 a 

A representaçao vem ass,nada _P? ·a de 7y. do eleitorado do 
10), numero que supera_ ~ ex,gencl no ' município, e a 
distrito na ultima elelçao br~~~~~adape l a idoneidade das 
entidade que se respons~ ;a l mente const ituí da, tendo 
assinaturas encontra-se . ~ 0 termo de posse de sua 
apresentado a_ ata da elel;~~a~os em cartório (às fls. 13 a 
diretoria dev1damente regl 
15 ) . - da Justiça Eleitoral ( a fls. 27 ) comprova a 
Certidao na a·rea emancipanda , e - d 2 081 ele1tores existênc1a e _ · M _ al de Bras il l a de M1nas atesta 

certidão da Prefeltura unlClP moradlaS no DlstrltO de Campo 
a existência de mals de 400 r 1e1 
A 1 (a fls 30) numero que supera o ex~g,do po ates- tam a zu : · 50 as cert1does que 

Cons!am : a l nda, no proces _de cemitério, esco l a pub l ica de 
ex1stenc1a de posto de sau ' presença de serviços de 

completo bem como a - d 1Q grau _. ·a elétrica e abastec1mento e telefonia, corre1os. energ1 
agua (às f l s. 28 a 33). ao processe 0 mapa_com a 

ver ifi camos. também, estar anexado Insti tuto de Geocienc1as 
descrição de limi tes ~ l a~orado4~e~o 43) a l ém do inventar lO 
Ap 1 i cadas - I GA - (as 1 s · . . - · - · -s 1 oca 1 i zados 
patrimon i a l dos bens móveis e ,~~ve l~8mu~~c~p~~ ) e a re l ação 
na área ema nc1 panda (as fls. . a - · d referida 
discriminada dos serv idores mu n1c1 pa1s lot a os na 
ar ea (às f l s. 34,39,44). Conclusão 

Em face do expos to, concluímos 
requ eriment o nos seguintes t ermos. 

pela a present ação de 
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REQUERIMENTO 
Exmo . Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Est ado de 

Minas Gerais : 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regiona lização requer a 

v. Exa. , na forma regimental e em observância ao disposto no 
i nciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Campo Azul quanto à sua emancipação 
do Município de Brasil ia de Minas, passando a constituir o 
Município de Campo Azul. com sede na localidade de Campo 
Azul. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Pres i dente João Batista de Oliveira, 

relator - Dimas Rodrigues - Sebastião Costa - Dilzon Melo-
Ivair Nogueira - Jos é Maria Barros. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 
NOVA ESPERANÇA E ERMIDINHA, NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS -

REQUERIMENTO NQ 104/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Nova Espe rança e 

Erm i dinha. no Município de Montes Cl aros. recebido mediante 
requerimento do Deputado José Braga , vem a esta Comissão 
para receber parecer nos termos do art. 103, III, "b". do 
Regimento Int erno. e do inciso I II do art. 7Q da Lei 
Complementar nQ 37 . de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em ana li se foi apresentado tempestivamente . 

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

Comi ssão Emancipacionista, registrada em cartório de t ítulos 
e documentos (às f l s. 4 e 5 ) . 

A representação vem assinada por 233 e l e ito res (às fls. 6 a 
16) , numero que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na ultima eleição rea l i zada no município , e a 
entidade que se responsabi li zou pela idonei dade das 
assinaturas encontra-se l ega lmente constit uí da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente r egistrados em cartório (a f l s . 17 ). 
Certidão da Justiça Ele i tora l ( a fls . 29) cc~Drova a 

existência de 2.302 eleitores na àrea emanc ~panda , e 
certidão da Prefe i t ur a Municipa i de Montes Claros ates t a a 
existência de 525 morad ias no Distrito de No va Esperança (a 
fls. 30). numero que supera o exigido por lei. 
Constam . ainda. no processo as cer ti dões que atestam a 

existência de posto de saude. cemitério. esco l a pub li ca de 
lQ grau completo, bem como a presença de serviços de 
t e l efonia, cor reios , energ i a e lét r ica e abastecimento de 
água (às f ls. 32 a 37 e 47) . 
Verifi camos, t ambé m, estar anexado 

desc ri ção de limit es elaborado pe lo 
Aplicadas - IGA - (às f l s. 44 a 

ao processo o mapa com a 
Instituto de Geoc iências 
46 ) . além do inventári o 
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patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls . 48 a 50) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 51 e 52). 

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 ng 37, de 18/1/95, 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional _E:eitor~l 
solicitando a realização de consulta pleb1sc1tar1a as 
populações dos Distritos de Nova Esperança e Ermidinha 
quanto à sua emancipação do Município de Montes Claros. 
passando a constituir o Município de Nova Esperança, com 
sede na localidade de Nova Esperança. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira, 

relator- Dílzon Melo - Dimas Rodrigues- Ivair Nogueira -
José Maria Barros. 

PAR ECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
MERCÊS DE ÁGUA LIMPA , NO MUNICiPIO DE SÃO TIAGO -

REQUERIMENTO NQ 105/ 95 
Comissão de Assuntos Municipa i s e Regiona li zação 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Mercês de Água 

Limpa, no Município de São Tiago , recebido mediante 
requerimento do Deputado Jorge Hannas, 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 
Compl ementar 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 cartór io de títulos 
e documentos (às fls. 3 e 4). 

A representação vem assinada por 228 e lei tores ( às fls. 7 a 
18), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última ele ição realizada no mun icípio, e a 
entidade que se responsabi l izou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constituída. tendo 
apresentado a ata da e l eição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório ( as fls. 5 e 
49) . 
Certidão da Justi ça Eleitora l (a fls. 6) comprova a 

existência de 2.076 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de São Tiago atesta a 
existência de 421 moradias no Distrito de Mercês de Água 
Limpa (a fls. 19), 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 a bastecimento de 
água (às fls. 22 a 33). 
Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 42 a 44) , além do inventário 
patrimonia l dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 34. 35 e 39) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 36 e 37). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos p~ ' a 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 ng 37, de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Mercês de Água Limpa quanto à sua 
emancipação do Município de São Tiago. passando a constituir 
o Município de Mercês de Água Limpa, com sede na localidade 
de Mercês de Agua Limpa. 
Sala das Comissões, 14 de maio de 1995. 
José Henrique. Presidente - Dimas Rodrigues, relator - José 

Maria 6arros - João Batista de Oliveira- Ivair Nogue ir a -
Sebastião Costa - Dílzon Melo. 

PA~ECER SOBRE O ~ROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
OR I ZAN IA, NO MUN ICIPIO DE DIVINO - REQUERIMENTO NQ 106/ 95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Orizânia, no 
Município de Divino, recebido mediante requerimento do 
Deputado Sebastião Costa. 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 ng 
37. de 18/1/95. 

Fundamentação 
O processo em aná li se foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanto, ao prazo determ inado no art. 10 da Lei 
Complementar ng 37, de 1995. 

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipac ion ista , regi strada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 3 a 6). 

A representação vem assinada por 432 eleitores (á s fls. 7 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 
ass inaturas encontra-se legalmente constituída , tendo 
aprese ntado a ata aa eleição e o termo de posse de sua 
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diretoria devidamente registrados em cartório (às fls. 28 a 
30). Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 32) comprova a 
existência de 3.158 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Divino atesta a 
existência de 444 moradias no Distrito de Orizânia (a fls. 
33), nGmero que supera o exigido por lei: 

Constam. ainda, no processo as cert1does 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 . 35 a 41). 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Institu~o de Geociên~ias 
Aplicadas- IGA - (às fls . 44 a 47), alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móvei s e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às fls. 42 e 49 a 53) e a relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls . 43). 

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 
i nciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado ofício ao Tribunal Regional. Ele1tora ! 
solicitando a realização de consulta pleb1sC1tar1a a 
população do Distrito de Orizânia quanto à sua emancipação 
do Município de Divino, passando a const1tu1r o Mun1c1p10 de 
Orizânia, com sede na localidade de Orizânia. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente e relator João Batista de 

Oliveira- José Maria Barros Ivair Nogueira Dimas 
Rodrigues- Sebastião Costa- Dílzon ~elo. . 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO D~STRITO DE JOSE 
RAYDAN , NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DO SUAÇUI - REQUERIMENTO 

No 107/95 
Comissão de Assuntos- Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de José Raydan, no 

Município de Santa Maria do Suaçui. recebido median!e 
requerimento do Deputado Olinto Godinho , vem a esta Com1 ssao 
para receber parecer nos termos do art. 103, III, "b", do 
Regimento Interno, e do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente. 

atendendo, portanto . ao prazo determinado no art. 10 da Lei 
Complementar ng 37, de 1995 . 
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Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de tít ulos 
e documentos (às fls. 2 a 5 ). 

A representação vem assinada por 259 eleitores ( às fls . 6 
a_32 ): numer? que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
d1str1to na ult1ma 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 . 37 a 
39). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 41) comprova a 

existência de 2 .375 eleitores na a~ea emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Sc~ta Maria do Suaçui 
atesta a existênc ia de 437 moradias no Distrito de José 
Rc vjan (a fls. 42), número que supera o exigido por lei. 

c_ stam, ainda. no processo as certidões que atestam a 
e> _tência de posto de saúde, cemitério. esco l a pública de 
1Q grau_ completo, bem como a presença de serviços de 
telefon1a. corre1os , energia elétrica e abastec imento de 
agua (as fls. 44 a 51) . 
Verifi~amos. também. estar anexado ao processo o mapa com a 

descr1çao de l1mites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (2s fls. 54 a 56), além do inventário 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na area emancipanda (a fls. 52) e a relação discriminada dos 
serv1dores municipais lotados na referida área (a fls. 53). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pe l a 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 
1nc1so III do art. _7Q da Lei Complementar ng 37 , de 18 / 1/ 95, 
seJa _env1ado of1cio ao Tribunal Regional Eleitoral 
so l 1c1t~ndo a realização de consulta plebiscitária à 
populaçao do Distrito de José Raydan quanto à sua 
emancipação do Município de Santa Maria do Suaçuí, passando 
a const1tu1r o Município de José Raydan. com sede na 
localidade de José Raydan. 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues , relato r - João 

Bat1sta de 01 iveira- Dílzon Melo- Sebastião Costa- José 
Maria Barros- Ivair Nogueira. 
PARECER SOBRE O ~ROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE MELO 

VIANA , NO MUNICIPIO DE ESMERALDAS - REQUERIMENTO No 108/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regiona l izaÇão 

Re l atório 
O processo de emancipação do Distrito de Melo Viana no 

Município de Esmeraldas. recebido mediante requeriment~ do 
Deputado Arnaldo Canarinho, 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 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 (ás fls. 3 a 6). 

A representação vem assinada por 264 eleitores (ás fls. 7 a 
21), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabi li zou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo _de posse de sua 
diretoria devi damente registrados em cartor1o (as fls. 23 a 
25 e 29 a 31). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 32) comprova a 

existência de 2.581 eleitores na área emanc ipanda. e 
certidão da Prefeitura Municipal de Esmeraldas atesta a 
ex istência de 1.300 moradias no Distrito de Melo Viana (a 
fls. 33), número que supera o exigido por lei. 

Constam, ainda. no processo as certidões que atestam a 
existência de posto de saúde, cem i tério, esco l a pública de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios. energia elétrica e abastecimento de 
água (ás fls. 37 a 43) . 

Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Institu~o de Geociências 
Aplicadas - IGA - (ás fls. 69 a 71), alem do inventar lO 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (ás fls. 45 a 64) e a relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (ás fls. 65 a 67). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUER IME NTO 

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 
inci so III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95 , 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
solicitando a rea lização de consulta plebiscitaria a 
população do Distrito de Melo Via na quanto à sua emancipação 
do Município de Esmeraldas. passando a const1tu1r o 
Município de Melo Vi ana . com sede na localidade de Melo 
Viana. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente João Batista de Oliveira , 

relator- Ivair Nogueira - Dílzon Me lo- Sebas tião Costa-
José Maria Barros - Dimas Rodrigues. 
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PARECER SOBRE 9 PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE PAI 

PEDRO , NO _ MU~ICIPIO DE PORTEIRINHA- REQUERIMENTO NQ 109/95 
Com1ssao de Assuntos Municipais e Regionalização 

Rel a tório 
O Pr?cesso de ema~cipação do Distrito de Pai Pedro, no 

Mun1c1p1o de Porte1~1nha, recebido mediante requerimento da 
Deputada Elbe Brandao, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103, III , "b" , do Regimento 
Interno, e do 1nc1so III do art . 7o da Lei Complementar no 37, de 18 / 1/ 95. - -

Fundamentação 
O processo em anál i se foi apresentado tempestivamente, 

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

Comissão Emancípacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos (às fls. 3 a 6). 

A representação vem assinada por 220 eleitores (às fls. 7 a 
10). numero ~ue supera a exigência de 7% do e l eitorado do 
d1str1to na ultima eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
ass1naturas encontra-se legalmente constituída, tendo 
apresentado a_ ata da eleição e termo de posse de sua 
d1retor2a dev1damente registrados em cartório (a fls. 11 ). 
Cert~dao da Justiça Ele itoral (a fls. 14) comprova a 

ex1ste~c1a de 2:576 ele i tores na área emancipanda. e 
cert,~ao_da Prefe1tura Municipal de Porteirinha atesta a 
ex1stenc1a de _mais de 400 moradias no Distrito de Pai Pedro 
(a fls. 15 ): numero que supera o exigido por l ei. 
Cons!am: a1nda. no processo as certidões que atestam a 

ex1stenc1a de posto de saúde , cemitério. escola púb l ica de 
1Q grau_ completo. bem como a presença de serviços de 
telefon1a. corre1os . energia elétrica e abastecimento de 
agua (as fls. 17 a 23). 
Verifi~amos. também , estar anexado ao processo 0 mapa com a 

descr1çao de 1 1m1tes ~laborado pe lo Instituto de Geociências 
Apl1cadas- IGA- (as fls. 53 a 55 ), além do inventário 
patr1mon1al dos bens móveis e imóveis municipais l ocalizados 
na area emancipanda_ ( às f l s. 24 a 49 ) e a relação 
d1scr1m1nada dos se-vl dores municipais lotados na referida 
area (as fls. 26 a SJ ) . 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos segu in tes termos . 
REQUERIMENTO 

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

V. Exa . . na forma reg1mental e em observância ao disposto no 
1nc1so III do art. 7Q da Le i Complementar nQ 37 , de 18/ 1/ 95. 
SeJa _en v1 ado ofício ao Tribunal Regional Eleitora l 
sol1c1t~ndo a reali zação de consult a plebiscitária à 
populaçao do Distrito de Pai Pedro quanto à sua emancipação 
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do a constituir o do Município de Porteirinha, passan - de Pai Pedro. 
M . - o de Pai Pedro com sede na localldade 
~~~~,~~s Comissões, 24 de maio de 19~~ - relator 
José Henrique, Presldente- Sebast,ao Costa,_ José Maria 

Dílzon Melo - Ivair Nogueira~ Dlmas Rodrlgues 
Barros- João Ba~~~~~S~~ g~ 1 ~:~~~iPAÇÃO DO DISTRITO DE NOVA 
PARECER SOBRE 00 MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA -REQUERIMENTO NQ PORTE I RI NHA, N 

1 10195 
_ 

C missão de Assuntos Municipais e Regionalizaçao 0 
Re l ator1 o - · 

de emancipação do Distrito de_Nova Portelrlnha, 
O processo de Porteirinha recebido medlante requerlmento 

no Município _ ~em a esta Comissão para receber 
da Deputada Elbe Brandao,t 103 III, "b", do Regimento 
parecer nos termos do I~~ do art 7Q da Lei complementar ng Interno. e do 1nc1so -
37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
tado tempest ivamente, O rocesso em análise fo i apresen L . 

ate~dendo, portanto, ao prazo determlnado no art. 10 da el 
Complementar nQ 37 , de 1995 · de const1tu1ção da 

Encon!ra-se anexada _aot pr~~eg~~~ra~aa~~ cartor1o de títulos Comissao Emanc1pac10n1s a. 
e documentos (~s fls. 2 a 4 ). r 341 eleitores (ás f l s. 5 a 

A rep~esentaçao vem asslnada_p~ncia de 7% do eleitorado do 
14), numero que supera_ ~ exlg . a no município e a 
distrito na última elelç~~ab~~~~~~ad pela idoneidad~ das 
entldade que se r:spo legalmente constituída , tendo 
assinaturas encontra se __ - e 0 termo de posse de sua 
apresentado a_ ata da e l ~l çao sem cartório ( a fls. 16). 
diretoria devldamente reg . strad~ ( fls 17) comprova a 

Certidão da Justlça El~~t~~~es ~a àr~a emancipanda, e 
existência de 2:842 e 1 . 1 de Porteirinha atesta a 
certi~ão_da Prefeltura ~unlc~~aDistrito de Nova Porteirinha existencla de 1.782 mora las - . r lei 
( fl 18) número ql!e supera o ex1g1do_po - a 
a s. : -acesso as certidoes que atestam 
Cons!am: alnda, no~ úde cemitério, esco l a pública de 

ex i stenc 1a de posto oe sa ' a presença de serviços de 
1Q g~au_ comp le to, bemene~og~~ elétrica e abastecimento de teleron1a, corre1os. 
água (ás fls. 20 a_27 ). nexado ao processe o mapa com a 

verificamos. tambem. estar a 10 Instituto Je Geoc1ências 
descrição de llmltes ela~orado3~ea 34 ) além do inventarlo 
Ap licadas- IGA- (as l s .. - - '· · ·s localizados 
pa t rimonial dos bens móveis e lmove;~ mun,~;)a,e a relação 
na área emancipanda (as fls: . . a d na referida discriminada dos servidores munlclpals lota os 
área ( a fls. 31). 

Conclusão 
Em face do exposto, cone Ulmos 1 - pela apresentação 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO . 

da Assembléia Legislatlva do Estado Exmo. Sr. Presidente 
Minas Gerais: 
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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 ng 37, de 18/ 1/ 95, 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitoral 
so licit ando a realização de consulta plebiscitária á 
população do Distrito de Nova Porteir in ha quanto á sua 
emancipação do Município de Porteirinha , passando a 
constituir o Município de Nova Porteirinha , com sede na 
locali dade de Nova Porteirinha. 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente Ivair Nogueira , relator 

Dilzon Melo -Sebastião Costa- José Maria Barros- Dimas 
Rodrigues- João Batista de Oliveira. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO 
PEDRO DE CALDAS , NO MUNICÍPIO DE CALDAS - REQUERIMENTO NQ 

111/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Re l atório 
O processo de ema ncipação do Distrito de São Pedro de 

Caldas, no Município de Caldas. recebido mediante 
requerimento dos Deput ados S i mão Pedro Tol edo . Bilac Pinto, 
Jorge Eduardo de Ol iveira e Sebastião Navarro Vieira. vem a 
esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 103 , 
III. "b ", do Reg''"'ento Interno . e do inciso III do art. 7Q 
da Lei Complement2- ng 37, de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
O processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

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

Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos e documentos (a f l s. 2). 
A representação vem assinada por 250 eleitores (ás fls. 3 ~ 

10). número que supera a exigência de 7% do eleitorado ao 
distrito na última eleição realizada no município , e a 
entidade que se responsabilizou pe la idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente constitu í da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cartório (a fls . 11). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fls. 13 ) comprova a 

existência de 2.050 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Caldas atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distr ito de São Pedr o 
de Caldas (a fls. 14). número que supera o exigido por lei . 
Constam, ainda , no processo as certidões que atestam a 

existência de posto de saúde , cemi t ério , esco l a púb l ica de 
1Q gra u comp l eto. bem como a presença de serviços de 
telefonia. correios. energia elétrica e abastec imento de água (às fls. 16 a 22 e 34 ) . 
Verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls . 28 a 30). além do inventário 
Patrimonial dos bens móveis e imóveis muni cipais localizados 
na área emancipanda (às fls . 24 a 26 ) e a relação 
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discriminada dos 
ãrea (a fls. 27). 

servidores municipais lotados na referida 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMEN TO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Reg;onal1zaçao requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observanc1a ao d1sposto no 
inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95. 
seja enviado oficio ao Tribunal Reg1onal. Ele1tora~ 
solicitando a realização de consulta pleb1sc1tar:a a 
população do Distrito de São Pedro de Caldas quanto a_sua 
emancipação do Município de Caldas, passando a const1tu1r o 
Município de São Pedro de Caldas , com sede na local1dade de 
São Pedro de Caldas. 
Sala das Comissões. 24 de maio de 199~. 
José Henrique, Presidente- Sebast1ao Costa, relator 

Dilzon Melo - Ivair Nogueira Dimas Rodrigues João 
Batista de Oliveira. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANC IPAÇAO DO DISTRITO DE SÃO 
SEBAS TIÃO DO SA CRAMENTO , NO MUNIC IPI O DE MANHUA ÇU -

REQUERIMENTO NQ 112/ 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regional i zação 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de São Sebastião do 

Sacramento, 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 Le1 
Complement a r ng 37. de 18 / 1/ 95. _ 

Fundamentaçao 
o processo em analise foi apresentado tempestivamente, 

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

Comissão Emancipacionista. registrada em cartor1o de t1tulos 
e documentos (ãs fls. 3 a 8). _ . 

A representação vem assinada_p?r 498 ele1~ores (as fls. 9 a 
25), numero que supera_ ~ ex1genc1a de 7% do e l e1torado do 
distrito na ultima ele1çao real1zada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela 1done1dade das 
assinaturas encontra-se legalmente const1tu1da. tendo 
apresentado a ata da eleição e termo _de posse de sua 
diretoria devidamente registrados em cart or1o (a fls. 27 ). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a f~s. 29) comprova a 

existência de 4.714 eleitores na area emanc1panda , e 
certidão da Prefeitura Municipa l de Manh~açu ates!a a 
existência de 418 moradias no Distrito de Sao Sebast1ao do 
Sacr amento (a fls. 32), número que supera o ex1g1do por le1. 

Constam, ainda. no processo as certidões que a~estam a 
existência de posto de saude, cemitério. escola publ1ca de 
1Q grau completo, bem como a presença de serv1ços ae 
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telefonia, correios, energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls . 34 a 36 e 41 a 48) . 
Verificamos, também, estar anexado ao processo 0 mapa com a 

jescrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Apl1cadas- IGA- (as fls. 69 a 73 ), além do inventario 
pat~1mon1a1 dos bens m?veis e imóveis municipais localizados 
na area_ emanc1panda (as fls. 37 a 40, 52 a 64) e a relação 
d1scr1m1nada dos serv1do res municipais lotados na referida area (as fls . 66, 74 e 75). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de requerimento nos seguintes termos. 

REQUERIMENTO 
Exmo . Sr. _Pr esidente da Assembléia Legislativa do Estado de M1nas Gera1s: 
A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 

V. Exa., na forma reg1mental e em observância ao disposto no 
1nc1so II! do art. _7Q da Lei Complementar ng 37, de 18/ 1/ 95, 
SeJa _env1ado of1c1o ao Tribunal Regional Eleitora l 
sol 1c1t~ndo a . realização_ de consulta plebiscitária à 
populaçao do_ D1~tr1to de Sao Sebastião do Sacramento quanto 
a sua _ emanc 1paçao do _ Município de Manhuaçu. passando a 
const1tu1r o _Mun1c1p1o_ce São Sebastião do Sacramento, com 
sede na local1 dade de Sao Sebastião do Sacramento . 
Sal~ das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Jose ~enrique, Presidente Dilzon Melo, relator 

Sebast1ao Costa _- Dimas _Rodri gues- Iva ir Nogueira- João 
Bat1sta de Ol1ve1ra- Jose Maria Barros. 

PARE CER _SOBR E O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTR I TO DE 
FERNAO DIAS , NO MUNICÍPIO DE BRASIL IA DE MINAS -

REQUERIMENTO NQ 114/ 95 
Comissão de Assuntos Municipa is e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Fernão Dias, no 

Município de Brasília de Minas. receb ido mediante 
requerimento do Deputado Jairo Ataic~. vem a esta Comissão 
para receber parecer nos ter mos do art. 103, III. "b", do 
CReglmento Interno , e do incisc III do art . 7Q da Lei 

omplementar 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 ng 37, de 1995. 
Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 

Comissão Emancipacionista , registrada em cartório de títulos e documentos (ás fls. 4 a 14). 
A representação vem assinada por 198 eleitores (às fls. 15 

a_23 ) : numer? que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
d1str1to na ultima eleição realizada no município. e a 
ent1dade que se responsabilizou pela idoneidade das 
ass1naturas encontra-se legalmente constituída tendo 
apresentado a _ ata da eleição e o termo de posse' de sua 
~~~etor 1 a dev1damente registr ados em cartório (ás fls. 24 a 
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Certidão da Justiça Eleitoral (a fls . 30) comprova a 
existência de 2.168 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Brasília de Minas atesta 
a existência de ma is de 400 moradias no Distrito de Fernão 
Dias (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 púb li ca de 
1Q grau completo, bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios, energia elétrica e abastec1mento de 
água (às fls. 31 a 35 e 58). 
verificamos, também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites e l a borado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas - IGA- (às fls. 54 a 57) , alem do 1nventar1o 
patrimonial dos bens móveis e imóveis municipais localizad~s 
na área emancipanda (às f ls. 37 a 43 e 45 a 50) e a relaçao 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 43 e 44, 50 a 52 ). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Ass embléia 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. Elei~oral 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a à 
população do Distrito de Fernão Dias quanto a sua 
emancipação do Município de Brasíli a de Minas. passando a 
constituir o Municíp i o de Fernão Dias, com sede na 
locali dade de Fernão Dias. 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros. relator -

Dilzon Melo -Sebastião Costa- Ivair Nogueira Dimas 
Rodrigues- João Batista de Oliveira. _ 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRITO DE FREI 
LAGONEGRO, NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO JACURI - REQUERIMENTO 

No 115/95 
Comissão de Assuntos-Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Frei Lagonegro, no 

Município de São José do Jacuri, recebido median!e 
requerimento do Deputado Olinto Godinho, vem a esta Com1ssao 
para receber parecer nos termos do art. 103. I I I. "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. 5 a 10). 
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A representação vem assinada por 297 eleitores (às fls. 11 
a 17), número que supera a ex i gência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no munic í pio , e a 
entidade que se respc;sabil izou 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. 27 a 
38). 
Certidão da Justiça Eleitoral (às fls . 40 e 41) comprova a 

existência de 297 eleitores na área emancipanda. e certidão 
da Prefeitura Municipal de São José do Jacuri atesta a 
existência de 414 moradias no Distrito de Frei Lagonegro (a 
fls. 42), número que s upera o exigido por l 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 ser viços de 
telefonia, correios , energia elétrica e abastecimento de 
água (às fls. 44 a 56 ). 

Verificamos , também. estar anexado ao processo o mapa com a 
descrição de limites elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 62 a 64). além do inventário 
patrimonia l dos bens móveis e imóveis municipais localizados 
na área emancipanda (às fls. 57 e 58) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 59 e 60). 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legisl ati va 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 Ele itor a l 
so licitando a realização de consulta plebiscitária à 
população do Distrito de Frei Lagonegro quanto à sua 
emancipação do Município de São José do Jacuri. passando a 
constituir o Município de Frei Lagonegro , com sede na 
localidade de Frei Lagonegro. 
Sala das Comissões . 24 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - José Maria Barros, relator -

Paulo Piau - Dimas Rodrigues - Dílzon Melo - João Batista de 
Oliveira- Ivair Nogueira. 

P~RECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
MISSOES , NO MUNICIPIO DE ITACARAMBI - REQUERIMENTO NQ 116/95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regionali zação 
Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Missões. no 
Município de Itacarambi. recebido 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. 
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Fundamentação 
o processo em análise foi apresentado tempestivamente, 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista, registrada em cartório de títulos 
e documentos ( a fls. 22). 

A representação vem assinada por 468 ele ito res (às fls . 4 a 
21), número que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última ele i ção realizada no município, e a 
entidade que se responsabilizou pela idoneidade das 
assinaturas encontra-se legalmente const ituí da, tendo 
apresentado a ata da eleição e o termo _de po~se de sua 
diretoria dev idamente registrados em cartor 1o (as fls. 30 e 
31). 
Certidão da Justiça Eleitoral (a fl s . 26) comprova a 

existência de 3.457 eleitores na área emancipanda, e 
certidão da Prefeitura Municipal de Itacarambi atesta a 
existência de mais de 400 moradias no Distrito de Missões (a 
fls. 28 ), número que supera o exigido por l ei. 

Constam, ainda, no processo as cer ti dões que atestam a 
existência de posto de saúde , cemitério , escola pública de 
1Q grau comp leto. bem como a presença de serviços de 
telefonia, correios. energia elétrica e abastec1mento de 
água (às fls. 23. 24, 27 e 29). 
Verificamos , também, estar anexado ao processo o mapa com a 

descrição de limites e laborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (às fls. 44 a 46). alem do 1nventar10 
patri mon ial dos bens móveis e imóveis municipais loca li zados 
na área emancipanda (às fls. 34 a 41) e a relação 
discriminada dos servidores municipais lotados na referida 
área (às fls. 42 e 43). 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pe la apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

A Comi ssão de Assuntos Mun icipa is e Regionalização requer a 
v. Exa., na forma regimental e em observância ao disposto no 
inciso III do art. 7o da Lei Complementar ng 37, de 18/1/95, 
seja en vi ado oficio ao Tribunal Regional_ Eleitora ! 
solicitando a realização de consulta pleb1Sc1tar1a a 
população do Distrito de Mi ssões quanto à sua emancipação do 
Município de Itacarambi, passando a const1tu1r o Mumc1p1o 
de Missões. com sede na localidade de Missões. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
José Henrique , Presidente João Batista de Oli veira, 

relator - Dilzon Melo- José Maria Barros- Ivair Nogueira-
Sebastião Costa - Dimas Rodrigues. _ 

PARE CER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇAO DO DISTRI TO DE 
FONSECA , NO MUNICÍP IO DE ALVINÓPOL IS - REQUERIMENTO NQ 

122 / 95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 
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Relatório 

O processo de emancipação do Distrito de Fonseca no 
Município de Alvinópolis, 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 ng 
37. de 18/1 / 95. 

Fundamentação 
O processo em análise fo i apresentado tempestivamente. 

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

Encontra-se anexada ao processo a ata de constituição da 
Comissão Emancipacionista , registrada em cartório de títulos 
e documentos (ás fls. 2 a 4). 

A rep~esentação vem assinada por 210 e l eitores (às fls. 5 a 
14), numero que supera a exigência de 7% do eleitorado do 
distrito na última eleição realizada no município, e a 
entidade que se responsabi li zou pela idoneidade das 
ass1naturas encontra-se l egalmente constituída tendo 
apresentado a _ ata da e l eição e o termo de posse' de sua 
d1retor1a dev 1damente registrados em cartório (às fls. 79 a 82 ) . 
Certidão da Justiça Eleitora l (a fls. 40 ) comprova a 

existência de 2.166 e leitores na área emancipanda , e 
certidão da Prefeitura Municipal de Alvinópolis atesta a 
existência de 549 moradias no Distrito de Fonseca (a fls. 
55 ). número que supera o exigido por lei. 

Cons!am: ainda. no processo as certidões que atestam a 
ex1stenc1a de posto de saúde. cemitério , esco la pública de 
1Q grau_ completo, bem como a presença de serviços de 
telefon1a, corre1os. energia elétrica e abastecimento de 
água ( às fls. 57 a 69 ). 
Verifi~amos. também , estar anexado ao processo o mapa com a 

descr1çao de l1m1tes elaborado pelo Instituto de Geociências 
Aplicadas- IGA- (ás fls. 74 a 77) , além do inventário 
patrimonia l dos bens móve is e imóveis mun ici pais localizados 
na area emancipanda (às fls. 70 a 72) e a relação 
d1scr1m1nada dos servidores municipais lotados na referida 
área (a fls. 73). 

Conclusão 
Em face do exposto , concluímos pela apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

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

V. Exa . . na forma regimental e em observância ao disposto no 
1nc1so III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37, de 18 / 1/95 . 
SeJa _enviado oficio ao Tr i bunal Regional Eleitoral 
sol1c1t§ ndo a rea li zação de consulta plebiscitária à 
popu laçao do Distrito de Fonseca quant o à sua emanc ipação do 
Mun1c1p1o de Alvinopol is. passando a constituir o Município 
de Fonseca , com sede na local idade de Fonseca. 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
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José Henrique , Presidente- Sebastião Costa. relator 
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues- Ivair Nogueira- José Maria 
Barros- João Batista de Oliveira. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 64/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Marcos Helênio , o 
Projeto de Le i ng 64 / 95 pretende tornar obrigatória a 
construção de escadas para peixes de piracema em barragens 
edificadas nos cursos de água de domínio do Estado. 

Pub l icado em 17/3/ 95, veio o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, 
constituc ionalidade e legalidade, nos termos do art . 195, 
c /c o art. 103 , V, "a", do Reg i mento Interno. 

Fundamentação 
A proteção do meio amb i ente e , notadamente . das espécies 

nele existentes tem sido preocupação constante daque l es que 
se envolvem com a melhoria da qualidade de vi da da 
popu l ação , quer seja por parte do cidadão comum, de 
entidades não governamentais ou do próprio poder púb lico. 

A proposta em discussão visa á compatib ili zação do 
desenvolvimento econômico com o equi lí brio ecológico, 
buscando os meios eficazes para a proteção dos pe ixes de 
piracema , que . para reprodução, procuram a cabeceira dos 
rios. 
A matéria encontra ressonância na Carta da Repúbl i ca , na 

Constituição do Estado e nas normas infraconsti tuciona is que 
dispõem sobre a proteção do meio ambiente. 

Com efeito , o art . 24, VI, da Constituição Federal, faculta 
à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre florestas. caça, pesca, fauna, 
conservação da natureza , defesa do solo e dos recursos 
naturais, proteção do meio ambiente e contro le da poluição. 

Não bastasse o preceito anteriormente citado, o art. 225, 
"caput ", do mesmo texto assegura a todos o direito ao meio 
ambiente ecologicamente equ ili brado, bem de uso comum do 
povo e essencial à sadia qua li dade de vida, preceito esse 
repetido pelo art. 214 da Carta mineira. 

Cabe à Assembléia Legislativa dispor sobre a matéria, por 
força de disposição cont i da no ar t. 61, XVIII, da 
Constituição do Estado. não se vislumbrando, a inda. nenhum 
óbice quanto à iniciativa parlamentar para i nauguração do 
processo legislativo. 

Em face do exposto, 
constitucionalidade e 
64 / 95-

Conclusão 
concluímos pela 
pela l egal idade 

juridicidade, pe l a 
do Projeto de Lei ng 

Sala das Comissões, 24 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Geraldo Nascimento, 

- Carlos Murta - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJE TO DE LEI 

No 77 / 95 
Comissão de Constituição e Just i ça 

relator 
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o - Relatório esarqu1vado a requerimento d D 

projeto de lei em e i r f o eputado Jorge Hannas, o 
relativa s à pensão ~ ~ ~o~t~~~~?e~~~e normas previdenciárias 
Nos termos do art. 185 . 1 ç _ 

matéria desarquivada fic! 9 s Q e 2º· do Reg1mento Interno, a 
considerado autor da roUJe1t§ a nova tramitação, sendo 
requerido seu desarquivam~nt6~S1Çao o Deputado que tenha 
C Publ1~ado em 18/ 3/95, o projeto foi 
_om1ssao para receber r d i stribuído a esta 
JUridici dade, constitucion~fi~~~r qufnto _aos aspectos de 
do art. 195 , c / c o a rt 103 v : .. e egal1dade. nos termos 

· · · a · do Reg1mento Interno 
0 . Fundamentação · 
. projeto de le1 em tela dispõe 

d1spos1t1vos das _Leis ngs 7 _217 . de sobre a lt erações em 
22 / 12/49, as qua1s disciplinam a conce2s4s/a~o/ 78, e 552 de 
falecimento d . . de pensão' por 
Tribunal de e membro do Ministério Publ 1CO e de Auditor do 
Especial de Co~tas do Estado e a 1nstitui ção de Fundo N Aux1 l1 o , respectivamente os termos do projeto sob · _ 
as referidas leis passariacomento, as pensoes de que tratam 
IPSEMG . m a ser da responsab ili dade do 
A propos ição pretende t b. -

da Lei nQ 9.380. de 18Í12~~6 em. alte r a~ a redaçao de artigos 
Cabe-nos esclarecer ue . que d1spo~ sobre o IPSEMG. 

Estado. órgão autônom6 a estruturaçao_de sec~etar i a de 
constitu i matér ia de in~cen~ 1dade da adm 1n1 straçao ind ireta 
Executi vo. conforme deter~a 1va Derivativa do Chefe do Poder 
III, "e". 1na a arta m1ne1ra no ar t _ 66, 
Ora, sendo o IPSEMG 

administração es t adua l uma . autarq uia integrante da 
objetivo de tratar da ' s~ 1n1ciativa _parlamentar com o 
competência, ou que vi se a ~ua~s~r~tu~~çao._ organ1zação ou 
contraria 0 comando contid q e_ a_~eraçao nesse sentido. 
mencionado. 0 no d 1 sc~ ~ 1 t 1 vo constitucional 
Ante o expos to por - · . 

como prosperar a'propo~ ~ ~~~ ~~ ~~;~~~titucional idade, não há 
p 1 Cone 1 usão . e o aduzido , concluímos 1 . - . - . 

1ncons titucionalidade e pel P~ a _ant1JUr1d1C1dade. pela 
ng 77 / 95. a 1 egal 1dade do Projeto de Le i 
Sa l a das Comissões. 24 de maio de 1995 

SGe~aldo Santanna. Presidente - Ar naldo Penna , 
lmao Pedro Toledo - Geraldo Nasc imento relator 

PARECER PARA o 1Q TURNO DO PROJE TO DE LEI 
NQ 92/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalh . . 
em aná l ise. originado do Projeto de Lei n~·2o2~5r/o9J4etotde le1 
Objetivo declarar de t . 1 - 7 . em por 
Assistenciais Padre u 1 1dade publica as Obras 
de Carmo do Cajuru . Augusto Cerdeira. com seoe no Município 



682 

Desarquivada, foi 
encaminhada a esta 
termos do art . 195, 
Interno. 

a proposição publicada em 23/3/95 e 
Comissão para exame preliminar, nos 
c/c o art . 103, V, "a", do Regimento 

Funda mentação 
Pela documentação apresentada, verifica-se que a entidade 

funciona há mais de dois anos, tem personalidade jurídica e 
sua diretoria é composta de pessoas i dôneas, que não recebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Assim, atende plenamente ao disposto na Lei nQ 5.830, de 
6/ 2/ 71, que estabelece critérios 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 
92 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Carlos Murta - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 1 10/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o Projeto de 

Lei no 110/ 95 (ex-Projeto de Lei nQ 1.523/ 93) , tem por 
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao 
Município de Santa Cruz do Escalvado. 

Desarquivada , foi a proposição publ i cada em 28 / 3/ 95 e 
encaminhada a esta Comissão para exame prelim i nar, nos 
termos do art. 195, c / c o art. 103. V, "a " , do Regimento 
Interno. Fundamentação 

Nos âmbitos jurídico e constitucional. a proposição está 
respaldada pelo art. 18, "caput " , da Carta mineira. e pela 
Lei nQ 8.666 , de 21 / 6 / 93, alterada pela Lei nQ 8.883, de 
8/ 6/ 94, a qua l , em seu art. 17. "caput", condiciona a 
alienação de bens da administração pública á existência de 
um interesse público devidamente justificado. . _ 

Instruído o processo com certidão passada no Cartor1o de 
Registro de Imóveis da Comarca de Ponte Nova e com 
informação prestada pela Superintendência Central de Bens 
Imóveis da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e 
Administração. favorável á doação , entendemos não existir 
nenhum impedimento ao trâmite da matéria. 

Conclusão 
argüidas , concluímos pela juridicidade , pela 

pela constitucionalidade do Projeto de Le i nQ Pelas razões 
legalidade e 
110/ 95. 

Sa l a das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Car l os Murta . relator 

Geraldo Nascimento - Arnaldo Penna - S i mão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 119/95 
Comissão de Const i tuição e Justiça 
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Relatório 
O projeto de lei 

Rodrigues, tem por 
Lagos Temporários 
Francisco. 

em tela, de autoria do Deputado Di ma s 
objetivo criar o Programa de Proteção dos 

existentes nas margens do rio São 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28 / 3/ 95 , a matéria 
foi distribuída a esta Comissão para exame preliminar quanto 
aos aspectos de juridicidade constitucionalidade e 
legal idade , nos termos do art. 195, c / c o art. 103, v , "a", 
do Regimento Interno. 

A criação de 
ser analisada 
executiva. 

Fundamentação 
programas ou planos de ação governamenta l deve 
sob duas óticas: a do planejamento e a da ação 

Com efeito , a ot1ca do planejamento refere-se á atuação do 
Estado quanto a normatização e regulamentação da atlvidade 
econômica, para estabelecer as diretr~ : es e metas a serem 
seguidas pelo Governo num campo espec i;i co. Quanto a esse 
aspecto. a atividade do parlamentar nessa seara encontra 
respaldo no art. 174 da Constituição da República. 
Sob_o_prisma_da ação executiva , como o próprio nome indica , 

a at1v1dade e a de dar concreção, a de tornar efetivo o 
pla~eJamento. Ass i m sendo. os programas devem ser tratados 
no amb1to do orçamento do Estado . 

O projeto de le i em comento deve ser c l ass i ficado. em face 
das suas características , como programa de ação executiva. 
Tanto e _ ass1m que o seu art. 3Q c ~i da das dotações 
orçamentar1as para dar exeqüibi l idade as construções de 
pequenas barragens e comportas que irão permit i r o 
escoamento da fauna aquática sem prejuízo ao meio ambiente. 

Sendo. portanto, programa de ação executiva. o campo 
propr1o e adequado para receber tratamento é o da lei 
orçamentária. 

O art. 153 da Constituição mineira assim se expressa: 
"Art. 153 Leis de iniciativa do Poder Executivo 

estabe l ecerão: 
I - . - . . ....... - -- ....... - . ........ . 
III - o orçament o anual.". 
Verifica-se , ass i m. que o projeto padece de vício formal. 
E oportuno lembrar que a cr i ação de programas dessa 

natureza se faz tendo em vista estudos técn i cos e pesquisas 
que demonstrem a viab i lidade de sua implantação. Disso 
resulta _que essas análises são elaboradas por órgãos 
espec1a l 1zados e contêm . entre outros dados custos 
operacionais relativos a materia l de consumo. ' obras de 
engenharia. pessoa l, etc. Da í a dificu l dade de se criar o 
programa em apreço mediante iniciativa par l amentar, o que 
nos reve l a ser uma atividade a ser desenvol vi da pelo 
Execut ivo. que é estr ut urado para tant o. 

Conclusão 
Ante o _ ad uz i do. conc l uímos pe la an ti ju ri d i cidade. pe l a 

1nconst1tuciona l idade e pe l a ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 119/ 95. 
Sala das Comi ssões, 24 de ma io de 1995. 
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Presidente - Simão Pedro Toledo, relator Geraldo Santanna, · t - Carlos Murta . 
- Arnaldo ~:~~~E~ ~:~! l go ,~a~~~~~n Dg PROJETO DE LEI 

No 149/95 
Comissão de Consti~uição e Justiça 

Relator1o . 
Desarquivado 

0 projeto de 
beneficio do 

a requerimento do Deputado Arnaldo Ca~arlnho, 
lei em estudo objetiva conceder as entl da des_o 
pagamento de taxas mínimas de agua e energla 

elétr i ca. pro]·eto foi distr ibuí do a esta Publ1cado em 1Q/ 4/ 9S , 0 aos aspectos de 
Comissão para receber P~~~~~~ ~u~~~~l idade nos termos 
jur i dicidade , const l tUCl~8a3 V "a " do Regimento Interno. doart. 195 , c / coart .. , .:. 

Fundamentaçao 
O projeto de l e i em tela objetiva_conceder 

beneficio do pagamento de tarifas mlnlmas de 
elétrica às entidades declaradas legalmente 

às entidades o 
água e energia 

de utilidade 
base na Lei no 5.830 , de 1971. -pública, com ~- em estudo envolve a prestaçao 

Ressalte-se que a proposdlÇa~. ta submetidos a tratamento de serviços de natureza lS ln 
jurídico diversificado. à energia elétrica, a alínea_ "b" do 

No que diz respelto da Constitulção Federa l estatu l _que a 
inciso XII do art. 2 1 - d energ1a eletr1ca 
exploração dos serviços_e . instaiVlaçdooesaret 22 determlna que · U ·- Ja O lnClSO · compete a nlao. . .- 1 islar sobre energia. 
compete privativamente a~~~~~ éeguma sociedade de econom i a 

Ora, sabendo-se que a ex loração de uma atividade 
mista estadual que exedrce aces~ão deve ela submeter-se ao federa l sob o reglme e con , . 
ordenam~nto normativocf~der~~t~~~6e~~~~~ira de Mello. em seu o administrat1v1st a e so_ . .. 5 ed São Paulo, 
"Curso de Direito Admlnlstra~,v~ ~em ~laro . io afirmar que 
Malheiros Ed1tores. 1994 , p. 37 ' · na·rio é tão-só e t fere Para o concess1o "o que se rans . . ·bl ·ca" E acrescenta 
simplesmente o exerci~io da atlvld~de 6~rm~nentemente total 
que o Estado mantem sempre . O Estado, diz , 
disponibilidade sobre o serv, ço ;o~~ed~~~~iço, a qual é 
dispõe sobre a parte re~u~~~~~~~es pelas tarifas - parte 
integrada, entre ~utras , exclusi~o do Estado. 
mutável na concessao por ato_ . 1 a CEMIG deve obedecer 

Assim , no âmbito lnfraconstltuc~~~an~ 8.631, de 4 / 3/93. que 
ás normas contldas ~a Lel ~ede das-tarifas para o ser v ,ço dispõe sobre a fixaça~ dos nlvels 
público de energia e l etr l ca: os níveis das 

O art . 1Q da referida le l pre~cr:~~t~~~a serão propostos 
tarifas de forneclmentopd~ ene~;n~edente, que os homo logar a pelo concess1onar1o ao o er 
ou não. 62 724 de 17 / 5 / 68. estabelece 

Também o Decreto Fedefra~ nQara.as ~mpresas concesslonarias normas gerals de tarl açao P . 
de serviços púb llcos de energla eletrlca. 
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No que diz respeito ao fornecimento de água, o inciso IV do 

art. 22 da Constituição Federal estatui que compete 
privativamente á União legis lar sobre águas. 
Ressalte-se, ai nda, que em ma is de 1/ 3 dos municípios 

mineiros o serviço de abastecimento de água é prestado 
diretamente pelas próprias Prefeituras ou por meio de empresas contratadas. 
Assim sendo, a concretização da proposta sob comento 

resultaria em desrespeito á ordem federativa, viol ando o 
art. 22, IV . e os arts. 29 e 30 da Constituição Federa l , os 
quais consagram o principio da autonomia municipal. 

O regulamento dos servi ços públicos prestados pela COPASA 
foi aprovado pelo Decreto ng 32.809, de 30/ 7/ 91, o qual em 
seu art. 3Q define a competência da COPASA, ressalvando Que 
serão observados os cr it érios e as condições das concessões municipais. 
O art. 80 do referido regulamento veda a prestação gratuita 

de serviços bem como a concessão referente a tarifa ou a 
redução de preços para qualquer fim. 
J á o Decreto ng 33.611, de 22 / 5/ 92 , estabelece normas 

gerais de tarifação no âmbito da COPASA - MG. 
Esclareça-se que os reajustes e as revi sões das tarifas de 

água serão autorizados e aprovados pelo Secretário de 
Transportes e Obras Públicas, após encaminhamento pela 
concessionária á Secretaria de Transportes de estudos que 
comprovem a necessidade de reajustes e/ ou revisões tarifárias. 
E de bom al vit re esclarecer que, não obstante a vedação 

instituída pelo mencionado art. 80 do Regulamento da COPASA, 
por se tratar de sociedades anôni ma s reg idas por estatuto 
pró~rio. o beneficio de que trata a proposição em estudo já 
ve- sendo praticado. de maneira criteriosa, tanto pela CEMIG qua l tO pela COPASA. 
Tais beneficios são concedicos atualmente 

estatais com base no 9 4Q do art. 154 da 
6.404, de 15/ 12 / 76. que dispõe sobre as 
ações. o qual permite atos de 1 iberalidade "in verbis ": 

pelas referidas 
Lei Federa l ng 

sociedades por 
e assim dispõe, 

A r t . 154 - .............. . 
? 4Q - ~o~~~~~~~d~e~~A~d~m~i~n~,~·s~~tr~a~c~ã~o~o~u~~a~D~i~r~e~t~o~r~i~a~o~o~d~e~m~ 

a utorizar rática de atos ratuitos razoáveis em beneficio 

nosso.) 
No que se refere à tarifa de energia e létri ca , ela varia de 

conformidade com a relevância do serviço prestado pela entidade. 
A Sociedade São Vicente de Paulo. por exemp lo, recebe 

isenção tota l, enquanto que a Santa Casa, o se rviço de 
ass istênci a a excepcionais , as creches e outras entidades recebem 80% de isenção. 

Em relação à tarifa de água , o desconto concedido é uma 
1 iberalidade da COPASA a entidades filantrópicas legalmente 
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registradas na Secretaria do Trabalho e Ação Social ou no 
Conselho Nacional de Serviço Social. 

A Sociedade São Vicente de Pau lo, os orfanatos , os asilos 
de velhos e outras instituições recebem isenção de 60%, 
enquanto os hospita i s filantrópicos recebem i senção de 50% e 
as igrejas, de 40%. 

Vê-se, portanto, que não há como o projeto prosperar nesta 
Casa . 

Conclusão 
Pelo aduzido, concluímos pela antijuridicidade, pela 

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 149/ 95. 
Sala das Comissões , 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro To l edo - Carlos Murta - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 156/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requer imento do Deputado Arnaldo Canarinho, 
o projeto de lei em epígrafe d i spõe sobre a cr i ação do 
Programa do Leite na Empresa. 

Publicada em 4/ 4/ 95 , a proposição foi distribuída a esta 
Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de 
juridicidade, constitucionalidade e legal idade, nos termos 
do art . 195. c/c o art . 103. v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A medida proposta, de grande alcanc~ socia l, 

melhorar as condições de saúde do traJalhador e 
familiares, por meio da criação do Programa do 
Empresa. 

objetiva 
de seus 

Lei te na 

Registre-se que a matéria cogitada no projeto em tela 
encontra amparo na Constituição da República , art . 174, "in 
verbis" : 

"Art . 174 -Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica , o Estado exercerá. na forma da lei, as funções de 
fiscalização. incentivo e olanejamento. sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado ". (G r ifo nosso ) 
Ressalte-se, também, que a matéria em análise não consta no 

rol das de iniciativa privativa previstas no art. 66 da 
Constituição mineira e, conseqüentemente. insere-se no campo 
de competência em que atua o parlamentar. que pode, 
portanto, apresentar proposição dessa natureza. 
Acrescente-se, ainda, que, no art. 5Q da proposição. 

detectamos vício de inconstitucionalidade, uma vez que 
aquele dispositivo atribu i competência à Secretaria ~e 
Estado do Trabalho e Ação Socia l , órgão da adm i nistraçao 
direta do Poder Executivo, ferindo, desse modo , a alínea "e" 
do inciso III do art. 66 da Constituição Estad ua l, a qual 
determina que a estruturação de secretaria de Estado 
compete, privativamente, ao Governador. 

A fim de sanar o referido vicio, estamos apresentando no 
final deste parecer a Emenda ng 1. 
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Não identificamos, pois , qualquer óbice que possa impedir a 

tramitação do projeto. 
Conclusão 

Em face do exposto, 
constitucional idade e 
156/ 95 com a E-~nda nQ 

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

EMENDA No 1 
Dê-se ao art . 5Q a seguinte redaÇão : 
"Art. 5Q -A inst alação do Programa do Leite na Empresa 

sera estabelecida em decreto, que especificará o órgão ou 
entidade responsável pela gestão do Programa.". 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna relator 

Geraldo Nascimento - Carlos Murta. ' 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 160/95 
Comissão de Constitu i ção e Justiça 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olivia, o projeto de lei em 

apreço. origin~do do Projeto de Lei ng 2.182 / 94, objetiva 
dec l arar de ut1l1dade publica a Creche Comunitária Tia Lucy, 
com sede no Mun1c1p1o de Belo Horizonte. 

Desarquivada, a proposição foi pub li cada em 6 / 4/ 95 e 
encam 1nhada a esta Comissão para exame pre l iminar. nos 
~ermos do art. 195, c / c o art. 103, V, "a", do Regimento _nterno. 

Fundamentação 
A proposição trata de matéria regu l ada pela Lei ng 5.830 , 

de_6 / 12 / 71 , _que estabelece os critérios para a declaração de 
ut1l1dade publ1ca de entidades. 
O exame da documentação apresentada demonstra que a 

entidade atende a todas as exigências da referida lei. 
Apresentamos. ao final deste parecer . emenda ao projeto , 

com vistas ao seu aprimoramento técnico . 
Conclusão 

Pelas razões exaradas, concluímos pe l a juridicidade. pela 
const1tuc1ona l 1dade e pela legalidade do Projeto de Le i no 
160/ 95 com a Emenda ng 1, a seguir redigida. -

EMENDA No 1 
redação ao art.-lo: Dê-se a seguinte 

"Art. lo - Fica 
ComunitÚia Tia 
Horizonte. " . 

declarada de utilidade pública a Creche 
Lucy , com sede no Município de Belo 

Sa la das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santan na . Presidente - Arnaldo Penna. 

Simão Pedro To l edo- Gera l do Nascimento- Carlos 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE 

NQ 172/95 
Comi ssão de Constituição e Just i ça 

relator 
Murta. 

LEI 

Relatá r i o 
De autor ia do Deputado Rome u Queiroz. o Projeto de Lei nQ 

172 / 95 objetiva declarar de utilidade pública a Fundação 
Car los Chagas. com sede no Município de Be lo Horizonte. 
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A proposição 
Comissão para 
o art. 103, V, 

foi publicada em 6/4/95 e dlstribuída a esta 
· nos termos do art. 195 , c/c exame prelim1nar, 

"a", do Regimento Interno. 
Fundamentação b f·c·ar satisfaz os A entidade que se pretend~ ene 1 1 6/12/ 71, que 

requisitos determinados pela Lel nQ 5.830. _de de utilidade 
re ulamenta a outorga do titulo declarator1o . 
pú~lica a entidades: ~ão havendo, portanto , impedimento a 
tramitação da propos1çao. Conclusão 

Em face do exposto , concluímos_ pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalldade do Projeto de Lel nQ 
172/ 95 na forma origina l . . c · - s 24 de ma10 de 1995. Sala das om,ssoe .Presidente- Arnaldo Penna, relator 
Ge~aldo San~a~n~~ - Carlos Murta - Geraldo Nascimento. 

Slmao Pedro o e O 1 TURNO DO PROJ ETO DE LE I PARECER PARA Q 
No 185 / 95 

comissão de Constituição e Justiça 
Relatório lei em 

De autoria do Deputado Carlos Murta, o projeto de e dá 
tela altera a Lei Estadual nQ 10.629. de 17 / 1/ 92 , 
outras providências. matéria foi distribuída a esta 

Publicada em 7/4/95. a . . de juridicidade, 
Comissão para exame prellmlnar do art . 195, 
constitucionalidade e l egalidade, nos termos 

t 103 v "a" do Regimento Interno. 
el e 0 ar · ' ' ' Fundamentação . 

· · d ro·eto em comento inclu1r trecho 
Constituem Ob]et,vos 0 P J . s declarados de preservação 

do rio Jequitinhonha ent~~ ~~9rl~ regulamentar o uso de tais 
permanente pela Le1 nQ . , 
cursos d ' água. t " a a matér 1a referente à 

Do po~to de vista bda ~~m~ed:n~~g;slação concorrente entre 
proteçao do melo am len . municípios. e comum , 
os entes federados , excluldos os conforme expressam, 
incluídos os munlClPlOS. da constituição 
respectivamente, os arts. 24, VI , e 23 , VI, 
Federa l. . . r de competência do 

Na- 0 obstante a referida mater1a se E d . 
b h r mais de um sta o. e Estado, 0 rio Jequitinhonha, por an a 

de domínio da União. art . 20 , III, da carta Magna 
Nesse sentido. diz a regra do 

Federal, "in verbis": .-
"Art 20 - São bens da Unlao: t de água em 
III ~ os l agos rios e quaisquer corren es de um Estado. ' d ·nio ou que banhem ma1s terrenos de seu oml ' . ou se estendam a 

sirvam de limi tes com outros palses, bem como os 
território estrangeiro ou_ dele prov~~ham. 
terrenos marginais e as pra,as _fl uvlals , . lq er disciplina 

Sendo o bem federal, em prlnClplO. qua u - da União 
jurí dica que p~rta de out~a _ent1dade que nao 
configura invasao de_ compe~encla. t como J·a· foi b ente entretan o, A proteção ao melO am 1 : matéria de l egislação 
demonstrado neste parecer, e 

z 
i3 

·• E 

-ª .:: 
o 
~ . 
E 
o 
~ 

v; 
o 

"O . o 
-< 

689 

concorrente, e, dessa forma, incumbe ao Estado , para atender 
às suas peculiaridades. suplementar a norma federal. 

A Constituição mineira prevê por parte do poder público a 
~ -eservação permanente de determinadas áreas. A lei que 
~ egulamentou esse dispositivo declarou , entre outros, o rio 
São Francisço. que é um bem federal . de preservação 
permanente. E preciso observar que essa lei foi sancionada 
sem nenhum ve:o do Execut i\:. corroborando nossa tese de que 
é possível dec l arar rios feoerais de preservação ambienta l. 
Outro aspecto que ·não podemos deixar de analisar é a 

finalidade da legislação ambiental. Toda ela visa 
proporcionar às gerações presentes e futuras qualidade de 
v ida sadia e ambiente ecologicamente equilibrado , voltado 
para o uso racional e não predatór io dos recursos renováveis 
e não renováveis. 

Assim, a iniciativa dos Estados membros de não permitir. 
sobretudo ao particular. determinadas práticas em espaços 
territoriais e em seus componentes especialmente protegidos 
vai ao encontro do espírito que norteou o constituinte 
federal quando da elaboração do texto constituciona l. 
notadamente em seu art. 225. Por conseguinte. o Estado pode 
e deve, quando julgar necessário. se assim não o tiver feito 
a União. preservar os rios federais. Aliás, como a matéria 
referente à proteção do meio ambiente é de competência comum 
ou material. é dever do Estado exercer o poder de policia 
sobre os seus bens e sobre os bens da União. Por tudo i sso. 
se infere que o Estado, ao legislar sobre bens da União, no 
caso. não está invadindo competência. mas apenas preenchendo 
vácuo da legislação federal. que. até o momento. não 
declarou os citados rios federais de preservação ambiental. 

A propósito, o art . 3Q da Resolução nQ 10. de 14 / 12 / 88, do 
Conselho Naciona l do Meio Ambiente, dispõe que, qualquer que 
seja a situação dominial de sua área. ela poderá fazer parte 
de uma APA - Área de Proteção Ambienta l. Observe-se que o 
comando diz qua l quer que se j a a situação domin i a l de sua 
área. ou seja, independentemente de ser particular ou 
pública (da União. dos Estados. dos municípios e do Distrito 
Federal ). 
Declarar 

diz nada, 
contêm os 
de uso. 

um rio de preservação permanente. por si só. não 
e é a norma sem eficácia. quando nela não se 
objetivos e as devidas proibições ou regulamentos 

O projeto. ao estabelecer as proibições no art. 2Q. supre 
l acuna da Lei ng 10.629. de 1992. No entanto, entendemos que 
o comando do inciso I do art. 2Q da proposição. que veda a 
modificação do leito e das margens do rio declarado de 
preservação permanente. não excepcionou os rios de domínio 
federal. Merece . assim , que se faça um reparo. para l he 
retirar o vicio . Para tanto, estamos apresentando a Emenda 
nQ 1, dando nova redação a esse artigo. 

Em face do expost c 
constitucionalidade e 
185/ 95 com a Emenda ng 

Conclusão 
conc l uímos pe l a juridicidade. pela 
pela lega l idade do Projeto de Lei ng 
1. a seguir red i gida. 
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Dê-se ao art. 2Q a seguinte re~ação : 

690 

"Art. 2o- No rio de preserva_çao permanente é proibido: 
gens ressalvada a I - modificação em seu le1to e mar . _ · 

· · d União nos rios de seu dom1n1o; competenc1a _a d d·mentos para exploração de recursos II - revolv1mento e se 1 

minerais; . . t. ·dade que ameace extinguir espécie 
III - exerc1c1o de a lVl m risco 0 equilíbrio 

da fauna aquatica ou que possa colocar e 
dos ecossistema~; hídricos ou execução de obras 
IV- utílízaçao de recursos d os quais estejam em 

ou serviços com estes rel ac,ona os. - s no art. 
desacordo com os objetivos de_preserv~ça~9~~p~esso 2Q da Lei nQ 10 . 629, de 17 de _Jane1ro e · · 

Sala das Comissões, 24 ~e malo d~.1~95~edro Toledo. relator 
Geraldo Santanna, Presldente - lm~o ldo Penna . 

- Geraldo Nascimento - CarlosTUMRUNOrtaDO p~~~~TO DE LEI 
PARECER PARA O 1Q 

No 193/95 
comissão de Constituição e Justiça 

Re l atório .. 
Antônio Júl ío , o projeto em ana lise, or1g~nado 

Do Deputado . 2 243 / 94 objetiva dar a denomlnaçao de 
do Projeto de Le~anºco~ta Pereira ao trecho da _ MGT - 146 
Rodovia José BR-262 (trevo de Araxa) e o MunlClPlO de 1ocal1zado entre a 
Serra_do Salítr;3/ 4/ 95 veio o projeto a esta Co~í ssão para 

Publ1cado em · dispõe 0 art 195. exame preliminar, em atendimento ao que · 
t 103 v "a" do Regimento Interno. 

c/c 0 ar · ' · ' Fundamentação 
XIV da Constituição Estadual , que 

Dispõe o art. 61:_ L .. 1 t·va dispor sobre bens de 
com~ete ~ Assemblela_ eagq,~eas~ refere o projeto de lei em 
dom1n10 pub l 1co. mater1a 
comento . _ _ d DER-MG 0 trecho da referida rodovia segundo 1nformaçao _ o . . . 
não possu í denomínaçao oflClal. verifica-se que ele esta em 
Quanto a legal idade do prOJeto. . - da Lei Estadua l ng 

plena consonância com as dete~m , 2aço~~ 7 621 de 13 ; 12/79, 
5.378. de 31 / 12 / 69, alterada_pe a elró-rí~s públicos, não 
que disciplina a denom,naçao de P - ~ice ao trãm ít e da 
havendo , por consegu1nte, nenhum o 
proposição. Conclusão 1 JUrldlcidade, pe l a 
Pelo expost o. conclu i mos p_e a . 

d d do Projeto de Le1 ng constitucionalidade e pela l ega l l a e 
193 / 95 na forma original. . 
Sala das Comissões, 24 de malo de 1995 . relator p esídente - Carlos Murta. Geraldo Santanna , r _ Simão Pedro Toiedo. 

Geraldo Nascimento - Arnal1doTPUeRnNnOaDO PROJETO DE LEI 
PARECER PARA O Q 

NQ 197/95 
Comissão de Constituição e Just iça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Miguel Martíní , o projeto de lei em 
analise tem por Objetivo declarar de utilidade pública a 
Fundação Nossa Senhora de Guada lupe, com sede no Município 
de Itajuba. 
Publicada em 

Comissão para 
o a r t . 1 03, v. 

18 / 4/ 95, foi a proposição encamin hada a esta 
exame prelimina r, nos termos do art . 195, c / c 
"a" , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Pela documentação apresentada . verifica-se que a entidade 

funcionava ha mais de dois anos e que sua diretoria é 
composta de pessoas i dôneas . que não recebem nenhuma 
remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Como se vê , a entidade atende aos requisitos da Le i ng 
5.830. de 6/ 12 / 71, razão pela qua l não encontramos óbice a 
tramitação do projeto. 

Conclusão 
Em face do exposto. conc '~i mos pe l a juridicidade, pela 

constituc i onalidade e pela l egalidade do Projeto de Lei ng 
197/ 95 na forma proposta. 
Sa l a das Comi ssões , 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator 

Carlos Murta - Geraldo Nascimento - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 198/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Rel atór io 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos , o projeto de 

l ei em ana l ise. originado do Projeto de Lei ng 2.236/ 94. tem 
por objetivo declarar de utilidade púb li ca o Centro Infantil 
Mãe Chica, com sede no Município de Claúdio. 

Desarquivada , foi a proposição pub l icada em 18 / 4/ 95 e 
encaminhada a esta Comissão para exame pre lim inar, nos 
termos do art. 195, c / c o art. 103, V, "a", do Regimento 
Interno. 

Fundament ação 
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica -se 

que a entidade atende as exigências da Lei ng 5.830, de 
6/ 12 / 71. que dispõe sobre a dec l aração de utilidade pública 
de entidades. 

Conclusão 
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade. pela 

constitucionalidade e pe l a legalidade do Projeto de Lei ng 
198 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. re l ator 

Carlos Murta - Simão Pedro Toledo - Geraloo Nascimento. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 209/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Rel at ório 
De a utoria do Deputado Wanderley Ávila , o projeto em 

analise visa a declarar de utilidade púb li ca a Fundação São 
Vicente de Paulo , com sede no Município de Paraopeba. 
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I / 95 em 0 projeto a esta Após a sua publlcação em 27 4 , v do art. 195 , c / c Comissão para exame prellmlnar, nos termos 
~ 103 v ''a", do Reg1mento In!erno. 

o ar,_ · ' Fundamentaçao . 
em exame tem como suporte a Lel nQ 5.830. de 

A matéria ê os requisitos para a declaração de 
6/12/ 71 , qu~ prev tidades A referida fundação atende 
utilidade_publlca de en · itada lei, tendo em vista a 
às condiço~s estabelecldas gelae~se motivo, não encontramos documentaçao apresentada. or_ 
óbice à tramitação da propos,çao._ 

Conclusao 
- ela J·uridicidade, P_ela Dl-ante do exposto, conclulmos P 

1 1 dade do Projeto de Le1 nQ constitucionalidade e pela ega, 
209/95. . - 2 d m io de 1995. 
Sala das Comlssoes,P 4 -~ ~e Arnaldo Penna relator 
Geraldo Sant~n~a,_ ~:~~oe~ole~o _Geraldo Nas~imento. 

Carlos Mur~~RECE~m~~RA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 216/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relator1o . 

n 216 / 95, do Deoutado Ca~los Plmenta, o Projeto de Lei Q . . "blica a Fundaçao Hosp1talar 
visa a declarar de utllldadeo~usede no Município de Manga. 
de Amparo ao Homem do_Campo. ~/ 5/95 vem o projeto a esta 

Após a sua publlcaçao , l _em r n~s termos do art. 103, V. C ssão para exame pre 1mlna , 
.~~

1 

c/ c 0 art _ 195, do Regimento I~terno. 
· Fundamentaçao 

A entidade objeto da proposição em te~~ 
1 ·dade JUrídica esta funclonando persona 1 ' . d r pessoas os e sua diretoria e forma a po 

é dotada de 
mais de dois 

idôneas, não 
an 1 argos que exercem . 
remuneradas pe os c d"d s os requisite~ estabelec1dos pela -sta-o portanto aten 1 0 - d laraça-o de c_ · 5 830 d~ 6 / 12/71, que disc1pl".'la a ec Le1 nQ - . . 
t ilidade pública de ent1dades. -

u Conclusao 
Pelo exposto. concluímos p_ela juridicidade. pela 

d do Projeto de Lei nQ constitucionalidade e pela legal1da e 
216 / 95 na forma ~roposta. - 1995 
Sala das Comissoes. 24 ~~e~~~o_d~imão Pedro Toledo. relator 
Geraldo Santanna. Pres M ta _ Geraldo Nascimento. 

Arnaldo Penna - CarloOsl uTrURNO DO PROJETO DE LEI PARECER PARA Q 
No 217 / 95 

Comissão de Const~tuição e Justiça 
Relator1o . 

t d Olinto Godinho o ProJeto de Lei nQ De autoria _do Depu a 0 . 1 ·dade,pública o Hospita l 
217 / 95 objet,va declararlde d~t 1n~ Município de Santa Maria Santa Maria Eterna , loca 1za 
do Suaçui. 0 proJeto a esta Comissão para Publicado em 4 / 5 / 95 , vem 195 , c / c 0 art . 103 , V, exame preliminar, nos termos do art. 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A matéria em exame tem como suporte a Le i nQ 5.830, de 

6/12 / 71, que prevê os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades. O Hospital Santa Maria 
Eterna satisfaz as condições estabelecidas pela citada lei, 
tendo em vista a documentação apresentada, razão pela qual 
não encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 217/95 na forma proposta. 
Sa l a das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Carlos Murta - Simão Pedro Toledo - Gera ldo Nascimento. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 221/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira. o Projeto 

de Lei ng 221 / 95 (ex - Projeto de Le i nQ 2. 122/ 94) tem por 
objetivo dec l arar de utilidade púb li ca a Associação 
Mantenedora do Hospital e Maternidade Dr. Aureliano Brandão. 

Desarquivada. foi a proposição publicada em 5/ 5 / 95 e 
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar. nos 
termos do art. 195, c / c o art. 103, v, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Em regular funcionamento há ma is de dois anos , a referida 

entidade tem personalidade jurí dica , não oossui fins 
lucrativos, sendo os membros de sua diretoria pessoas 
idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo 
exercício de seus cargos , conforme atestam os documentos 
anexados ao processo por exigência da Lei ng 5.830 , de 
6 / 12/ 71 . que prevê os requisitos para dec l aração de uti li dade púb l ica de entidades. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pe l a juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
221 / 95 na forma original. 

Sa l a das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna . Presidente - Arnaldo Penna. relator 

Carlos Murta - Simão Pedro Toledo - Geraldo Nascimento. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 225/95 
Comissão de Constituição e Jus tiça 

Re latório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a proposição 

em aná li se objetiva dec larar de utilidade pública o Centro 
Internacional de Cu l tura e de Intercâmbio do Estado de Minas 
Gerais - CICIEMG -. com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 6 / 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 
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t d beneficiar preenche os 
A en~idade que ~e prelenL~i n 5.830, de 6/12/71, qu~ 

requ1S1tos estabe:ec1dos_ P~eaencont~ando, portanto, óbice a 
regulamenta a mater1~,_nao 
tramitação da propos1çao. Conclusão . .. 

- exaradas concluímos pela jur1d1C1dade, pela Pelas razoes ' . d p 0 eto de Le1 nQ constitucionalidade e pela legal1dade o r J 
225;95 na forma proposta. . 

S l das Comissões 24 de ma10 de 1995. a a 'Presidente - Geraldo Nascimento, relator 
Geraldo ~an~an~aÀrnaldo Penna - Simão Pedro Toledo . 

- Carlos p~~E~ER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 226/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório . . 

. . /9 d Deputado Alencar da S11Ve1~a 
O ProJeto de Le1 n~ 226 ~~ u~ilidade pública a Associaçao 

Júnior. VlSa a dec adrar v·la Pinho e Vila Castanheira, com 
comunitar1a Santana a 1 . 
sede no Mun ·=ipio de Belo Hor1zonte. t Comissão para 

Publl·cado e~ 6/ 5/ 95, vem o proJeto a es / a 103 v 
d rt 195 c c o art. , , exame preliminar, nos termos o a . . 

"a", do Regimento Interno. _ 
Fundamentaçao referida 

Em regular funcionamento há maisdde doisn~~ospo~sui fins 
d tem personalldade JUr1 1Ca , . entida e sendo os membros de _sua diretorla ~essoas 

~~g~~~~~o~~e não percebem nenhum t1PO de remuneraçao p~lo 
exercício de seus cargos, con!orme atesta~ ~~ go~~~~n ~! 
anexados ao processo por ex,gencla da Le decla~ação de 
6/ 12/71, que prevê os requlSltos para 
ut i 1 i da de púb 1 i c a de ent 1 dades . _ 

Conclusao 
Dl·ante do exposto, concluímos_ pela juridicidade, pela 

1 d de do Projeto de Le1 nQ constitucionalidade e pela lega 1 a 
226/95 na forma original. . 

C · - s 24 de ma1o de 1995. Sala das omlssoe , . - Geraldo Nascimento. re l ator 
Geraldo Santanna, Pres1dente - Simão Pedro Toledo. 

-Car los ~~~~~E; ~~~~ l go2~e~~~NO DO PROJETO DE LEI 
No 23/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório . toria do Deputado Ivo José. 

O Pr?jeto_de_Lei nQ 2A_3/95,d~e ~~oteção Ambiental das Lagoas 
visa a cr1açao das reas 

forma Marginais do Rio Piracicaba e de Seus Afluentes. _ . ada em 1o turno, na A proposiçao fo 1 aprov c · - nos termos 
apresentada , cabendo agora a esta omlssao, 
regimentais. emitir parecer para o_2Q turno. 

Fundamentaçao . 
. . . a a declarar como Areas de Proteção 

O projeto em anal~se Vl~agoas margina is li gadas ao regime 
Amb1ental - APAs_ as . os seus afluentes. Essa 
hidrológico do _rlo P1rac1cabava~ãg segundo a legislação em 
categoria de un,dade de con~er er e' conservar a qua li dade 
vigor, destlna-se a pro eg 
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ambiental e os sistemas naturais, tendo em vi sta a melhoria 
da qualidade de vida da população local e, t ambé m, a 
proteção dos ecossistemas regionais. No caso ora em exame, a 
criação dessas APAs objetiva preservar ecoss i stemas 
ribeirinhos. favorecer a reprodução e o desenvolvimento da 
f auna ictiológica e , ainda, promover condições para o 
desenvo lvimento da pesca amadora , do turismo, do lazer e da 
recreação. 
A matéria não encontra óbices de natureza constitucional ou 

jurídica. ficando ao critério do poder público a 
conveniência de materializa-la e incorpor a- la à legisl ação 
ambiental . A proposta eleva o nível de proteção assoc iado 
aos recursos hídricos, com destaque para as l agoas marginais 
da sub-bacia do Pir acicaba, as quais passarão a integrar a 
categoria de unidades de conservação ambienta l . 

Para melhor adequação á técnica de redação legislativa e 
para corrigir incor reção sobre a designação do rio 
Piracicaba, verificada no parágrafo único do art. 3Q , 
estamos apresentando duas emendas. sem modificar a essência 
do texto. 

Quanto ao mér it o da proposição, reiteramos o parecer desta 
Comissão quando de sua aprec iação no 1Q turno . 

Em face do exposto. 
Lei ng 23 / 95, no 2Q 
seguir redigidas. 

Conclusão 
opinamos pela aprovação do Projeto de 

turno , com as Emendas ngs 1 e 2 , a 

EMENDA NQ 
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 
Piracicaba e de Seus Afluentes, as l agoas marginais do rio 
Piracicaba e dos seus afluentes . ". 

EMENDA No 2 
Substitua-se. no parágrafo único do art . 3Q. a expressão 

"rio Doce" por "rio Piracicaba" . 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos. Presidente Wilson Trópia. relator 

Ivo José - Antônio Roberto. 
PARECER SOBRE AS EMENDAS NoS 5 E 6 , APRESENTADAS EM 

PLENÁRIO , AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No l/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
De autoria do Deputado Anderson Adauto. o Projeto de Lei 

Complementar nQ 1/ 95 dispoe sobre o acréscimo de inciso ao 
art. 5Q da Lei Complementar ng 37, de 18 / 1/ 95. 
Distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de 

Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária, a proposição foi analisada em 
reunião conjunta e tramita em regime de urgência, em virtude 
de requerimentos de membros da Comissão de Assuntos 
Mu nicipa is e Regionalização. aprovados em Plenário. 

Incluído em ordem do dia para discussão e votação em 
Plenário, no 1Q turno, o projeto recebeu as Emendas ngs 5 e 
6. 
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A seguir, as emendas foram encaminhadas 
para rece ber parecer, nos te r mos do art. 
Regimento Interno. 

a esta 
195. ~ 

Comissão 
2Q, do 

Fundamentação 
A Emenda nQ 5, de autoria do Deputado Olinto Godi nho, visa 

a impedir que, com a emancipação de distritos, o município 
pe rca mais de 70% de sua área. Pretende, também, fixar o 
limite má ximo de três distritos emancipandos por município, 
estabelecendo a prioridade para os distritos ma1s d1stantes 
da sede do município. 

Julga mos que a emenda merece nossa acolhida. 
Sabemos que existem, ai nda, e m nosso Estado , alguns 

municípios de larga extensão t e rritoria l. que poderiam ser 
drasticamente reduzidos, ca s o fosse concretizada a 
emancipação de muitos de seus distritos. _ _ 

De acordo com a emenda proposta, as emancipações so poderao 
ocorrer grad ualmente, no máximo para três distritos de cada 
vez, dando-se prioridade aos distritos ma1s d~stantes _da 
sede do municíp io, evitando-se. assim , uma reduçao repent1na 
e exagerada do território municipal. _ _ _ _ 

A Emenda nQ 6, de autoria do Deputado Bon1fac1o Mourao, tem 
Por obJetivo salvaguardar a situação econom1ca dos 

d d d 70,~ municípios remanescentes. Na verdade, a per a e ma1s e ,, 
da receita do município não pode ser adm1t1da. _ _ 

A medida, além de justa, é de interesse do propr1o Est~do 
que se vê obrigado a socorrer financeiramente o mun1C1p1o 
que perde grande parte de sua arrecadação , tornando-se 
economicamente inviável. 

Por uma questão de técnica legislativa, consideramos de bom 
alvitre acrescentar as duas emendas ao Substitutivo nQ 1, 
apresentado por esta Comissão, o que nos levou a elaborar o 
Substitutivo ng 2. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos favoráveis á aprovação _do 

Projeto de Lei Complementar ng 1/95 na forma do Subst1tut1vo 
no 2. a seguir apresentado, ficando preJUdlcadas as Emendas 
nos 1. ~- 5 e 6. 1 

- SUBSTI TUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 1 95 
Altera a Lei Complementar ng 37, de 18 de janeiro de 1995, 

que dispõe sobre a criação, a _incorporação : ~ fusão e o 
desmembramento de municípios e da outras prov1denc1as. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam acrescentados ao art. 5Q ca_ Le1 

Complementar nQ 37, de 18 de janeiro de 1995 , os se ~~1nt es 
incisos: 

"Art. 5Q - ... . ..... - - -- - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
IV - a perda de distrito industrial ; . 
v - a perda de mais de 70% (setenta por cento ) de sua area 

territorial, tomando-se como referência aquela ex1stente em 
1Q de janeiro do segundo ano posterior ao das ult1mas 
eleições municipais; 

VI - a perda de mais de 3 (t rês ) distritos por emancipação , 
no ano em que ocorrerem as emancipações ; 
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de 70% (setenta por cento) de suas 

capita l , tomando-se como r e f e rênci a 
dos 3 (tr ês) últimos exercícios 

ao i nício do process o, salvo acor do 

Art. 2Q Ficam acrescentados ao a rt. 5Q da Lei 
Complementar no 37 de 18 de janeiro de 1995, os s eguintes parágrafos: - ' 

"Art. 5Q - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
9: .. - Considera - se distr i to industrial, para os fins desta 

le1. aquele projetado e implant ado pel a Companhia de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI - MG - há pelo 
menos 2 (dois) anos. _que esteja em pleno e ininterrupto 
func1onamento e CUJa area efetivamente industria li zada seja 
supe~1or_ a 50% ( c inqüenta por cento ) de sua base terr1t0r1al. 

9. - . _- ~dmite - se a perda de até 4 (quatro) distr1tos por 
emanc1paçao quando ocorrer a fusão de 2 (doi s ) ou ma 1s 
distritos. para formar-se um novo município. 

: - _ Quando se v~rificar que duas ou mais emancipações. 
pretend1~as em relaçao_a um mesmo município reman escente , 
resultarao~ em seu_conJunto , no descumprimento de qualquer 
das _cond1çoes prev1stas nos incisos v, VI e VII deste 
art1go, sera dada preferência aos distritos cuja zona urbana 
esteJa_ma1s d1stante. em linha reta, da zona urbana da sede 
do mun1c1p1o remanescente. " . 
Art. 3Q -Os incisos I e II do art. 7Q da Le i Complementar 

ng 37 , de 18 de j aneiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação: 
"A rt. 7Q- .. . .. ............... _ 
I - formação de uma Comissão Emancipac i onista. que se 

responsabilizará pela organização dos documentos 
necessar1os . por seu encaminhamento á Assembléia Legislativa 
e pelo acompanhamento do processo em todas as fases: 

II e~caminhamento á Assembléia Legislativa de 
representaçao. _ass1nada por , no mínimo , 7% (sete por cento ) 
dos ele1tores 1nscr1tos na area terr itori al a ser emancipada 
e 1~ent1f1cados por meio do número do titulo de eleitor. da 
seçao e da zona eleitoral, em 1 ista organizada por entidade 
legalmente constituída . que se responsa bi lizará pela 
1done1dade das ass1naturas, dispensado o reconhecimento de f1rmas . e instruída com: 
a) os documentos_de que trata o parágrafo único do ar t. 3Q; 
bl cop1a_ autent1cada da ata de constituição da Comissão 

Emanc,pac1on1sta. registrada em cartór io de títulos e documentos: 
c ) cóp ia autenticauc da ata da eleição da diretoria 

ent1dade que se responsab ili zar pelas assinaturas 
representação, registrada em cartório de títulos docume ntos: 

da 
da 

e 
d) cóo ia autenticada do cartão de CGC, ou cópia do estatuto 

registrado em cartório de títulos e documentos. da entidade mencionada neste inciso;" . 
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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 para a Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização para diligências e instrução 
complementar com a seguinte documentaçãc: 

a) mapa da área emancipanda, elaboraco 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 Emancipac ionista na 
mesma área emancipanda, terá precedência aquela cuja 
representação tenha sido recebida em primeiro lugar pela 
Assembléia Legislativa nos termos do 9 1Q. 

Ao primeiro processo serão anexados os posteriores e as 
demais comissões serão consideradas sucessivamente segundo a 
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 á 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 protoco lo do reque rimen to de que 

trata o i 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 qL..e crie, organize ou suprima 
distrito ou que altere seus limites. " . 

Disposições Transitórias e Fi nais 
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 l ei 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 

2 
6 . 
-~ .. 
E 
õ 
= 
o 
~ . 
E :: 
~ 

éii 
o 

"C . 
o 

·< . 
õ o. 

~ 
o 
õ. 
E 

699 
projeto ~e lei de emancipação, desde · 
Clrcunstancias acrescidas pelo art. 1o dei~~ lp~rtlnente ás 
Art. 8Q -Os processos 1 - e · 

Assembléia Legislativa n~ ~~taquadeq ue r bfal~e d~ tramitação na 
s · ·t · PU 1caçao desta 1e· 
n~J~; a~~s~8a~econdições estabelecidas pela Lei Complement~~ 
Art , 9 - Jane,ro de 1995, e por esta lei. 

: ~ Esta l e 1 entra em vigor na data de publ1caçao. sua 
Art . 10- Revog~m-se as disposições em contrário. 
Sala das Com1ssoes, 24 de maio de 1995. 
Jose Henr1qu~. Presidente (voto contrário) - 0 -1 relator- Joao Batista de Oliveira , (absten ão, z~n 

Nogue1ra (voto contrario) - Dimas Rodrigues ç_ J) · 
Barros - Paulo Piau. ose 

Melo, 
Ivair 
Maria 



BELO HORIZONTE , SÁBADO, 27 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
ATA DA 40ª LEGISLATIVA, EM 25 DE MAIO DE ~995 ·-

Presidência dos Deputados Agostinho Patrus e Sebast,ao 
Navarro V1e1ra 
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. - 1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ): Ata-SUMARIO: ABERTURA ª 9 e 1o/95 (encaminham C Pendência· Mensagens ngs f' · 
erres Lei .nos 250 e 251/95, respectivamente) -O 1C10S 
ProJet~s de - _ d Proposições: Proposta de Emenda e cartoes Apresentaçao e . · 252 a 259/95 -
à Constituição ng 4/ 95 - _Proietos de Le~38Qs a 144/ 95 
R · entos de Emanc1paçao ngs . -
equerlm 443 445/95 - Requerimentos das Com,ssoes Requer1mentos ngs .. a_ ( 21 ) e de Agropecuária e dos 

de Assuntos Munlc:pals . Wi l son Trópia e Marcelo 
Deputados Maria Jose i Hau~~ ~~~·Discurso do Deputado Alencar 
Gonçalves - Oradores _ ~:~~~tro.de presença - Interrupção dos 
da S1lve1ra vunlor - missão; composição da 
trabalhos ordlnarlOS; nomeaçao de c~ vras do Deputado Gil 
Mesa; execução do Hln~ ~ac 1 ~~~;~i~a ~imenta: palavras do 
Pereira : pa 1 avra~ do ro, · a. a 1 avras do Sr . 
Senador Darcy R1be1ro; e~treiaab~~h~~a~rdin~rios - 2ª PARTE 
Presidente - Reabertura _o~be~tura de inscrições - Palavras 
(O RDEM DOP DI~ ):t~ª - ~!~~~rimentos: Requerimento da Deputada 
do Sr. ~es, en_ . - Pro·eto de Lei ng 45 / 95 em 
Maria Jose_ Haue,sen; ,ncl~saor~o 299Jdo Regimento Interno-
ordem do d1a para os flns _o a · 139 a 144;95· deferimento-
Requerimentos de Emanclp~ça~enQ~gropecuària e ' dos Deputados 
Requerimentos da Comlss~o alves· aprovação - Requerimentos 
Wilson Tropla e Marcelo o~ç .. ~is (20)· aprovação 2ª 
da Comissão ~e Ass~~~~são u~~c~~oposiçõe~: Votação. em 1Q 
Fase: D1scussao e ç_ 54195 . aprovação com as Emendas 
turno. do PrOJeto d9e_LeDl nQssão ~m 1o turno, do Projeto de nos 1 a 3 e 5 a 1Scu . -
Lei nQ 2/ 95· questões de ordem - ENCERRAMENTO. 

' ABERTURA 
-Às 14h15min comparecem os Deputados: . . Paulo 

, . Sebastião Navarro v,e,ra Agostinho Patrus - . . José Haueisen- Ibrahim 
Pettersen- Rêmolo_Alols= A-t~~~~a Júlio- Aílton Vilela -
Jacob- Ermano Batlsta no Silveira Júnior - Almir 
Alberto Pinto Coelh?: Al:nca~lg~ Coelho_ Antónic Andrade 
Cardoso- Alvaro Antonlot~-. nR,voberto -Arnaldo Canarinho-A t ónio Genaro - An onlo c 1 s 
- n . o t - Bonifácio Mourão ar 0 Arnaldo Penna - Bllac ' ~nc~ ~ ber Carneiro- Dílzon Melo-
Murta- Carlos Plmenta p· ~u·ro- Djalma Diniz - Durval 
Dimas Rodrigues - D~nls 1n e,Braz - Francisco Ramalho 
Ângelo- Elbe Brandao -Elmo . -Gi l Pere i ra- Glycon 
Geraldo Nascimento - Geraldo Sa~ta78~ José - Jairo Ataide -
Terra Pinto - Iva lr Noguelra_ . _ r e Hannas - José 
João Batista de 011ve1ra- Joao Le~~;cel~o ~ecé Marcelo Henrique - Jose Mar1a Barros 
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Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia -
Mauri Torres -Miguel Barbosa- Olinto Godi nho Paulo 
Schetti no- Raul Lima Neto Rome u Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos - Sebastião He lvécio -Simão Pedro To ledo Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira) - A 
li sta de comparecimento registra a exi stência de número 
regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo mineiro, inic~ amos os nossos traba l hos. 
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-Secretària, procede à 
leitura da ata da reunião anter ior, que é aprovada sem restrições . 

Correspondência 
-O Deputado Ibrah i m Jacob, 3Q-Secretário, nas funções de 

1g-Secretàrio , lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 9/95* 

Belo Horizonte, 23 de maio de 1995. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Voss a Excelência. para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei 
incluso. que autoriza a Fundação Rural Mineira - Colonização 
e Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel ao 
Município de Jaíba para o fim que menciona. 

O projeto encaminhado estabelece a condição de o imóvel ser 
destinado à construção. pelo donatário. de um distrito 
volt ado para o desenvolvimento da agricultura, iniciativa 
que por certo propiciará o maior desenvolvimento da região do Jaiba. 

Os documentos que estou encaminhando junto a esta mensagem 
justificam a doação e contêm dados técnicos resulta~tes de 
estudos para a criação de distrito agroindustria l - aquela área. 

Por se tratar de iniciativa importante para a economia 
mineira, solicito a Vossa Excelência que o projeto incluso 
seja aprec iado com urgência , nos te rmos do artigo 69 da Constituição do Estado. 

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI NQ 250/95 

Autoriza a Fundação Rural Mineira Colonização e 
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel ao 
Município de Jaiba para o fim que menciona. 
Art. 1Q - Fica a Fundação Rural Mineira -Co loni zação e 

Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - autorizada a doar ao 
Mun icíp io de Jaíba uma área de te~reno de 344.059,15 m2, 
parte do imóvel situado naquele munic ípio, adquirido 
conforme escritura pública de doação de 16 de outubro de 
1967 , l avrada nas folhas 29 e 30 do livro 56 1, no Cartório 
do Segundo Oficio de Notas de Belo Horizonte e registr ada no 
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Manga sob o ng 
3.358. compreendendo-se a área a ser doada dent ro da 
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seguinte descrição: tem inicio no ponto PO de coordenada s 
N=99.999,43; E=50.004,62, lado esquerdo da MG-401 , sentido 
Jaiba/Manga, a 2 10,32 metros da estaca O (zero) da Aven ida 
1, de coordenadas N=100.041, 11; E=49.798,47 , do distrito 
industrial; deste ponto, por uma distância de 44,79 metros e 
Az.198Q02 ' 40" , atinge o ponto Pl, confrontando com 
ambulatório municipal; deste ponto, por uma distância de 
273 59 metros e Az. 113o56 ' 40", atinge o ponto P3; deste 
ponio. por uma distânc~a de 128 , 76 metros e Az. 115g16 ' 40". 
atinge o ponto P4 (do ponto P2 ao ponto P4 com a seguinte 
confrontação: pela ordem, ambulatório municipal, Pau l ino de 
tal, Egilson Correia, Silvano Pereira e Murilo de tal); 
deste ponto , por uma distância de 80 , 02 metros e Az . 
202Q56 ' 40 ", atinge o ponto P5; deste ponto , por uma 
distância de 125,06 metros e Az. 203Q26 ' 40", atinge o ponto 
P6; deste ponto, por uma distância de 160,02 metros e Az. 
203Q06 ' 40", atinge o ponto P7; deste ponto. por uma 
distância de 150,13 metros e Az. 201Q06 ' 40 " , at1nge o ponto 
pg (do ponto P4 ao ponto P9, confrontando com Bruno Durães 
de Vasconcelos); deste ponto, por uma distância de 99,97 
metros e Az. 293o46 ' 40", atinge o ponto P10; deste ponto, 
por uma distância-de 59.09 metros e Az. 293Q56 ' 40", atinge o 
ponto P11; deste ponto, por uma distância de 129,85 metros e 
Az. 293Q36'40", atinge o ponto P12; deste ponto . por uma 
distância de 259 , 92 metros e Az. 294Q16 ' 40", atinge o ponto 
P14; deste ponto , por uma distância de 139 , 96 metros e Az. 
294g56 ' 40 ", atinge o ponto P15 (do ponto P9 ao ponto P15, 
confrontando com Luiz Pereira da Luz ); deste ponto, por uma 
distância de 279 , 96 metros e Az. 28Q56 ' 40'' , atinge o ponto 
P17; deste ponto, por uma distância de 126,67 metros e Az . 
22Q18'22", atinge o ponto P18; deste ponto, por uma 
distância de 66 , 61 metros e Az. 35Q45 ' 14 ", atinge o ponto 
P19 ; deste ponto, por uma distância de 44,00 metros e Az. 
64Q46 '29" , atinge o ponto P20 (do ponto P15 ao ponto P20, 
confrontando com a Estrada Municipal -para Cachoeirinha); 
deste pon to, segue por uma distância de 215,69 metros e Az. 
97o32'41", segue pela faixa de domínio da MG-401. lado 
direito. sentido Jaíba , onde atinge o ponto PO, do início 
desta descrição, perfazendo uma area tota l de 344.059. 15m2 . . 

Paragrafo único A area descrita neste artigo sera 
destinada à construção de distrito agroindustrial. 

Art. 2o- A escritura de doação contera clausulas que: 
I - obriguem o donatário a ut ili zar o imóvel para a 

finalidade prevista nesta lei; 
11 - fixem o prazo de 3 (três) anos, contados da data da 

assinatura da escritura, para o cumprimento do encargo 
estabelecido nesta l ei; 

III - estabeleçam a reversão do i móve l ao patrimônio da 
Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento 
Agrário RURALMINAS, no caso de descumprimento das 
disposições constantes nos incisos anteriores . 

Art. 3Q Esta le1 entra em vi gor na data de sua 
publicação. 

Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrario." 
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-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de 

Fiscalização Financeira pa r a parecer, nos te rmos do ar t . 
195, c / c o art. 220, do Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

Belo Horizonte , 23 
Senhor Presidente, 

"MENSAGEM NQ 10/95* 
de maio de 1995. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência , para ser 
submetido ao exame dessa egrégia Assembléia Legislativa. o 
projeto de lei incluso , que autoriza o Poder Executivo a 
doar imóvel ao Município de Jacinto. 

O imóvel de que trata o projeto. situado no centro da 
cidade de Jacinto, é constituído de um prédio e seu 
respectivo terreno, com area total de 1.710,00m2. e por 
longos anos serviu de sede à Escola Estadual Professor 
Estevão Araújo. 

Com a transferência daquela unidade de ensino para outro 
local. o município vem se utilizando do prédio, onde jà se 
acha funcionando parte de seus serviços, com real proveito 
para aquela comunidade. 
Diante de tal situação, houve por bem a administração 

municipal so li citar a sua doação ao município, a fim de que 
o desfrute do imóvel possa se fazer com mais amplitude, 
inclusive com as adaptações do mesmo às peculiaridades do 
seu serviço. 

Ouvida a 
favoravelmente 
Estevão Araújo 
noutro terreno. 

Pasta da Educação. manifestou-se ela 
à doação. vez que a Escola Estadua l Professor 
jà se encontra instalada em sede própria 

A li beração patrimonia l que ora proponho. se acolhida pela 
augusta Assemblé~~ Legis l ativa, atende à justa reivindicação 
da laboriosa po~_ l ação de Jacinto, formulada pelo seu digno 
Prefeito Municipal. 

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a 
manifestação de meu elevado apreço e especial consideração. 

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais. 
Autoriza 

Jacinto. 
PROJETO DE LEI NQ 251/95 

o Poder Executivo a doar imóve l ao Município de 

Art. 1Q - F i ca o Poder Executivo autorizado a doar ao 
Mun i cípio de Jacinto o imóve l urbano constituído de um 
prédio e do respectivo terreno , com a área de 1.710,00m2, 
situado à Praça João Pereira, no centro de Jacinto, com as 
seguintes confrontações pe l a frente, numa extensão de 
57.00m , com a Praça João Pereira; pela direita. numa 
extensão de 30,00m, com a Rua Antônio Peixoto; pela 
esquerda , numa extensão de 30.00m. com a Rua Santos Dumont; 
e pelos fundos, numa extensão de 57.00m, com a Rua Santo 
Antônio, hav ido por doação , conforme escritura púb li ca 
transcrita sob o ng 1.908. do livro 3-B, a fls. 46, do 
Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Jacinto. 

Parágrafo único O imóvel de que trata este artigo 
destina-se à instalação de repartições do serviço público do 
Município de Jacinto. 
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Art. 2Q- A doação far-se-á sem ônus para o Estado. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
-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 . 
*- Publicado de acordo com o texto original. 

OFÍCIOS 
Do Sr . Laert Costa Lima Fi l ho, Diretor da DADP da Fundação 

de Assistência ao Estudante - FAE -, encam inhando cópia do 
convênio celebrado entre essa fundação e a Secretaria da 
Educação. (- Á Comissão de Educação.) 

Do Sr. Josino de Oliveira, agradecendo o voto de pesar pelo 
falecimento de seu filho Paulo Henrique de Oliveira. 

CARTÕES 
Do Coronel-Aviador Sabino Freire de Lima Filho, Diretor do 

PAMA-LS, e do Sr. Márcio Lemos Soares Maia , Secretário 
Adjunto de Indústr i a e Comércio, agradecendo convi te para a 
reunião especia l em homenagem ao Senador Darcy Ribeiro. 

Da Sra. Gilda Pazzini Lodi, Superintendente da Fundação 
AMAE para Educação e Cultura, parabenizando a Casa pela 
iniciativa do encontro com os Presidentes do Senado Federal 
e da Câmara dos Deputados. 
o Sr. Pres i dente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Aprese ntação de Propos ições 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposiçôes: _ _ 
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUI ÇAO NQ 4/ 95 

( Ex-Proposta de Emenda à Const i t ui ção nQ 1/91 ) 
Acrescenta os termos Latim e escolas privadas no parágrafo 

único do art . 195 da Constituição do Estado de Minas Gerais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -O parágrafo único do art . 195 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais passa a ter a seguinte redação: 
"Art. 195 ............................ . 
Parágrafo único Para assegurar o estabelecido neste 

artigo , o Estado deverá garantir o ensino de Filosofia, 
Sociologia e Latim nas escolas púb licas e privadas de 2Q 
grau.". 

Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vi gor na data 
de sua publicação. 
Sala das Reun iões , 16 de maio de 1995. 
José Bonifácio -Marcelo Cecé- Antônio Júlio Paulo 

Schettino- Jairo Ataide- Maria Olivia- Dimas Rodrigues-
Antônio Genaro - Dilzon Me lo - Paulo Pettersen - Ibrahim 
Jacob- José Henrique - Hely Tarquinio- Ajalmar Silva-
Simão Pedro Toledo - Anderson Adauto Carlos Pimenta 
Arnaldo Penna - Ailton Vilela- Geraldo Santanna- Geraldo 
Rezende - Ermano Batista Sebastião Navarro Vi eira 
Arnaldo Canarinho- Jorge Hannas- Wanderley Ávila . 
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Justificação: O Latim é, reconhecidamente, uma língua 

lógica que estimula o raciocínio , haja vista que países 
europeus, entre os quais a Alemanha, fazem-na constar nos 
currículos escolares. obs~rvando-se que as línguas anglo-
germânicas não se or1g1nam diretamente dessa língua 
class1~a. Acresc~ que o seu ensino estimularia a 
aprend1zagem da l1ngua portuguesa, atualmente tão mal fal a da 
e_ escr1ta . O ensino de fonética e etimolc:' a seria 
S1mpl1f1cado e muito mais bem compreendido por se :~nhecer a 
or1gem das palavras, para não se falar na estrutura da 
construção l inguistica . 

- Publicada , fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo 
de três dias, para recebimento de emendas , nos termos do 
art. 209, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 252 / 95 
Disciplina o exercício da pesca nos cursos d'água do 

dom1n1o estadual e dá outras providências. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q ~O exercício da pesca profissional e amadora nos 

cursos d ' agua do domínio estadual fica condicionado à 
l 1cença de pesca expedida pelo órgão ambienta l estadual competente. 
Parágrafo único -A licença não é exigível do pescador que 

se ut1 l1za de l1nha de mão ou vara. linha e anzol . 
Art. 2Q -No instrumento da autorização deverão constar obrigatoriamente: ' 
I - a identificação do pescador: 
II - o período de licença. vedada a autorização por tempo 

super ior a 3 (tr ês ) anos: 
III - o instrumental permitido no exercício da pesca. 
Art. 3Q- E proibido pescar: 
I - nos lugares e nas épocas interd it ados pelo órgão competente; 
II - com o emprego de petrechos e métodos não permitidos; 
III - mediante a uti li zação de dinamite ou materia l de efeito aná logo; 
IV ~ com o emprego de substâncias tóxicas. 
Paragrafo único - As proibições dos incisos III e IV não se 

aplicam aos trabalhos executados pelo poder público que se 
dest1nem ao extermínio de espéc i es consideradas nocivas: as 
dos incisos I e II, quando a atividade se destinar à 
pesquisa científica. 
Art. 4Q Ao infrator desta lei serão ap li cadas as 

seguintes penal idades, sem prejuízo das sanções penais cabíveis: 
I -advertência; 
II -apreensão do material ilícito empregado na pesca: 
III - multa: 
IV- suspensão da li cença; 
V - cassação da licença. 
Art. 5Q- Na aplicação das penal idades serão consideradas a 

natureza e a gravidade da infração cometida , os danos que 
dela provierem para a ictiof auna , as circunstâncias 
agravantes e atenuantes e os antecedentes do pescador. 
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Art. 6Q -A pena de advertência será aplicada por escrito 
ao pescador amador se as circunstâncias e a gravidade do ato 
assim o recomendarem. 
Art. 7Q -Será apreendido o materia l ilícito sempre que o 

pescador se utilizar de instrumento para o qual não está 
habilitado e no caso do art. 3Q. 
Art. 8o -A multa, que deverá ser paga no prazo de 30 

(t rinta) dias , é devida : 
I - quando o pescador não possuir licença de pesca, se 

obriga tória; 
II -nos casos enumerados no art. 3Q . 
õ 10 -Aplica-se a pena de multa em dobro na reincidência 

dá mesma infração no período de 1 (um) ano . 
~ 2Q - Os valores das multas em Unid~de Padrão Fiscal do 

Estado de Minas Gerais - UPFEMG - serao estabelec1dos e~ 
decreto, atendendo a natureza da infração e sua gravidade a 
ictiofauna. 
Art. 9Q- Terá suspensa a licença, 

a 30 (tri nta ) dias nem superior a 6 
reincidente nas penas capitul adas 
art. 4Q. 

por prazo nunca inferior 
(seis) meses , o infrator 
nos incisos li e III do 

Art. 10 -Será punido com a cassação da licença, por prazo 
mínimo de 1 (um) ano e máximo de 3 (três) anos, o pescador 
que viol ar a pena de suspensão. . 
Art. 11 -Notificado, o infrator podera apresentar defesa 

junto ao órgão competente, no prazo de 30 (trinta) dias. Da 
decisão que mantiver a punição, não cabe recurso. 

Parágrafo único - Não será conhecida a defesa sem prova de 
quitação da multa. _ 
Art. 12 -F ica o órç~o ambiental encarregado da concessao 

da licença ob r igado a ~anter cadastro dos pescadores, para 
fins de anotação de ocorrências. 
Art. 13 Esta lei entra em vigor 360 (trezentos e 

sessenta) dias após a data de sua publicação. 
Art. 14- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa 1 a das Reuniões , de de 1995. 
Raul Lima Neto 
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio 

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

PROJETO DE LEI No 253/95 
Altera o prazo para isenção do pagamento do Imposto sobre 

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -O inciso VIII do art. 4Q da Le i nQ 9.119, de 27 

de dezembro de 1985, acrescido pela Lei nQ 9.586, de 6 de 
julho de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 4Q - .............. . .... · · · · · · · · · · 
VIII - veículo automotor com mais de 10 (dez) anos de 

fabricação.". 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação, surtindo os seus efeitos a partir de 1Q de 
j aneiro de 1g96. 
Art. 3Q- Revogam-se as aisposições em contrário. 
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Justificação: Este projeto visa dar aos mineiros tratamento 
semelhante ao concedido aos proprietários de carros no 
Estado de Goiás, onde os veículos com mais de 12 anos de 
fabricação são isentos do IPVA. 

Pelo exposto, estou certo de poder contar com o apoio dos 
nobres parlamentares à aprovação do projeto. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça , de 

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

PROJETO DE LEI No 254/95 
Declara de utilidade pública o SINJUS-MG -S indicato dos 

Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais. 
A Assemb léia Legisl ati va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica declarado de uti li dade pública o Sindicato 

dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas 
Gerais - SINJUS -MG. 
Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua pub l i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de maio de 1995. 
Gi lma r Machado 
Justificação: Em face dos <úmeros serviços prestados à 

coletividade do Estado de Minas Gerais. merece o Sindicato 
dos Servidores da Justiça de 2ª Instância ser declarado de 
utilidade pública, uma vez que, além de buscar defender os 
interesses da classe, visa á melhoria das condições de vida 
do povo mineiro, na defesa de seus direitos em todos os 
níveis, pelo que tenho plena certeza do apoio dos nobres 
pares à aprovação do projeto em tela. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões 
exame preliminar, e de Administração 
deliberação, nos termos do art. 195, c / c o 
I. do Regimento Interno. 

de Justiça, para 
Pública, para 

art . 104 , inciso 
PROJETO DE LEI No 255/95 

( Ex-Projeto de Lei nQ 2. 112/94 ) 
Dá a denominação de Escola Estadual Manoel Pereira de 

Araú jo á Escola Estadual São Judas Tadeu. localizada no 
Distrito de Nova Minda, no Município de Brasília de Minas. 

A Assemb léia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - A Esco l a Estadual São Judas Tadeu. localizada no 

Distrito de Nova Minda . no Município de Brasília de Minas . 
passa a denominar-se Escola Estadua l Manoel Pereira de Araújo. 
Art. 2Q Esta 

publicação 
lei entra em vigor na data de sua 

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrár io. 
Sala das Reuniões, 10 de maio de 1995. 
José Braga 
Justificação: Existem pessoas que. em virtude da dedicação 

que dispensam às causas públicas. deixam seus nomes gravaoos 
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na lembrança daqueles que as conheceram. Em tal categoria se 
enquadr am pessoas ilustres como Manoel Pereira de Araújo. 
Homem do campo, ded icou sua vida ao trabalho pelo 
desenvolvimento de seu mun1c1pio, sendo o principal fundador 
do povoado que originou o Distrito de Nova Minda. 

Em reconhecimento à dedicação de seu grande benfeitor, a 
comunidade brasilminense pr estou-lhe uma homenage m, 
denomina ndo a escola municipa l de Nova Minda de Escola 
Municipal Manoel Pereira de Araújo. Entretanto , aquela 
unidade escolar foi extinta , tendo sido posteriormente 
criada a escola de que trata esta proposição. 

Pelas razões acima expostas, a soc iedade do município quer 
oferecer o nome de Manoel Pereira de Araújo à Esco l a 
Estadual São Judas Tadeu. Espera-se, des s a forma, perpetuar 
a memória daquele que é um grande exemplo a ser segu ido 
pelas novas gerações. 
-Publicado. vai o 

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

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

PROJETO DE LEI NQ 256/95 
Dá denominação de Dr. José Origenes Penha ao cent r o de 

saúde do Município de Cruzilia. 
A Ass emb léia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica denominado Dr. José Origenes Penha o centro 

de saúde do Município de Cruzí l ia. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões, 22 de maio de 1995. 
A i 1 t on Vi l ela 
Justificação: Desde a criação do posto de saúde em 

referência, o Dr. José Orígenes Penha foi seu médico, muito 
estimado pelo povo. Quando foi Prefeito Municipal, voltou 
suas prioridades para a saúde . Médico clinico de grande 
gabarito profissional, Presidente do Hospital Cândido 
Junqueira. em Cruzilia, recebeu vários títulos pelos 
serviços prestados. 

A população de Cruzilia tem cobrado esta homenagem das 
autoridades competentes do municipio àquele que era 
conhecido como "Pai da Humanidade" . 

Com a denominação de Dr. José Origenes Penha dada ao centro 
de saúde, será feita justiça ao homem que dedicou sua v ida 
em prol dos carentes e desamparados . 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 257/95 
( Ex-Projeto de Lei nQ 2 . 206/94 ) 

Declara de utilidade pública o Lar, Trabalho e Escola do 
Menor Perdoense LATEMP com sede no Municipio de 
Perdões . 

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

Trabalho e Escola do Menor Perdoense - LATEMP -. com sede no 
Município de Perdões. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, 11 de ma io de 1995. 
Ailton Vilela 
_Justifi~ação: O LATEMP tem por final i dade promover a 
1ntegr~çao da criança orientando-a para o trabalho. a 
educaçao_e os pr1nc1p1os fundamentais da família. A entidade 
esta dev1damente registrada no Cartório de Registro de 
T1tulos e Documentos da Comarca de Perdões e atende às 
demais exigência~ da Lei nQ 5.830, de 6 / 12/ 71, que dispõe 
sobre a declaraçao de utilidade pública de entidades. 

Nada mais oportuno que a aprovação deste projeto, para a 
qual contamos com o apoio dos membros desta Casa Legislativa. 
-Publ i cado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI No 258/95 
(Ex-Projeto de Lei nQ 2.207/94 ) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE -. com sede no Mu icipio de Perdões. 

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

dos_Pa1s e Am1gos dos Excepciona i s - APAE -. com sede no 
Mun1c1p1o de Perdões. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pub li cação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições err :ontrário. 
Sala das Re uniões , 11 de maio de 1995 . 
A i l t on Vi l e 1 a 
Justificação: A Associação dos Pais e Amigos dos 

Excepcionais - APAE - , com _sede no Município de Perdões, é 
uma sociedade civil de carater assistencialista. sem fins 
lucr ativos, que tem por objetivo a educação , 0 desenvolvimento e o ajustamento socia l da criança 
excepcional , ou seja, portadora de uma ou de várias 
características fisicas , mentais ou sensoriais fora dos 
padrões norma is . 

Como a t esta a Jui za da Comarca, a entidade funciona há mais 
de dois anos. sendo seus dir i gentes pessoas idôneas. que não 
percebem remuneração pelo exercício de seus cargos. 

Nada ma i s oportuno que a aprovação deste projeto. para a 
qual contamos com o apoio dos membros desta Casa 
Legislativa. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar. e de Saúde e Ação Social. oara 
de liberação. nos termos do art. 195. c / c o art . 104, r. do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 259/95 
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Declara de utilidade pública a Sociedade Beneficente Nossa 
Senhora Aparecida . com sede no Municíp i o de Ba ndeira do Sul. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 10 -Fica decl a rada de utilidade pública a Sociedade 

Beneficente Nossa Senhora Aparecida , com sede no Município 
de Bandeira do Sul. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Jorge Eduardo 
Justificação: a Sociedade Beneficente Nossa Senhora 

Aparecida é sociedade civil sem fins lucrativos, que t~m por 
finalidades principais a construção e a administraçao do 
Hospital Dona Paulina Damen Kocky e o desenvolvimento de 
outras atividades de assistência socia l, principalmente as 
relacionadas com a saúde física e mental. 

A Sociedade presta servi ços a todos os necessitados. 
indistintamente, tendo em vista. sempre , a melhoria das 
condições de vida da população. 

Por beneficiar de modo significativo a comunidade a que 
serve , acreditamos ser a entidade merecedora do titulo de 
utilidade pública. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

REQUERIMENTOS DE EMANCIPAÇAO DE DISTRITOS 
1 - Requerimento nQ :39 / 95, do Deput ado Romeu Queiroz. que 

encaminha documentaçzo para emancipação do Distrito de 
Quintinos, no Município de Carmo do Paranaíba. 

- Documentação completa entregue em 15/ 5/ 95. 
2 - Requerimento nQ 140/95, do Deputado Geraldo Santanna, 

que encaminha documentação para emancipação do Distrito de 
Novo Horizonte, no Munic ípio de Salinas. 

- Documentação completa entregue em 23/5/95. 
3 - Requerimento nQ 141/95. do Deputado Carlos Murta. que 

encaminha documentação para emancipação do Distrito de São 
Benedito, no Município de Santa Luzia. 

- Documentação comp leta entregue em 23 / 5/ 95. 
4 - Requerimento nQ 142/ 95. do Deputado José Henrique. que 

encaminha documentação para emancipação dos Distritos Xonim 
de Baixo e Xonim de Cima, no Município de Governador 
Valadares. 

- Documentação comp l eta entregue em 24 / 5/ 95. 
5 - Requerimento nQ 143/ 95, do Deputado Ivo José, que 

encaminha documentação para anexação dos Distritos de 
Co rde iro de Minas e São Cândido. no Município de Caratinga. 

- Documentação completa entregue em 24/5/95. 
6 - Requerimento nQ 144/95. do Deputado Geraldo Santanna. 

que encaminha documentação para emancipação do Distrito de 
Berizal, no Mun icípio de Taiobeiras. 

- Documentação completa entregue em 24/ 5/ 95. 
REQUERIMENTOS 
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NQ 443/ 95, do Deput ado Irani Barbosa , solicita ndo seja 
formulado apelo ao Presi dente da COPASA-MG com vist as a que 
encaminhe para exame desta Casa cópias da a ta de 
concorrência, do contr a to inicial e de seus aditivos 
r eferentes aos projetos da Estação de Tratamento de Esgoto 
do Mazargão e do Interceptar do Rio Arrudas. ( - À Mesa da 
Assembléia . ) 

NQ 444/ 95, do Deputado Irani Barbosa . sol i citando seja 
formulado apelo à Secretár i a da Educação com vistas à 
implantação de rede elétrica nas escolas estaduais da zona 
rural do Município de Caratinga. ( -À Comissão de Educação. ) 

NQ 445/ 95 , do Deputado Paulo Schettino, so li citando seja 
fo r mu l ado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas a que seja 
instalada a rede pública de energia elétrica na Rua Dr. 
Márcio Fé lix de Freitas. no Bairro Santa Martinha. no 
Município de Ribeirão das Neves . (- À Comissão de 
Administração Púb li ca. ) 

Da Comissão de Assuntos Municipais ( 21 ) , pub 1 i cados na 
edição de 26 / 5/ 95. 

Da Comissão de Agropecuária e Política Rural. solic it ando 
seja formulado convite ao Sr. Herbert de Souza , art i culador 
nacional da Ação da Cidadania contra a Miséria e pela Vida , 
para comparecer à Assembléia Legislativa e expor o 
desen volvi mento desse projeto . 

Da Deputada Maria José Haueisen, so licit ando seja retirado 
de tramitação o Projeto de Lei nQ 45 / 95. 

Do Deputado Wilson Trópia. solicitando seja formulado apelo 
ao Presidente da TELEMIG com vist as à instal ação de 
telefones públi cos no Bairro Ribeiro de Abreu nesta 
Capital. ' 

Do Deputado Marcelo Gonçalves, solic it ando seja formulado 
apelo ao Sr. Adib Jatene, Mi nistro da Saúde. com vi stas ao 
aumento de Autorizações de Internação Hosp i talar - AIH -. 
para atendimento de emergência nos hospi t a is da Região 
Metropolitana de Belo Horizonte. 

Oradores Inscr i tos 
O Sr . Pres i dente - Com a palavra, o Deputado Alencar da 

Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr . Presidente , 

Srs. Deputados, companheiros das galerias que nos visitam 
hoje, o que me traz à tribuna é um pedido que estou 
encaminhando à Casa. Tivemos. na última seg un da e terça -
feira . na c idade de Itabira. uma audiência para discutir o 
orçamento do Estado para o próximo ano. Para surpresa nossa . 
Sr. Presidente. minha e dos Deput ados Olinto Godinho. João 
Leite e Marcelo Gonçalves, nenhuma ver ba foi aprovada para 
Belo Horizonte. V. Exa . sabe disso. Sr. Presidente , porque 
dirigiu os traba lhos da Mesa: Be lo Horizonte não conseguiu 
colocar nenhuma proposta no or çamento. 

Sabemos, nós que militamos em Belo Horizonte e que tivemos 
oportun i dade de ser Vereador nesta Capit a l, que Belo 
Horizonte não consegue andar sozinha. Sem uma parceria com o 
Governo do Estado, Belo Horizonte vai continuar te ndo 
dificu l dades. Falei sobre isso quando lançamos a Frente Pró-
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Belo Horizonte. Temos que esquecer que o Prefeito de Belo 
Horizonte é do PT e que o Gover nador de Minas é do PSDB. 
Temos que lembrar que governador é governador, que pr efe1to 
é prefeito , independentemente de seus part1dos pol1t1cos. 

Tem que ser feita alguma coisa pa ra melhor ar, _por exempl?, 
0 sistema viário. Hoje, em Belo Hor1zonte. o s1stema v1ar~o 
é tão caótico que. antes de a cidade completar 100 anos, nao 
conseguiremos mais sair de_ cas a com automovel. Teremos que 
fazer o que foi feito no Mex1co: um d1a c1rculam carros com 
final impar na placa e, no outro, carros com fina l par. 

Faço o pedido , que encaminho a esta Casa, de que, -~o 
próximo ano, Belo Hor1zonte seJa _destacada da Reg1ao 
Metropolitana e das outras 47 c1dades, ganhando uma 
audiência pública exclusiva. Belo Hor1zonte tem_ que ser 
tratada com uma atenção especial e reverenc1ada como 
Capital. Ela precisa de recursos do Governo do Estado e, se 
não os conseguir, vai parar , Sr. Pres1dente, es~ero contar 
com a ajuda de todos os Deput a dos desta Casa. Ja entre1 em 
contato com o Prefeito de Belo Horizonte e coloque1-me a 
disposição para fazer uma emenda ao orçamento, par a que 
possamos ter recursos do Governo do Estado. Tenho a certeza 
de que nós . Deputados vot ados por Belo Hor1zonte, como os 
companheiros Raul Lima Neto, Ol1nto God1nho, Paulo 
Schettino, estaremos formando essa_ frente e_ colocando 
emendas ao orçamento, que irão benefic1ar nossa c1dad~. Belo 
Horizonte passa por situações caóticas. A area da _saude , da 
educação, o sistema viário estão todos precar1os. Na 
primeira vez que subi a esta tribuna_t,ve a oportun1dade de 
falar a l go que hoje repito: Belo Hor1zonte recebe problemas 
de todas as c i dades de Minas Gerais, principa l mente na area 
da saúde. Todas as ambulâncias do interior chegam a nossa 
Capital, deixam o doente e voltam. O problema f1ca aqu1. 
Então, o Governo do Estado tem de ajudar a soluc1onar esse 
problema. 

Eu gostaria de lembrar uma das propostas feitas pelo 
Municipio de Vespasiano e outra feita por Neves , que ped1am 
um hospital munic1pa l. Sabemos perfeitamente que temos um 
pronto-socorro em Venda Nova. que está para ser concluido. E 
preciso que o Governo do Estado tome providênc i as , porque o 
pronto-socorro de Venda Nova poderá atender a Ve spas1ano, 
São José da Lapa , Neves, Santa Luzia e quase toda aque l a 
região. 

Por isso , Sr. Presidente. encaminho a esta Casa o pedido 
para que , no próximo ano , possamos discut~r os probl emas de 
Belo Horizonte com ma is seriedade e coloca-los_no orçamento 
estadual. Não adianta o Prefeito de Belo Hor1zonte tentar 
f azer obras sozinho , ele tem que ser ajudado pelo Governo do 
Estado. Belo Horizonte sempre foi colocada como terra de 
ninguém, mas esta terra é de todo o povo mineiro. Nossos 
problemas so serão resolvidos com o apoio do Governo do 
Estado. Agradeço a todos os Deputados que me ouv~ram e tenho 
a certeza absoluta de que a ajuda de todos sera _ru ndamenta l. 
Todos os Srs. Deputados têm votos em Be lo Hor1zonte. de um 
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parente, um amigo ~u um conterrâneo. por isso temos que 
melhorar nossa Capital. Muito obrigado. 

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

Plenar1o, do Deputado Federal Genésio Bernardino. 
I nterrupção dos Trabalhos Ordiná rios 

O Sr . Presidente - A Presidência interrompe, neste momento, 
os trabalhos ordinários para , nos termos do~ 1Q do art. 23 
do Regimento Interno, homenagear o Senador Darcy Ribeiro . 

Nomeação de Comissão 
O Sr. Presidente - Designo os Deputados José Maria Barros 

Ibrahim Jacob e Marcos Helênio para. em comissão, introduzi~ 
no recinto do Pl enário o homenageado, as a utoridades e os 
demais convidados, que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) - Convido a 

tomar assento á mesa os Exmos Srs. Dr. Amilcar Martins, 
Secretário de Estado da Casa Civil. representando 0 Governador do Estado . Dr. Eduardo Azeredo: Senador Darcy 
Ribeiro , nosso ilustre homenageado; Senadora Júnia Marise; 
Deputado Federal Genésio Bernardino; Dr . Célio de Castro. 
Vice-Prefeito Municipal de Belo Horizonte, represent ando o 
Prefeito Patrus Ananias: Prof. Tomaz da Mota Santos , Reitor 
da UFMG: Prof. Aluisio Pimenta , Re i tor da UEMG; e o Deputado 
Rêmolo Aloise, 1g- Secretário da Assembléia Legislati va do 
Estado de Minas Gerais. 

Execução do 
O Sr . Pres i dente - Convido 

Nacional, que será executado 
de Minas Gerais. 

Hino Naciona l 
os presentes a ouvir o Hino 

pe l a Banda da Policia Militar 
-Ouve-se o Hino Nacional Brasileiro. 
O Sr . Presidente- Com a palavra, o Deputado Gil Pereira, 

autor do requerimento que deu origem a esta homenagem. 
Palavras do Deputado Gil Pereira 

O Deputado Gi l Pereira Exmo. Sr. Deputado Agostinho 
Patrús. Presidente da Assemblé i a Legislativa de Minas 
Gerais; Exmo . Sr. Amilcar Martins, Secretário da Casa Civil. 
representando o Sr. Governador do Estado. Eduardo Azeredo; 
Exmo. Sr. Darcy Ribeiro, nosso ilustre homenageado: Exma. 
Sra . Senadora Júnia Marise: Exmo. Sr. Deputado Federal 
Genésio Bernard i no; Exmo. Sr. Célio de Castro. Vice-Prefeito 
Municipal de Belo Horizonte, representando o Sr. Prefeito 
Patrus Ananias; Exmo . Sr. Tomaz da Mota Santos. Reitor da 
UF MG : Exmo. Sr. Aluisio Pimenta. Reitor da UEMG; Srs . 
Deputados. Sras. Deputadas. amigos do homenageado. Dr. Mário 
Ribeiro, irmão do nosso homenageado, meus senhores. minhas 
senhoras. quando Montes Claros. em julho de 1991, através de 
projeto de minha autoria , na Câmara de Vereadores. outorgou 
ao seu ma is ilustre filho a Medalha do Mérito de Montes 
Claros, confesso que me preocupei com o discurso. O que 
falar, como falar ao intelectual que já recebeu o br ilho e o 
reconhecimento das universidades européias e da América 
Latina ? O que ressa lt ar do político que contribu iu com seus 
ideais de democracia ao governo de J ango e de Salvador 
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Allende? O que dizer, a ma is, que defina Darcy Ribeiro, tão 
bem definido por Carlos Drumond de Andrade: "Darcy, monstro 
de entusiasmo que nenhum golpe feroz arrefece. E um ser de 
esperança e combate. Darcy ... caudal de vida"? O que se 
deve destacar ma is: o intelectual, o educador, o 
antropólogo , o político , o cientista ou o humanista' .. 

Não pretendo praticar o crime de definir Darcy em uma_un1~a 
frase. Mas, obstinado pelo exemplo de vida desse Cldadao 
montes-clarense, preciso reafirmar desta tribuna que Darcy 
Ribeiro é um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. 
Não apenas pela qua lidade do seu trabalho e da sua p~odução 
de antropólogo, de educador e de escritor, mas t ambem pela 
incrível e invejável capacidade de viver muitas vi das numa 
só, enquanto a maioria de nós mal consegue viver uma . Darcy , 
"me morro de inveja". 
Realmente, senhoras e senhores , é um grande desafio falar 

do cidadão montes-clarense, hoje cidadão do mundo, Darcy 
Ribeiro. No entanto , percebo que, apesar das infinitas 
distâncias , temos uma característica comum: somos sertanejos 
e, como tais, ousamos desafiar, insistir, persis~ir e alçar 
vôos movidos pelo amor e pelo idealismo que tao bem nos 
caracterizam. 
E, pois, com a convicção de que as minhas palavras 

despertarão ant igas memórias no menino de Mestra Fininha , 
que o convido a revisitar nossa Montes Claros. repleta das 
lembranças dos amigos, do mês de maio. das travessuras de 
menino que quis ver o mar jogando anil nos reservatórios de 
água de Montes Claros, e cujo sonho de ser imperador na 
Festa do Div i no causou tanto ma l -entendido aos menos 
avi sados. 

Convido você, Darcy, hoje nesta Belo Horizonte, a se 
lembrar do seu tempo de estudante de Medicina, dos arroubos 
intelectuais de adolescente: a descoberta do mundo, da 
filosofia e da pol í tica. Também foi aqui que se desfez o 
engano; do médico que você deixou de ser para se tornar o 
intelectual da magnitude de hoje. Aqui começou a sua 
trajetória para o mundo. Aqui você alçou seu prime!ro vôo . 
Ao contrário do seu irmão Mário, que ficou atrelado a terra, 
criando raizes, bebendo sua água, crescendo, dando sombra, 
flor e frutos. você , um exilado , um desterrado, levou sua 
terra consigo dentro do peito. E uma trajetória simbó li ca ... 
começou onde todos nós começamos , em 1500: no meio dos 
índios, os primeiros brasile i ros. no coração da Amazônia. 
Foi sua primeira opção pelos brasileiros: o exílio 
voluntário. 
o golpe de 1964 o levou à segunda opção: o exílio 

involuntário, que explicitou mais uma vez o seu destino de 
se exila r por amor a esse Pais. Nos deixando em cada passo 
de sua trajetória as lições de quem, acima de tudo, é capaz 
de um amor incomensuráve l . Como você mesmo se define na sua 
primeira fala ao Senado: " . .. com o juízo de quem já viveu 
tanto o Brasil aq ui como a ausência do Brasil no exílio , de 
quem ama profundamente esta Nação, de quem sentiu o prazer e 
a dor do índio vivendo seu destino , bem como a alegr 1a e a 

2 
6 

~ 

-~ 
· ~ 

E 
õ 
c 

~ 

õ o. 

715 
tristeza da criança abandonada , de quem dedicou sua vida à 
luta por uma educação pública de qualidade e pela superação 
do _atraso e da pobreza em que nosso povo está afundado". 

D1ante dessa sua autodefinição, busco e encontro um 
deno~1nador ~omum nas múltiplas faces do seu brilhantismo: a 
pa1xao. Pa1xao pe l a vida, pelo Brasil dos brasileiros 
objeto do seu estudo. das suas teorias , da sua prática e d~ 
sua luta feroz para que o Brasil se entenda. Apaixonadamente 
como_ Darcy, diria Caetano Veloso. Tantos procuram 
JUStlflc~r, entender, criticar c:u exp licitar sua energia , 
sua pa1xao pela v1da, sua 1nsistencia em nortear c~ rumos do 
Bras1l. que pode dar certo. Mas bem poucos são capazes de 
e~tender que você, Darcy, é tudo isso porque, apesar dos 
voos alçados pelos meios i ntelectuais do mundo, leva consigo 
o que nos. bras1le1ros, temos de mais forte: a convi cção da 
nossa fortaleza , engendrada por três raças fortes. 

Darcy Ribeiro é o Brasil. O Brasil das mil vidas e mi l 
jeitos. E o próprio surrealismo fantástico fruto da 
colonização da _América Latina , que tanto ass~sta quanto 
atra1 os colon1zadores; nossa capacidade de florescer e 
reflorescer além de 500 anos de colonização. E como muito 
bem def1n 1u Gabriel Garcia Márquez, quando recebeu o Prêmio 
Nobel de Literatura . falando da nossa "s urrea l idade": " ... 
todas as _ criaturas_daquela rea l idade desaforada tivemos que 
ped1r mu1to pouco,a imaginação. porque o desafio maior para 
nos fo1 a 1nsuf1c1enc1a de recursos convencionais para fazer 
com que nos~a vida fosse acreditáve l. Este é, amigo , o nó da 
nossa sol 1 da o" . 
Acredito , senhoras e senhores , com isso , tentar definir 

para_todos nós quem é o homenageado de hoje, nesta Casa dos 
m1ne1ros. Darcy Ribeiro, o teórico do povo brasileiro. Darcy 
R1be1ro. o ser humano , o cidadão, o intelectual que, mais do 
que as un1vers1dades. os CIEPs. os museus, os mode los 
teor1cos ou a produção literária , tem doado ao Brasil a 
maior lição de amor : a brasilidade. 
Senhoras e senhores. sem a pretensão de me mostrar como 

refinado critico literário, cumpre. neste momento. enaltecer 
com_sinceridade a extensa obra desse antropólogo , etnólogo, 
pol1t1co e romancista Darcy , em meio à qua l me permito 
de~tacar l 1Vros como "O Processo Civi 1 izatório". "As 
Amer1cas e a Civ i lização", "Teoria do Brasil" e "Maira" 
agora enriquecida. nas últimas semanas. com o lançamento d~ 
uma obra sem1nal: "O Povo Brasileiro: a Formação e o Sentido 
do Brasil". Elabo r ado em circunstâncias originais, pra não 
d1zer Clnematograficas . pois o escritor precisou fuoir da 
UTI de um hospital para conc lui -lo, "O Povo Brasi leirÕ . .. " 
e o resu lt ado de 30 anos de reflexões e anotações pessoais 
de_um_ verdadeiro brasi l eiro sobre o Brasil. Comparado a 
class1cos da formação brasileira, como "Raizes do Brasil", 
de Sergio Buarque de Holanda, "Casa Grande e Senzala ", de 
G1lberto Freyre. e "Formação Econômica do Brasi l", de Celso 
Furtado, "O Povo Brasi l eiro .. . ". de Darcy, é um marco na 
l 1teratura pol itica brasileira contemporânea, porque ajuda , 
ma1s do que nunca, a compreender me lhor o Br asil . no momento 
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em que o País vivencia uma das fases mais importantes de sua 
v i da po 1 í ti c a. 

Obrigado, Darcy, por mais esse legado literário, por mais 
essa lição de brasilidade . 

Está certo o seu amigo, também antropólogo, João Pacheco de 
Oliveira: "Menos que um perfil de teórico ou criador de uma 
escola de pensamento, Darcy Ribeiro é um exemplo de 
intelectual/ator, em uma associação entre teorias e 
pesquisas com ações políticas de transformação, sempre 
acompanhadas pela elaboração de um complexo e apaixonado 
discurso justificador". 

Sejamos mais simples, como bons sertanejos dessas gerais: 
Darcy é como aquele discurso que o brasileiro precisa ter 
sobre si mesmo, com muito orgulho. 
Ilustre Senador Darcy Ribeiro: 
A homenagem que esta Assembléia Legislativa lhe presta no 

dia de hoje, em nome de todos os mineiros - e aqui eu quero 
agradecer ao nosso Presidente Agostinho Patrús, que deferiu 
o nosso requerimento propondo essa sessão especial 
encontra sua razão de ser em todo esse valioso trabalho que 
o senhor vem realizando, há décadas, para explicar o Brasil 
aos brasileiros. ensinando, esclarecendo e alargando 
consciências. Essa ação está inscrita nas tradições do nosso 
Estado. que sempre coloca à disposição do País os melhores 
talentos, nas c1enc1as, nas artes e na Política. Aceite, 
pois , esta manifestação de admiração e de agradecimento dos 
seus conterrâneos, entre eles os da comunidade de Montes 
Claros , que se orgulha de ter no senhor o seu filho mais 
ilustre. Muito obrigado. 

Palavras do Professor Aluisio Pimenta 
o Prof . Aluí sio Pimenta -Sr. Presidente, Sr. Senador , 

professor e amigo Darcy Ribeiro , demais membros da Mesa, 
Srs. Deputados , Secretários de Estado, senhoras e senhores, 
professores e alunos da Universidade do Estado de Minas 
Gerais. solicitamos ao Presidente a oportunidade de fazer 
aqui, a entrega do titulo de Dr. "Honoris Causa" a essa 
grande figura brasileira. Mas , sem querer fazer um d i scurso, 
permitam-me dizer que isso é um reencontro de 30 anos atras. 
Você, Darcy, jovem Ministro da Casa Civil , e eu , JOvem 
Reitor da UFMG, convidando você para dar a aula inaugural. 
Tudo isso está escr i to na minha ficha do DOPS e na sua 
também . Mas aquele foi um dia belíssimo para a Universidade 
Federal. E venho agora , como Reitor da jovem UEMG, trazer-
lhe este titulo. representado pelos dez "campus" da 
Universidade de Minas Gerais, pela sua juventude. que 
acredita em você, e pelos seus professores. O diploma diz: 
( - Lê: ) 
*"República Federativa do Brasi l . Estado de Minas Gerais, 

Universidade do Estado de Minas Gerais. Diploma de Dr. 
"Honoris Causa" 
A Universidade do Estado de Minas Gerais . com base na 

Resolução ng 11/95 , por decisão unânime de sua direção, em 
15 de maio de 1995. atenta à missão que lhe cabe de 
homenagear, em caráter excepciona l, àq uel es que têm 
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contribuído para o progresso da ciência, das artes, da 
filosofia e que, com sua atuação, têm promovido a defesa dos 
direitos humanos, da justiça social, dos valores 
democráticos e do melhor entendimento entre os povos, 
resolve conceder ao eminente Professor Darcy Ribeiro 0 título de Dr. "Honoris Causa" pelos relevantes serviços 
prestados à educação , à cultura. à pesqui s a e ao saber. 

Belo Horizonte, 25 de maio de 1995. 
Aluísio Pimenta- Reitor. 
Prof. Antônio Faria - Vice-Reitor." 
*- Publicado de acordo com o texto origina l . 
Esse titulo para nós é muito caro porque é o primeiro 

concedido pela Universidade do Estado de Minas Gerais. 
Não querendo fazer um discurso, permitam-me que eu l embre 

que em você. pesquisador , cientista. antropólogo, político , 
senador ilustre. vejo a figura do professor. Lembro-me de 
nós no Chile; você. assentado no jardim da minha casa . dando 
au l as para os filhos dos exi lados, dizendo a eles o que era 
o Brasil. dizendo a eles porque seus pais saíram do País. 

Você, Darcy , companheiro e amigo, receba o abraço querido 
de Minas Gerais, pelo titu lo "Honoris Causa " da nossa 
querida Universidade, voltada para a rea l democratização do 
ensino em nosso Estado e em nosso Pais . 

- Neste momento. o Exmo. Sr. Reitor da Universidade do 
Estado de Minas Gerais. Prof. Al uisio Pimenta. faz a entrega 
ao Senador Darcy Ribeiro do titulo de Dr. "Honoris Causa" 
daquela Universidade. 

Palavras do Senador Darcy Ribeiro 
O Senador Darcy Ribeiro - Sr. Presidente , queridos amigos. 

em prime i ro l ugar , perm i tam-me falar daqui , pois de pé , 
ainda me incomoda um pouco. Já me curei. já joguei o câncer 
fora , mas tenho uma perna que me puxa e não confio nela ... 
Prefiro ficar sentado aqu i e falar a vocês umas poucas 
palavras. E o que me cabe fazer. 

Fe li cito os Deputados Federa i s aqui presentes. os Deputados 
estaduais. a Senadora Júnia Marise , minha colega, e todos 
que aqui estão . Minha primeira pa l avr a é para o Gil Pereira , 
da c i dade de Montes Cl aros. Estou orgulhoso dessa cidadania 
em Minas Gerais, porq ue em Montes Claros f i zeram um grande 
movimento para me darem uma medalha de ouro. De ouro mesmo , 
dá até para pôr no prego. . . Foi uma homenagem das ma i s 
bon i tas que j á tive, mais sentida. mais importante , porque 
fo i na minha c i dade. Foi uma festa longa, porque naq uela 
oportu n idade decid i prestar contas da minha v ida. fa l ar da 
min ha inf ância . adolescênc i a . passagens gloriosas. 
engraçadas, algumas vergonhosas. Fo i um convívio 
grat ifi cante que guardare i no coração como lembrança da 
mi nha terra. 

Hoje. o Gil conduz os Deputados do meu Estado a me 
prestarem esta homenagem. Muito obrigado ao Gil, muito 
obrigado á Assembléia Legis l ativa de Minas Gerais por essa 
homenagem. que recebo com todo o coração . 
Sou um homem. e sempre digo - carente de ternura, carent e 

de car inho. Quem tive r carinho, ternura para me dar , não 
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economize, não poupe. Procure-me, dê-me o seu abraço, o seu 
beijo, porque sou carente disso. Mas sou mais carente do 
amor, da ternura e dos elogios da gente da minha terra, que 
me viu crescer . Vejo , daqui, alguns amigos sentados no 
Plenário e de quem, às vezes, não me lembro o nome. 

Em Belo Horizonte, eu estudava na Faculda:e de Medicina , 
onde fiquei por três anos , tomando bomba. Não conseguia 
passar de ano. Todos os meus colegas passavam. Eu ficava 
desesperado , horrorizado, quando chegava o fim do ano: como 
daria a noticia à minha mãe? Ai eu pensava em suicídio. Meus 
18, 19 anos foram perigosos nesse sentido, porque eu era um 
ser mutante, que chegava aq ui, vindo de Montes Claros. tendo 
feito um curso secundário da pior qualidade. Queriam fazer 
lá um sem1nar1o , mas fizeram fo i um ginásio. onde não 
aprendi a fazer nada. Eu era muito i gnorante. Quando cheguei 
aqui, não sabia nada. Lembro-me de que encontrei um livro de 
filosofia, um livro de divulgação, e quis ler. Li aquele 
li vro e fiquei espantadissimo. Então disse: esse Sócrates é 
louco. Não entendia nada. Eu , recém-chegado a Belo 
Horizonte, queria entender homens como Sócrates e Pl atão. 
Para mim, a Grécia era uma novidade. Todo menino que estuda 
em um bom ginásio sabe que aquela história grega é muito 
chata . mas eu não entendia isso e entrava no jogo de querer 
entender o mundo. 

Nos cursos. na Escola de Filosofia, gostava de ouvir 
professores, alguns admiráveis, como Sidney Santos, Em ilio 
Gomes, com seu cigarrinho de palha. Numa metade da aula ele 
fazia o cigarrinho de palha e. na outra metade. ele 
declamava poesias suas e de ou:-os poetas . O Veloso , um 
professor que, na época. chegava a ser "indecente", pois 
ficava a pensar e a tentar nos convencer de que tinha tesão, 
para dizer que era homem. Era um horror. Outros professores 
eram admiráve is. Orlando de Carvalho me impressionou mu i to . 
Aprendi muito com ele. Quando ele chegou da Ingl aterra, 
passei dias com ele, perguntando como funcionava o reino 
inglês . Era uma situação atípica. Um homem de medicina 
preocupando-se com i sso. 

Lembro-me que conheci aqui uma pessoa muito sáb i a, o Sr. 
Carlos Campos, um senhor que tinha conhecimentos de direito, 
tinha uma grande biblioteca e que fazia a caridade de 
receber um menino de 19 anos. Com 19 anos. o que eu tinha 
para falar com Carlos Campos? Nada. Não era nem capaz de 
aprove it a r as árias que saiam de le, a serventia que ele 
poderia ter para mim. 

Depois , fiz outra bobagem incomensurável. Reso lvi escrever 
um romance. Foi um romance de 250 pág inas e era uma 
porcaria. 

Belo Horizonte foi meu encontro com o mundo. meu encontro 
com a civilização. Havia um comun ista que tinha sido preso 
em Neves, o Aristides. Havia. também, um ba ncário, e outros 
integralist as . Todos ficavam me puxando. Todos queriam me 
atrair. Por que fui ser comunista? Não sei. Creio que foi 
por causa de um livro de Jorge Amado. Não foi muito bom. Só 
dessa forma, sendo menino ignorante de Minas Gerais, da 
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Cidade de Montes Claros. assumi uma atitude básica como 
essa. Queria ser responsável pelo destino do mundo. 

O que acontece com um homem, com um ser humano , em qualquer 
lugar do mundo, é matér 'a minha, interessa a mim. Sou capaz 
de me emoc1onar. de t c~ar partido. Essa capacidade de 
assumir uma atitude generosa , aprendi com os comunistas. 
Depois, _sai _por outros caminhos , tomei outra posição. Mas 
1sso fo1 fe1to em Belo Horizonte , como uma construção. Fui 
me formando . Um dia comecei a convi dar professores de fora e 
a ganhar bo l sas de estudo para outros lugares. Ganhei uma 
bolsa para estudar em São Paulo. Fu i para lá . Não vou contar 
para vocês m~nha história de São Paulo. Sai daqui para outro 
ce~tro, tambem muito amplo , e que me daria outros sustos. 
Sa1 levando duas coisas: Montes Claros, que era uma herança 
profunda, e Be lo Horizonte, como instância daque l es quatro 
anos em que vi re i gente. Levei essa lembrança por toda minha 
v ida. 

Mais tarde, um governador de Minas Gerais, bem inspirado , 
c~nvldou-me para ser Secretário de êducação. Disse a e le que 
nao tlnha_energia suficiente para tanto. Mas ele insistiu, e 
eu v1m ate aqu i , a Be lo Horizonte , e vi que teria que alugar 
casa , comprar móve is . enfim . seria um desastre na minha vida 
pessoal . Durante esses sete meses. escrevi um livro que se 
chama "M~mo". mimo de amigo , mimo comigo , um 1 iv ro de que 
gosto mu1to . E um romance cujo tema é como se eu tivesse 
fi cado em Minas. Se tivesse ficado em Minas durante 40 anos 
que ser eu seria 7 Mas estou me a longando muito no que tinh~ 
a dizer a vocês que, em suma, é isto: na vida. ter passado 
por Belo Horizonte, ter nascido en Minas Gerais faz muita 
diferença. Estou até hoje marcado, também. por uma coisa que 
s1nto muito. o "tiradentismo". E uma adesão a Tiradentes 
que foi o grande herói que tivemos. uma figura que devemo~ 
admirar, ainda mais agora. quando acabamos de provar que ele 
esteve em Portugal. Não restam mais duvidas de que ele foi 
um 1ntelectual. Eu me orgulho muito de Tir adentes. pois é 0 
momento em que um povo inteiro , um povo de 160 milhões de 
habitantes. um povo sobre o qual acabo de escrever um livro. 
um povo que costumo cnamar de "Nova Roma " . luta pela 
l1ber dade . Somos o maio r aos povos latinos, numa das mais 
velhas províncias da terra. Quem configurou primeiro este 
povo como uma nação . como uma republ ica, foi Tiradentes , e 
esse sentimento de identificação com os lutadores de Minas 
Gerais e com Tiradentes é uma coisa que me comove muito. Por 
tudo isso , tenho a dizer a vocês muito obrigado por 
existirem, muito obrigado por vocês serem tal oual são. 
Muito Obrigado. 

Esperem ai. Porque sou sempre errado. me desculpem. Mas 
volto a fazer o meu discurso. 
Aluisio, meu querido. nós dois estamos numa guerra ao 

tentar fazer uma nova universidade. Você mais do que eu , 
pois você está tentando fazer 29 e eu só uma: a Universidade 
do 3Q Milênio. para dar ao Brasi l o dom í nio da técnica e o 
domínio da ciência. 
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Estive em muitos lugares admiráveis. Um exemplo foi 
Kopenhagen. Ali, estive em um salão como este, mas com 20 
metros de altura. Nunca tinha visto uma coisa ass1m. Era um 
cubo muito grande e nele estavam sentados os 400 doutores da 
Casa, que iriam me fazer doutor tambem. Quando a ra1nha 
entrou - não sabia que ela iria entrar - de repente, o ar se 
rompeu, o mundo se rompeu com a clarinada imensa_de metais 
e ali recebi o meu doutorado. Mas com car1nho, com 
a~izad~. com lembrança de um velho companheiro de_ lutas: 
aqui, em 1964, um velho companheiro de exí l io. Alu1s1o ate 
me envergonha , porque é o homem que mais sabe_ de 
universidade no mundo. Sabe sobre as universidades da Ch1na , 
do Japão, da Índia e outras. Ele sabe tanto que , quando falo 
sobre universidades. tenho vontade de chama-lo como 
consultor . Ele sabe tanto e tem tantas idéias sobre 
universidade que, às vezes. fica duvidoso sob~e a 
universidade que quer ter. Foi muito bonita essa 1de1a do 
Al uisio de me fazer Reitor de uma universidade. Muito 
obr i gado aos colegas, e desculpem essa interrupção. mas eu 
sou o homenageado. 

Palavras do Sr. Presidente 
o Sr . Presidente - A presença do Senador Darcy Ribeiro é 

sempre a certeza de um estimulante exercicio . de idéias . Ele 
é uma dessas pessoas que , permanentemente inquieta e 
produtiva, nos incita a acompanhar seu espírito lúcido e sua 
disposição para colocar em prática os projetos _ em _que 
acredita. E um mineiro diante do qual nos sentimos 1mpel1dos 
a nos debruçar com carinho sobre as coisas de Minas ; um 
brasileiro que nos empurra a uma atitude de ot1m1smo em 
relação às questões nacionais; um cidadão do mundo que nos 
convida a continuar acreditando no ser humano. 

As rea l izações do político Darcy Ribeiro, como parlamentar 
e como ocupante de cargos de relevo no poder executivo, 
seriam suf i cientes para justificar o seu prestigio. Da mesma 
maneira credencia-o seu trabalho persistente no campo da 
educaçã~. englobando desde os projetos destinados_a comb~ter 
o analfabetismo e a fortalecer o ensino bas 1co ate a 
construção de uma universidade que responda às demandas ~o 
Pais. Poderíamos , ainda. situar no mesmo plano sua atuaç~o 
como antropólogo, principalmente na defesa e na valor~zaçao 
dos povos indígenas; como professor, pesquisador. soc 1ologo; 
e como escritor que soube, como poucos, descrever e aJudar a 
compreender a apaixonante e complexa nação brasileir~ . 
o múltiplo Darcy Ribeiro merece respe1to e adm1raçao pelas 

referências que acabamos de fazer, mas gostar1amos de 
ressa l tar a l guns aspectos de sua personalidade que o fazem 
i gua l mente indispensáve l . Ma i s do que o PO~ltlCO , o 
c ient i sta e o i ntelectua l , destaca-se neie o c i dadao que ~os 
dá um raro exemplo de amor à vida e de crença em seu pa1s: 
Ele não se acomoda, não esmorece, não se entrega a 
adversidade . Movido a esperança . sempre ressurge com uma 
d i sposição inabalável para da~ seqüência a seus projetos, ou 
me l hor , a seu projeto-síntese: o de passar o Bras 1l a l 1mpo. 
Oti mista incorrigíve l, este mineiro de Montes Claros nos 

72 1 
ensina, com base em seu profundo conhecimento dos problemas 
nacionais, que este País tem jeito; que o povo brasileiro 
como demonstra em seu último livro, é ungido por um~ 
formação étnica peculiar, reunindo características que 0 diferenciam e o privilegiam em relação a todos os outros 
povos; que podemos ser, por nossas riquezas naturais, por 
nossa gente~ por todas as nossas potencialidades, uma das 
grandes naçoes do mundo. 
E importante resgatarmos esse sentimento de naciona l idade 

num momento em que. reincorporados os princípios 
democráticos e impulsionada a prática da cidadania. 0 País 
mergulha num intenso processo de reforma de sua 
Constituição. A hora é propícia a que o alheamento e a 
descrença nas instituições, cultivados por parte da 
popul~ção, sejam substituídos pela efetiva participação nas 
d~c1soes pol1t1cas e pela convicção de que está em nossas 
maos a oportunidade de construirmos um Brasil melhor. 
Atenta às mudanças em curso. a Assemb léia Legislativa de 

Minas G~rais vem procurando sintonizar sua atuação com as 
asp1raçoes do povo mineiro e com os acontecimentos que 
conf1guram essa nova realidade. Assim, tem investido 
permanentemente na eficiência de suas funções especificas 
na transparência de suas ações e na busca de parceria com ~ 
soc1edade para o aperfeiçoamento de seus projetos. 

A homenagem que esta Casa presta hoje ao ilustre Senador , a 
requer1me~to do Deputado Gil Pereira. faz parte da 
preocupaçao de estar aberta aos grandes temas brasileiros e 
as personalidades intrinsecamente vinculadas a eles. Além da 
homenagem de hoje. esta Presidência também recebe u da 
Deputada Elbe Brandão requerimento no sentido de que a Casa 
exam1ne proJeto v1nculado ao reconhecimento permanente dos 
grandes mineiros - a exemplo do Professor Darcy Ribeiro-
que f1zeram e fazem a história acontecer em Minas. no Brasi l, no mundo . 
Diríamos, ninguém é melhor do que o político. o professor e 

o soc1ologo Darc y Ribeiro para simbo l izar a dedicação a este 
Pa1s e ao seu povo. Em sua br i lhante carreira como 
i ntelectual. ele nunca se de i xou levar pelos caminhos da 
erudição ~stér i l. semere dirigindo sua inteligência para a 
compreensao e a so l uçao dos problemas naciona i s. Em sua 
intensa mi litância po l ítica. inic i ada nos tempos de 
estudante, nunca perdeu a mania ~ 2 querer mudar o mundo ou o 
sonho de ver um Brasil mais fe l : = e mais justo. 

Temos um motivo especial para homenageá- l o: o 
reconhecimento de Minas por tudo o que ele fez oo~ seus 
conterrâneos e pelo povo brasi l eiro. projetando e 
engrandecendo o nome do nosso Estado. Sabemos . professor, 
que. mesmo d1stante de sua terra. seja em decorrência da 
busca de outros centros de conhecimento, seja pelos longos 
anos de ex111o , o senhor sempre esteve com Minas no coração. 
Senador Darcy Ri beiro. os mineiros, os brasileiros lhe 

agradecem o exemplo de vi da e de amor à Nação . Noss~ povo 
prec1sa, ma1s do que nunca. de sua at i tude generosa e de sua 
salutar indignação para sacudir-lhe a consciência. para 
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lembrar-lhe que ele pode e merece viver em um pais melhor. 
Esta Presidência agradece a presença do Senador Darcy 
Ribeiro, das au t or i dades e dos demais convidados. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinar1os 
o Sr . Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira ) 

Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários. 
2a PARTE (ORDEM DO DIA ) 

- la Fase 
Abertura de I nscrições 

o Sr . Presidente - Esgot ada a hora destinada a esta parte , 
a Presidência passa à 2ª parte da reunião, com a 1ª f~se da 
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e ~ votaçao de 
pareceres e a votação de requerimentos. Es!ao abertas as 
inscrições para o expediente da prox1ma reun1ao ord1nar1a. 

Pal a vras do Sr . Presi dente 
A Presidência informa ao Plenário que a Mesa prorrogo~. por 

15 dias . o prazo pa ra elaboração do proj e to de resoluçao que 
disciplinará a tramitação interna para _a escolha de 
Conselheiro do Tribunal de Contas por ·~ d1caçao deste Poder. 

Requerimentos 
o Sr. Pres i dente- Requerimento da Deputada Maria José 

Haueisen, em que solicita a retirada de tramit ação do 
Projeto de Lei nQ 45 / 95, de sua autoria, que institui a 
Política Estadual de Apoio aos Portadores de Deficiência. 
Inclua-se em ordem do dia para os fins do art. 288 do 
Regi mento Interno. 
-A seguir, são deferidos, cada um por suave~. nos termos 

do art. 1Q e seu parágrafo Gnico da Del1beraçao da Mesa nQ 
1. 191, os Requerimentos de Emancipação nQs 139/95: do 
Deputado Romeu Queiroz. referente ao Distrito de Qu1nt1nos. 
no Município de Carmo do Paranaíba: 140/95, do Deputado 
Geraldo Santanna , referente ao Distrito de Novo Hor1zonte, 
no Município de Salinas ; 141/95, do Deputado Carlos Murta, 
referente ao Distrito de São Benedito. no Mun1c1p1o de Santa 
Luzia; 142/95, do Deputado José Henrique. referente_ aos 
Distritos de Xonim de Baixo e Xonim de Cima, no Mun1c1p10 de 
Gove rnador Valadares: 143/ 95 , do Deputado ~vo ~ Jose, 
referentes aos Distritos de Cordeiro de Minas e Sao Cand1do, 
no Município de Caratinga; e 144/95, do Deputado_ Geraldo 
Santanna referente ao Distrito de Berizal, no Mun1c1p10 de 
Taiobeir~s (-À Comissão de Assuntos Municipais. ) . 

- Ato continuo , são submetidos a votação e aprovados, cada 
um por sua vez, na forma regimenta l, requer1mentos da 
Comissão de Agropecuária - convite ao soc1o~ogo Herbert de 
Souza - Bet i nho -, articulador nacional da Açao da_C~dadan1a 
contra a Miséria e pe l a Vida, para fazer expos1çao nest~ 
Casa sobre o trabalho que vem desenvolvendo JUnto a 
sociedade bras ile ira : dos Deputados Wilson Trop1a . 
encaminhamento de oficio ao Presidente da TELEMIG v1 sando a 
instalação de telefones públicos no Bairro Ribeiro de Abreu, 
nesta Capital; e Marcelo Gonçalves - envio de of1c10 ao 
Ministro da Saúde, so licit ando o aumento do numero de AI~s 
para atendimento de emergência nos hospita~s da Reg1ao 
Metropolit ana de Belo Horizonte: e da Com1ssao de Assuntos 
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Municipais (20) -envio de solicitação ao TRE-MG pa ra a 
realização de consulta plebiscitária junto a popul ação dos 
Distritos de Divisa Alegre, qu a nto a sua emancipação do 
Mun1c1p1o de Aguas Vermelhas; de Josenópolis, qua nto a sua 
emancipação do Município de Grão- Mogol; de Luislãnd i a, 
quanto a s ua ema ncipação do Município de Brasília de Minas· 
de Jenipapo. quanto a sua emancipação do Município d~ 
Franc1sco Badaro; de Santo Antônio do Retiro, quanto a sua 
emancipação do Município de Rio Pa rdo de Minas: de 
Goiabeira, quanto a sua emancipação do Município de 
Conselheiro Pena; de Veredinha e Mendonça , quanto a sua 
emancipação ~ J Município de Turmalina: de Córrego do Ouro, 
a ~ 3nto a sL o emancipação do Município de Campos Gerais · de 
c~-ruginha , quanto a sua emancipação do Município' de 
c ·,selheiro Pena; de Cabeceira Grande. quanto a sua 
emancipação do Município de Unaí; de São Joaquim. quanto a 
sua emancipação do Município de Januària: de Vargem Alegre. 
quanto a sua emancipação c~ Município de Caratinga; de 
Glaucilãndia, quanto a s u2 ~mancipação do Município de 
Juramento; de Leme do Prac~ quanto a sua emancipação do 
Município de Minas Novas; oe Rosário da Li meira. quanto a 
sua emancipação do Município de Muriaé; de Tijuco. quanto a 
sua emanc1paçao do Município de Januária ; de Riacho da Cruz 
e de Levinópolis, quanto a sua emancipação do Município de 
J anuária; de Abreus, quanto a sua emancipação do Município 
de Alto Rio Doce: de Martins Soares , quanto a sua 
emancipação do Município de Manhumirim; de São Vicente. 
quanto a s ua emancipação do Município de Baldim (Oficie-
se.). 

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

fase , a Presidência passa à 2a fase da Or dem do Dia. com a 
discussão e a vot ação da matéria constante na pauta. 

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

nQ 54 / 95, do Deputado Carlos Pimenta , que dispõe sobre a 
implementação de medidas necessárias à prevenção e ao 
tr a t amento do cãncer de mama e ao cãncer ginecológico. A 
Comissão de Justiça concluiu pe l a constituc iona li dade do 
projeto com as Emendas nQs 1 a 4, que apresentou. A Comissão 
de Saúde e Ação Social opinou pela sua aprovação com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de Justiça, 5 a 7, que 
apresentou. e pela rejeição da Emenda nQ 4, da Comissão de 
Justi ça. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela 
sua aprovação com as Emendas nQs 1 a 3, da Comissão de 
Justiça, e 5 a 7, da Comissão de SaGde e Ação Social, e pela 
reje ição da Emenda nQ 4, da Comissão de Justiça. Emendado em 
Plenário. voltou o projeto à Comissão de Saúde e Ação 
Social, que opina pela aprovação do projeto com as Emendas 
nQs 8 e 9. Em discussão, o projeto. Não há oradores 
inscritos para a discussão. Em vot ação , o projeto , salvo 
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em vot ação. as Emendas nos 1 
a 3 e 5 a 9, que obtiveram pareceres favoráveis à aprovaÇão. 
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Em votação, as emendas. Os Deputados que as aprovam 
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em 
votação, a Emenda nQ 4, que recebeu pareceres contrários a 
sua aprovação . Os Deputados que a aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica, portanto , a provado, 
em 1Q turno, o Projeto de Lei nQ 54/95 com as Emendas nQs 1 
a 3 e 5 a 9. À Comissão de Fiscalização Finance ira. 
o Sr . Presidente - Discussão, em 1Q turno, do Projeto de 

Lei no 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 Com1ssao de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do pr~jeto. A 
Comissão de Meio Ambiente opina pela sua aprovaçao 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 d1scussao, 
o projeto. 

Questões de Ordem 
o Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente , pela ordem. 

Pedimos a verificação de "quorum", uma vez que. de plano, 
verificamos sua inexistência. 

ENCERRAMENTO 
- A Presidência, verificando. de p l ano. a 
"quorum" pa ra o prosseguimento dos 
a reun1ao e convoca os Deputados para a 

O Sr. Presidente 
inexistência de 
trabalhos, encerra 
ordinária de debates de amanhã, dia 23 , às 9 horas . Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL 
Às dez horas do dia quatro de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Piau, Arna l do Canarinho. Alm i r Ca rdoso . 
Olinto Godinho e Miguel Barbosa. membros da Comissão 
supracitada. Havendo numero regimental e verificada a 
presença dos Deputados Anivaldo Coelho, José Braga , Antôn~o 
Roberto, Clêuber Carneiro, Hely Tarquinio. _Miguel Martinl, 
Sebastião Navarro , Jairo Ataíde, Durval Angelo, Toninha 
Zeitune e Elbe Brandão, o Presidente, Deputado Paulo P1au, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Almir 
Cardoso que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que, l ida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes: O 
Presidente esc l arece ter a reunião a fina l idade de aprec1ar 
as proposições constantes na pauta e de ouvir o Diretor-
Presidente da Cooperativa de Crédito Rural do Estado de 
Minas Gerais - CREDIMINAS , Dr . Heli de Oliveira Penido, 
que, a requerimento do Deputado Paulo Piau, aprovado pela 
Comissão, vem prestar esclarecimentos sobre o que é a 
CREDIMINAS seus objetivos, sua estrutura e a importância 
socia l que ' tem para os cooperados e o público em gera l . O 
convi dado encontra-se acompanhado dos Srs. Jose Eduardo 
Martins de Oliveira , Diretor Administrativo; Raimundo 
Mariano do Vale. Diretor-Gerente, e Antônio Carvalho 
Gouveia, Diretor de Expansão. todos da mesma entidade. A 
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Presidência convida o Dr. He l i de Oliveira Penido e seus 
acompanhantes para tomarem assento à mesa. Em seguida, passa 
à leitura de um cartão da Associação dos Produtores de 
Hortifrutigr an jeiros do Estado de Minas Gerais- APHE MG -
em que se convidam os membros da Comissão para participare~ 
do II Encontro de Confraternização daquela entidade. 
Atendendo a requerimento aprovado na reunião, de autoria do 
Deputado Olinto Godinho, em que sol icita seja invertida a 
ordem dos trabalhos para que se possa ouvir primeirc o 
convidado. a Presidência passa a palavra ao Dr. Heli de 
Oliveira Penido. que discorre sobre a CREDIMINAS e informa 
que, em nivel de País, a Central de Cooperativas é a que 
congrega o maior número de f ili ados: que as cooperativas de 
crédito rural administram os recursos gerados pelos 
produtores rurais e que elas não são Bancos. mas trabalham 
no mesmo nível de aperfeiçoamen to do sistema bancário. Na 
fase dos debates, usam da palavra os Deputados Olinto 
Godinho. Almir Cardoso, Arnaldo Canarinho, Paulo Piau Elbe 
Brandão, Durval Ângelo. Antônio Roberto e Clêuber Car~eiro , 
além aos Srs. Raimundo Mariano co Vale e Antônio Carva lho 
Gouveia, Diretor de Expansão da CREDIMINAS, que informa que 
125 municípios mineiros estão cobertos pelo sistema 
cooperativo de crédito rural. O Presidente informa que os 
assuntos ventilados na reunião encontram-se registrados nas 
notas taquigráficas e suspende a reunião por alguns minutos. 
para os cumprimentos finais ao Dr. He li de Oliveira Penido e 
aos demais diretores da entidade. presentes ao evento. 
Reabertos os trabalhos, a Presidênc i a designa os Deputados 
Olinto Godinho. Almir Cardoso e Arnaldo Canarinho para 
relatarem. nesta ordem. os Requerimentos ngs 258 / 95, do 
Deputado Kemil Kumaira; 266/ 95. do Deputado Carlos Pimenta; 
e 319 / 95 , do Deputado Kemil Kumaira. Encerrada a 1ª parte 
dos trabalhos. a Presidência passa a palavra ao Deputado 
Arna l do Canarinho. que emite parecer mediante o qual conclui 
pela aprovação dos Requerimentos nQs 231 / 95. do Deputado 
Almir Cardoso. e 319/95. do Deputado Kemil Kuma ira. O 
Deputado Olinto Godinho opina pela aprovação do Requerimento 
nQ 258/95, do Deputado Kemil Kumaira: e o Deput ado Almir 
Cardoso opina pela aprovação do Requerimento nQ 266/ 95, do 
Deputado Carlos Pimenta. Submetidos a votação, cada um por 
sua vez. são os requerimentos aprovados . Cumprida a 
finalidade da reun1ao , a Dresidência agradece o 
comparecimento dos par l amentares. convoca -os para a próxima 
reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sa l a das Comissões, 11 de maio de 1995. 
Paulo Piau, Presidente - Olinto Godinho- Durval Ângelo . 

ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL 
Às dez horas e quinze minutos do dia onze de maio de mi l 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sa l a das 
Comissões os Deputados Paulo Piau. Olinto Godinho e Durva l 
Ângelo (subs ituindo este ao Deputado Almir Cardoso. por 
indicação da Liderança do PT). membros da Comissão 
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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. A Presidência esclarece ter a reunião a 
finalidade de apreciar a pauta e passa à l eitura do ofício 
do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST -. de 
27 / 4 / 95, que encaminha pauta de reiv i ndicações dos 
trabalhadores rurais sem terra de Minas Gerais e relatório 
da situação dos assentamentos e acampamentos em diversas 
regiões do Estado. Em seguida, procede à leitura dO Ofício 
nQ 124/ 95 , da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do 
Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, de 3 / 5 / 95 , que propõe 
seja criada, nesta Casa, uma comissão para acompanhar e 
ava li ar os trabalhos da Ação da Cidadania contra a Mi séria e 
pela Vi da . com o objeti vo de contribuir com o Governo na 
implantação das propostas referentes à questão agrária . A 
Presidência determina à assessoria que proceda ao estudo da 
correspondência para posterior resposta . Logo após, o 
Deputado Durval Ângelo é designado re l ator do Requerimento 
nQ 351 / 95 , de autoria do Deputado Paulo Piau . Encerrada a 1ª 
parte dos trabalhos, passa-se à 1ª fase da Ordem do Dia , com 
a discussão e a votação de proposição da Comissão. O 
Deputado Du rva l Ângelo encaminha á mesa requerimento de 
autoria do Deputado Almir Cardoso. med i ante o qual so licit a 
seja convidado o sociólogo Herbert de Souza -o Betinho -, 
articulador naciona l da Ação da Cidadania contra a Miséria e 
pela Vida, para expo r. nesta Casa. o trabalho que vem 
desenvolvendo junto à sociedade brasi l e ir a . Colocado em 
votação, é o requerimento aprovado . A seguir. o Deputado 
Paulo Piau passa a Presidência ao Vice-Presidente. Deputado 
Olinto Godinho, tendo em vista apreciação de matér ia de sua 
autoria. O Deputado Durval Ângelo emite parecer concluindo 
pela aprovação do Requerimento nQ 351 / 95 , de autoria do 
Deputado Pau lo Piau. Submetido a votação. é aprovada a 
proposição. O Deputado Olinto Godinho retorna a direção dos 
trabalhos ao Presidente, que ag radece o comparec imento dos 
parlamentares e convoca os memb~os da Comi ssão para a 
prox1ma reun1ão ordinária. deter~ · na que se l avre a ata e 
encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões , 25 de maio de 1995 . 
Arnaldo Canarinho, Presidente - Miguel Barbosa Almir 

Cardoso- Olinto Godinho. 
ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sal a das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna , Simão Pedro Toledo, 
Antônio Genaro. Leonídio Bouças. Arnaldo Penna e Geraldo 
Nascimento , membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente , Deputado Geraldo Santanna, dec l ara 
aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Genaro que 
proceda à leitu ra da ata da reu ni ão anterior. que, l ida e 
aprovada, é subscrita pe los membros presentes. A Presidência 
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i nforma que os Projetos de Lei nQs 131 , 171, 177. 178, 201, 
205 e_ 212/95 foram convertidos em diligência , a 
requer1mentos dos relatores, deferidos pelo Presidente. Em 
seguida , passa-se á 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 
Le1 nQ 48 / 95, adiada em virtude do pedido de vista for m~· ado 
pelo Deputado Geraldo Nascimento. O Presidente encer ~~ a 
discussão e submete o parecer a votação, o qua l conclui pela 
inconst it uciona li dade , pela ilegalidade e pela 
antijuridicidade da matéria. O parecer é aprovado. Com a 
palavra , o Deputado Leonídio Bouças. relator do Projeto de 
Le1 nQ 34 / 95, emite parecer que conclui pe l a 
constitucionalidade, pela lega li dade e pe la juridicidade da 
proposição na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. 
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a 
palavra. o Deputado Antônio Genaro, relator do Projeto de 
Lei nQ 45 / 95. emite parecer que conclui pe l a 
inconstitucionalidade, pe l a il ega l idade e pe l a 
ant iju ridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação. é aprovado o parecer. com voto contrário do 
Deputado Geraldo Nascimento . O Deputado Simão Pedro Toledo , 
relator dos Projetos de Lei nQs 47 e 67 / 95, emite pareceres 
nos quais conclui pela constit uci ona li dade , pela legalidade 
e pe l a juridicidade do Projeto de Lei nQ 47 / 95 com as 
Emendas nQs 1 e 2, que apresenta. e pela 
i nconstitucionalidade. pela ilega lidade e pela 
antijuridicidade do Projeto de Lei nQ 67 / 95. Submetidos a 
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os 
pareceres. Com a palavra. o Deputado Antônio Genaro, relator 
do Proj eto de Le i nQ 52 / 95 , em ite parecer que conclui pe l a 
constitucional idade. pela l ega li dade e pela juridi cidade da 
proposição na forma do Substitutivo no 1 . Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Com a pa l avra , o 
Depu tado Leonidio Bouças , relator dos Projetos de Lei nQs 
72. 73. 75, 76. 83 e 86 / 95, emite pareceres que concluem 
pela i nconstitucionalidade. pela il ega l idade e pela 
antijuridicidade das matérias. Submetidos a discussão e 
votação, cada um por sua ve z. são aprovados os pareceres. O 
Presidente redistribui o Projeto de Lei nQ 87 / 95 ao Deputado 
Leon ídio Bouças. que emite parecer que concl ui pela 
inconstitucionalidade. pela ilegal idade e pela 
antijuridicidade da matéria. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra. o Deoutado 
Arnaldo Penna, re l ator do Projeto de Lei nQ 156/ 95, so li cita 
prazo regiment a l para emissão do parecer. e sua solicitação 
e deferida pelo Presidente. A Pr esidênc ia redistrib ui o 
Projeto de Le i nQ 174/ 95 ao Deputado Antônio Genaro. que 
emite parecer que conclui pe l a inconstitucionalidade , pela 
il ega li aade e pe l a a ntijuridicidade da matéria . Submetido a 
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Deputado Simão 
Pedro Toledo, relator do Projeto de Lei nQ 199 / 95. emite 
parecer que conclui pe l a constitucionalidade, pe la 
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legalidade e pela juridicidade da proposição com a Emenda ng 
1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é 
aprovado o parecer . Em seguida, é aprovado requerimento dos 
membros da Comissão sol icit ando que os Oficios nQs 1 e 5/95 
sejam apreciados em reun1ao secreta. A Presidência suspend~ 
a reunião por 5 minutos para torná-la secreta . As 12h50mln e 
reaberta a reunião pública . A Presidência informa que foram 
aprovados na reunião secreta os pareceres que concluíram 
pelo indeferimento dos pedidos de licença para processar os 
Deputados Aldimar Rodrigues e Antônio Felipe Zeitune. Nos 
termos do art. 189 do Regimento Interno, são os Projetos de 
Lei ngs 48, 45, 67 , 72, 73, 75, 76, 83, 86, 87 e 174/ 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 Plenár io da Assembléia. _Com a 
palavra, o Deputado Antônio Genaro. relator do ProJeto de 
Lei nQ 9/ 95, emite parecer que conc l u1 pela 
constitucional idade. pela l ega l idade e pela juridicidade da 
proposição com a Emenda nQ 1, que apresenta . Submetido a 
discussão e votação. é aprovado o parecer. O Deputado 
Arnaldo Penna. relator dos Projetos de Lei ngs 161. 163. 192 
e 202/95, emite pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
Projetos de Lei nQs 161 e 202 / 95 e dos Projetos de Lei ngs 
163 e 192 / 95 com as emendas que receberam o nQ 1, que 
apresenta. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua 
vez , são aprovados os pareceres . Com a palavra , o Deputado 
Leon í d i o Bouças. relator dos Projetos de Lei nQs 165. 166 e 
203 / 95, emite pareceres que concluem pela 
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos 
projetos. Submetidos a discussão e vot ação , cada um por sua 
vez , são aprovados os parecer2s. O Deputado Geraldo 
Nascimento, relator do Projeto O"- Lei ng 194/ 95 , emite 
parecer que conc lui pela constitucionalidade, pela 
legalidade e pela juridicidade do projet~. com a Eme~da n~ 
1 que apresenta. Submetido a discussao e votaçao. e 
aprovado o parecer . O Pres i dente redistribui o Projeto_de 
Le i no 196/ 95 ao Deputado Simão Pedro Toledo. que em1te 
parecer que conclui pela constitucio~a l idade, pela 
legalidade e pela juridicidade da propos1çao. Submet1do a 
discussão e votação, é aprovado o parecer . Ainda com a 
palavra. o Deputado Simão Pedro Toledo emite parecer que 
conclui pela constitucional i dade, pela legal1dade e pela 
juridicidade do Projeto de Lei nQ 204 / 95. Submetido a 
discussão e votação , é aprovado o parecer. Cumpr1da a 
finalidade da reunião. o Presidente agradece o 
comparecimento dos Deputados, solicita que seja l avrada a 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Simão Pedro To l edo - Arnaldo 

Penna - Geraldo Nascimento- Carlos Murta._ _ 
ATA DA Sa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSAO DE FISCALIZAÇAO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
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Às quatorze horas e trinta minu t os do dia dezesseis de maio 
de mil novecentos e noventa e ci nco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Miguel Martini, Marcos Helên io, 
Glycon Terra Pinto, Clêuber Carneiro e Jos é Henr ique 
(substi!uindo este ao Deputado Geraldo Rezende, por 
1nd1caçao da Li derança do PMDB), membros da Comissão 
supracitada . Havendo número regimental , o Presidente 
Deputado Miguel Martini, declara abertos os trabalhos ~ 
esclarece que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta . A segu ir, solic ita ao Deputado Marcos 
Helénio que proceda à leitura da ata da reunião anterior 
que. 1 i ~a e aprovada. é subscrita pe 1 os membros presentes: 
Logo apos , o Presidente passa à leitura do Ofício no 32/95 
da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco ~ 
CODEVASF - , que encaminha cópia do convênio firmado entre a 
Companhia e a Fundação Educacional de Montes Claros, para 
f1nsdo d1spostono art. 74daConstituiçãoenoart. 101. 
XV, do Regimento Interno. Em seguida. acusa o recebimento do 
Oficio ng 5/ 95, da Câmara Municipa l de Nanuque. que solicita 
seja estudada a possibilidade de redução das alíquotas de 
impostos estaduais incidentes sobre a circulação de 
mercadoria ou prestação de serviços de transporte 
interestadua l e intermunicipal. A Presidência comunica. 
ainda, o recebimento do re latório da prestação de contas. 
referente ao ano de 1994. do Município de Belo Horizonte. 
Encerrada a 1ª parte dos trabalnos. passa-se a 2a fase da 
Ordem do Dia. Com a palavra. o Deputado Cléuber Carneiro. 
relator do Projeto de Lei ng 2/ 95 , emite parecer, mediante o 
qual opina pela aprovação do projeto com a Emenda no 1 da 
Comis são de Meio Ambiente. A seguir, o Deputado -Ma~cos 
Helênio. relator do Projeto de Lei ng 15/ 95. profere 
parecer , o qual opina pela aprovação do projeto com as 
Emendas n~s 1. da Comissão de Constituição e Just i ça , e 2, 
da Com1ssao de Meio Ambiente. Colocados em votação. cada um 
por sua vez, são os pareceres aprovados por unanimidade. 
Passa -se à fase de discussão e votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Pl enário da Assemb l éia. Devido à 
ausência dos Deputados Alencar da Silveira Júnior e Geraldo 
Rezende , relatores dos Requerimentos ngs 71 e 187/ 95 . 
respectivamente. o Presidente so l icita ao Deputado Glycon 
Terra Pinto que proceda à leitura dos pareceres. os quais 
concluem pela aprovação das proposições. Colocadas em 
votação. cada uma por sua vez . são aprovadas as proposições. 
Logo após. o Presidente passa a palavra ao Deputado Clêuber 
Carneiro , re lator do Requerimento ng 195/ 95 , o oual ooina 
pela aprovação da proposição. Posto em votação, é o 
requerimento aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o 
Presidente sugere a mudança do horário de realização da 
reunião ordinária da Comissão. Os Deputados presentes 
aprovam a mudança do horári o para as 9h30min. 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 
traba l hos. 



730 

Sala das Comissões, 25 de maio de 1993. Marcos Glycon Terra Pi nto, Presidente - Jorge Hannas 
Helênio - Jairo Ataíde - Mi guel Barbosa. 
ATA DA 11a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
Às dez horas e quinze minutos do dia dezessete de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos . Wilson Trópia e 
Marcelo Cecé, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental assume a direção dos trabalhos o Vlce-
Presidente, Deput~do Ronaldo Vasconcellos, que solicita_~o 
Deputado Marcelo Cecé proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior, que , lida e aprovad a , é subscrita pelos mem~ros 
pres entes. Passa-se à 2ª parte da reu~ião, _com a _d,scus sao_e 
a vot ação de parecer sobre propos1çao su]e l ta a aprec1açao 
do Plenário . Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos 
emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 24/95, em 2Q turno. 
no qual concluí pela aprovação da matéria. Colocado em 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa - se a 
discussão e votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário. Com a palavra, o_Deputado Ronaldo 
Vasconce llos emite parecer sobre o Requer1mento nQ 166 / ~5 , 
no qua l conclui pela aprovação da matéria. Posta em votaçao, 
é a proposição aprovada . Registra-se_ a presença do 
Presidente da Comissão, Deputado Ivo Jose, que assume a 
Presidência e so licit a ao Deputado Wilson Trópia que emita 
parecer sobre o Requerimento nQ 193 / 95. Este parlamentar 
conclui pela aprovação do requerimento com a Emenda _nQ 1. 
Posta em vot ação , é a proposição aprovada. Cumpr1da a 
finalid ade da reunião. a Presidência agradece a presença de 
todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária , determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sa l a das Comissões, 24 de maio de 1995. 
Ivo José. Presidente Ronaldo Vasconcellos Antônio 

Roberto- Wilson Trópia. DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 

DIAS EM MINAS GERAIS E SÃO 

AT A DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA 
PROCEDER A ESTUDO COMPARATIVO 
DUP LICAÇÃO DA RODOVIA FERNÃO 
PAULO 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezessete de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala das 
Comi ssões os Deputados Simão Pedro Toledo, Toninha Zeitune, 
Carlos Mur t a, Leonídio Bouças e Irani Barbosa, membros da 
Comissão supracitada. Registra-se a presença dos Deputados 
Péricles Ferreira, Ajalmar Silva e José Henrique~ Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado S1mao Pedro 
Toledo. dec l ara abertos os trabalhos e solicita ao Deputa0o 
Carlos Murta que proceda à leitura da ata da reun1ao 
anterior. que, lida e aprovada, é subscrita pe l os me~bros 
presentes. A seguir , a Presidência informa que a reun1ao se 
destina a apreciar requerimentos dos Deputados Carlos Murta 
e Iran i Barbosa e a ouvir o Srs. Israe l Pinheiro Fi lho. 
Secretário de Transportes e Obras Públicas . e Mauro Roberto 
Soares de Vasconce llos , Diretor-Gera l do DER-MG, que 
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discorrer2 sobre as obras objeto dos trabalhos da Comiss ão. 
A Presi dê~ i a convida a tomar assento à mesa o Sr. Israel 
Pinheiro F lho e os representantes do Diretor - Geral do DER-
MG. Srs. César Pomarico, _Coordenador do Programa de 
Duplicação da BR-381; José Elc io Santos Monteze, Vice-
Diretor-Geral do DER-MG . e Luiz Carlos de Oliveira, Diretor 
de Transportes da SETOF Após a exposição dos convidados, 
fazem uso da palavra na ;2se de debates os Deputados Carlos 
Murta. Irani Barbosa e Pericles Ferreira. conforme as notas 
taquigráficas. A Presidência informa que a documentação 
requ1s 1t ada a Secretaria de Transportes e Obras Públicas se 
encontra na Secretaria-Geral da Mesa e será posteriormente 
expedida para esta Comissão. A seguir. o Presidente agradece 
a presença dos convidados e suspende a reunião por 10 
minutos. para que e l es possam se ret i rar. Reabertos os 
trabalhos, a Presidência l ê os requerimentos dos Deputados 
Irani Barbosa e Carlos Murta, em que so li citam . 
respectivamente , o fornecimento por aquela Secretaria da 
planilha de custos das obras de pavimentação e terraplenagem 
e das obras - de - arte em gera l , com suas modificações nos 
ult1mos 15 anos , e a cessão pelo Tribunal de Contas do 
Estado de 2 técnicos para prestar assessor i a na elaboração 
do re latorio final desta Comissão. Submetidos a votação , 
cada um por sua vez, são aprovados os req ueri mentos. 
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares , determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 24 de maio de 1995. 
Simão Pedro Toledo. Presidente - Toninho Zeitune - Irani 

Barbosa. 
ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e trinta e cinco minutos do dia dezoito de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco . comparecem na Sala 
das Comissões os _Deputados José Henrique , Dimas Rodrigues , 
D1lzon Melo. Jose Maria Barros e Clêuber Carneiro (este em 
substituição ao Deputado Sebastião Costa , por indicação da 
Liderança do PFL ), membros da Comissão supracitada. Estão 
presentes também os Deputados Jorge Hannas . José Braga e 
Sebastião Navarro Vieira. Havendo número regimental , o 
Presidente. Deputado José Henrique , dec l ara aberta a reuniãc 
e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leituré 
da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. A Pres i dência comuni ca 
que a fina l idade da reun i ão é aprec i ar a matér i a constante 
na pauta _ e solicita ao Deputado José Maria Barros que 
proceda a leitura da seguinte correspondência: da Associação 
dos Municípios da Area Mineira da SUDENE - AMAMS - . na qual 
expõe a s ituação financeira dos munic í pios brasileiros e 
solicita uma me lhor distribuição dos rec ursos tributários 
nacionais. especialmente nos setores socia i s. para 
invest imentos nos pequenos munic í pios: da Associação de 
Comerciantes. Motoristas e Profissionais Liberais de Minas 
Gerais Ltda.. que comunica ao Presidente da Assembléia um 
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plano social para atender às necessidades do País. A seguir, 
a Presidência informa que foram designados os relatores dos 
seguintes processos de emancipação: Requerimentos de 
Emancipação nQs 114 e 115/ 95, Deputado José Maria Barros ; 
Requerimento de Emancipação nQ 112/ 95 , Deputado Dílzon Melo ; 
Requerimentos de Emancipação nQs 111 e 109/ 95, Deputado 
Sebastião Costa; Requerimentos de Emancipação nQs 105 e 
107/95, Deputado Dimas Rodrigues; Requerimentos de 
Emancipação nQs 113 e 110/ 95 , Deputado Ivair Nogueira; 
Requerimentos de Emancipação nQs 102, 103, 104, 108 e 
116/ 95 , Deputado João Batista de Oliveira; Requerimento de 
Emancipação nQ 106/ 95 , distribu í do a esta Presidência. A 
seguir, passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com discussão e 
votação de proposições sujei t as a apreciação do Plenário da 
Assembléia. A seguir, são lidos, discutidos e aprovados por 
unar im idade, cada um por sua vez , os pareceres sobre os 
seg~~nt es processos de emancipação , bem como os respectivos 
requerimentos a serem encaminhados ao Presidente da 
Assembléia com solicitação de encaminhamento de oficio ao 
TRE-MG para que proceda à consulta plebiscitária nos 
distritos emancipados, nos termos do inciso III do art. 7Q 
da Lei Complementar nQ 37, de 1995 : do relator Deputado João 
Batista de Oliveira, redistribuído ao Deputado Dimas 
Rodri gues , o Requerimento de Emanc i pação nQ 89 / 95. do 
Deputado Romeu Queiroz, referente ao Distrito de Verme lho 
Novo , Município de Raul Soares; do relator Deputado José 
Maria Barros, pareceres sobre os Requerimentos de 
Emancipação nQs 88 / 95. do Deputado Anderson Adauto, 
referente ao Distrito de Flor ce Minas, Município de 
Guri nhatã; 91 / 95 , do Deputado Péricles Ferreira. referente 
ao Distrito de Fruta de Leite, Município de Salinas: 93 / 95. 
do Deputado Péricles Ferreira, referente ao Distrito de José 
Gonça lves de Minas. Município de Berilo: do relator Deputado 
João Batista de 01 iveira, red i stribuído ao Deputado Dimas 
Rodrigues, o Requerimento de Emancipação nQ 89 / 95 , do 
Deputado Romeu Queiroz. referente ao Distrito de Vermelho 
Novo. Município de Raul Soares; do relator Deputado Ivair 
Nogueira, redistribuído ao Deputado Dílzon Melo , o 
Requerimento de Emanc ipação ng 82 / 95, do Deputado Clêuber 
Carnei ro, referente ao Distrito de Miravânia, Município de 
Manga; redistribuídos ao Deputado Clêuber Carneiro, os 
Requerimentos de Emancipação ngs 100/95, do Deputado 
Péricles Ferreira, referente ao Distrito de Ni nheira , 
Município de São João do Paraíso, e 101/95, do Deputado 
Jorge Hannas , referente ao Distrito de Reduto, Município de 
Manhuaçu; do relator Deputado Dimas Rodrigues , parece res 
sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 90/ 95, do Deputado 
Péricles Ferreira, referente ao Distrito de Lelivéldia, 
Município de Beri lo, e 98 / 95, do Deputado Sebastião Navarro 
Viei~a. referente ao Distrito de Palmeiral, Município de 
Bote l hos. Cumprida a finalidade da reunião. o Presidente 
agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
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Sala das Comissões. 24 de ma i o de 1995. 
José Henrique. Presidente- Dimas Rodrigues- Dílzon Melo-

José Maria Barros - Ivair Nogueira - Sebastião Costa - João 
Batista de Oliveira. 
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÃRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA NO 
PRAZO DE 60 _DIAS , CONHECER, DEBATER, PROPOR E ACOMPANHAR 
TODAS AS AÇOES DO GOV~RNO FEDERAL DESENVOLVIDAS NO PROPOSTO 
~ROCESSO DE PRIVATIZAÇAO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
As quatorze horas e quarenta e c i nco minutos do dia dezoito 
de ma1o de m1l nov~centos e noventa e cinco. reúnem-se na 
Sala das Comissões ~s Deputados Anivaldo Coelho. Arnaldo 
Penna e Elbe Brandao , membros da Comissão supracitada. 
Havendo numero reg1menta l, o Presidente. Deputado Anivaldo 
Coelho, dec 12 -a abertos os trabalhos e so l icita ao Deputado 
Arnaldo Penn c que proceda à leitura da ata da reunião 
anter1or, que,. lida e aprovada , é subscrita pe los membros 
presentes. Reg1stra-s~ ,. nesta oportunidade, a presença dos 
Deputaags Marcos ~elen1o, Geraldo Nascimento , José Braga , 
Durval Angelo, Anton1o Roberto. Ivo José, Marco Régis. Maria 
Jose Haue1sen e M1guel Martini. A Presidência informa que a 
v1 s1ta dos membros da Comissão ao escritório regiona l da 
CVRD fo1 transfer1da para o dia 23 c : corrente. às 10 horas. 
A segu1r. o Presidente transfere a direção dos trabalhos à 
Deputada Elbe Brandão. para que possa apresentar 
requer1mentos formalizando convite ao Contra-Almirante 
Roberto Gama e Silva para comparecer à reunião da Comissão e 
sol 1c1t ando a prorrogação. por mais 30 dias . do prazo de 
func1onamento da Comissão. Co~ocados em votação, cada um por 
sua vez. os requer1mentos sao aprovados. Prosseguindo , 0 Deputado An1~aldo Coelho reassume a Presidência. esclarece 
que a reun1ao se destina a ouvir o Contra-Almirante Roberto 
Gama e . Silva_ e exp~e o motivo do convite para seu 
comparec1mento a_ reun1ao. Em segu ida. a Presidênci a passa a 
palavra ao conv1dado. que d i scor re sobre o patrimônio da 
CVRD e_ de!ende um movimento de reação contra a política de 
pr1vat1zaçao do_ Governo Federa l e todas as iniciativas de 
desnac1ona!1zacao da econom i a. Afirma, ainda. que a 
pr1vat;zaçao aa Companhia redundará na desnacionalização do 
patr1mon1o da empresa. a terceira detentora de ja z i das do 
mundo. Encontra-se _ presente, também , o Sr. Ciro Verçosa. 
Pres1dente da Un1ao Nac1onal dos Acionistas Minoritários do 
Bane~ _do _Brasil. Passa-se à fase dos debates, com a 
par!1c1paçao _do co~vidado e dos Deputados José Braga. Marcos 
He len1o, Mar1a_Jose Haueisen. António Roberto, Marco Régis e 
Gera ldo __ Nasc1mento . conforme registram as notas 
taqu1g~af1cas. Nada mais havendo a ser tratado, a 
Pres1denc1a agradece o comparecimento do convidado dos 
Deput a~os e dos demais participantes. convoca os memb~os da 
Com1 ssao para a próxima reun1ao ordinária, determina a 
l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 25 de maio de 1995. 
Aniva l ao Coelho , Presidente Arnaldo Penna José 

Henrique. 
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ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
três de maio de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Marco 
Régis e Jorge Hannas, membros ja Comissão supracitada. 
Havendo número regimental , o Prssidente, Deoutado Carlos 
Pimenta . declara abertos os traba l nos e solic'ta ao Deputado 
Marco Régis que proceda à leitura da a'a da reunião 
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros 
presentes. A seguir, a Presidência lê requerimento 
apresentado pelo Deputado Ivair Nogueira , em que solicita 
seja instalada uma comissão especial para apurar 
irregularidades no Sanatório Santa Isabel, em Bet1m. A 
Presidência informa que a Deliberação da Mesa nQ 761 1mpede 
a constituição de comissões especiais que tenham como objeto 
matéria afeta a comissão permanente ou a outro órgão técnico 
da Assemblé i a. Ato continuo , o Presidente distribui o 
requerimento ao Deputado Marco Régis pa~a anàl i~e d~ 
questão. Prosseguindo, a Presidência passa a :'scussa~ e a 
votação de parecer sobre p'oposição s ujeita a 2~rec1açao do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Carlos Pimenta passa a 
Presidência ao Deputado Jorge Hannas, em virtude de o 
Projeto de Le i nQ 54 / 95 ser de sua autoria: O Deputado_Jorge 
Hannas assume a Presidência e avoca a s 1 a relator1a do 
parecer sobre as emendas recebidas em Plenário ao Projeto_de 
Lei no 54 / 95. A seguir, procede à leitura do refer1do 
parecer, mediante o qua l conclui pela aprovação , no 1Q 
turno , das Emendas nQs 8 e 9 ao menc1onado proJeto. 
Submetido a discussão e votação. é o parecer aprovado. Logo 
após , o Deputado Carlos Pimenta retoma os trabalhos e 
solicita ao Deputado Marco Régis, relator do ProJeto de Le1 
no 30/95, no 2Q turno, que proceda à leitura de seu parecer. 
O-rel ator , Deputado Marco Régis , apresenta seu parecer, 
mediante o qual conclui pe l a aprovação do projeto na forma 
do vencido em primeiro turno . Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado . Cumprida a finalidade da 
reun1ao a Presidência agradece a presença dos 
parlame~tares , convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 1995. 
Carlos Pimenta, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira-

Marco Régis - Jorge_Hannas .. 
ATA DA 10a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
quatro de ma io de mil novecentos e noventa_ e cinco , 
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jose Henr1qu~ , 
Dilzon Melo. José Maria Barros. Dimas Rodr1gues, Sebast1ao 
Costa, João Batista de Oliveira e Ivair Nogueira, membros da 
Comissão supracitada. Verificada tambem a presença dos 
Deputados Anderson Adauto, Kemi l Kumaira, Ivo Jose, 
Bon i fác i o Mourão, Marcos Helênio, Paulo Pi a u. Ja1ro Ata1de. 
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Carlos Pimenta, Olinto Godinho, Ajalmar Silva, Elbe Brandão 
e Romeu Queiroz e havendo número regimental o Presidente 
Deputado José Henrique, declara aberta a reu~ião e solicit~ 
ao De~utado Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata da 
reun 1ao anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir, solicita ao Deputado José Maria 
Barros que faça a leitura da correspondência da Câmara 
Municipal de Pirapora, encaminhada pelo Vereador Vilson 
Santana da Rocha, que se manifesta contrariamente à 
tr ansferência da sede da Superintendência Regiona l da 
Fazen~a de Pirapora para Patos de Minas: e comunica que a 
reun1ao se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 
Com a palavra. o Deputado Dimas Rodrigues apresenta 
requerimento oral em que so li cita inversão da pauta, o que é 
defer1do pelo Presidente. A seguir , são li dos, 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 Assemb léia com a sol icit ação de encaminhamento de oficio 
ao TRE para que se proceda à consulta p l ebiscitária nos 
distritos emanc ipandos , nos termos do inciso III do art. 7Q 
da Le1 Complementar nQ 37 / 95. Do relator Deputado Dilzon 
Melo, pareceres sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 
99 / 95, do Deputado Djalma Dini z. referente ao Distrito de 
Tabajara, no Município de Inhapim; 112/ 95. do Deputado 
Sebastião Costa, referente ao Distrito de São Sebastião do 
Sacrame~to. no Município de Manhuaçu; do relator Deputado 
Sebast1ao Costa. pareceres sobre os Requerimentos de 
Emancipação nQs 97 / 95 , do Deputado Kemil Kumaira, referente 
ao Distrito de Topázio, no Município de Teóf il o Otôni: 
109 / 95 , da Deputada Elbe Brandão , referente ao Distrito de 
Pai_Pedro. no Município de Porte ir inha; 111 / 95. do Deputado 
S1mao Pedro Toledo. referente ao Distrito de São Pedro de 
Caldas, no Mun icípio de Caldas; 122 / 95. do Deputado Romeu 
Qu eiroz , referente ao Distrito de Fonseca, no Município de 
Alvinopolis; do relator Deputado José Maria Barros 
pareceres sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 94 / 95 : 
do Deputado Bonifácio Mourão , referente ao Distrito de 
Cantaga lo. no Município de Peçanha; 102/ 95, do Deputado 
Carlos Pimenta. referente ao Distrito de Vista Alegre , no 
Mun1c1p1o de Cl aro dos Poções ; 11 4/ 95. do Depu t ado Jairo 
Ataide , referente ao Distrito de Fernão Dias. no Município 
de Bras il ia de Minas; 115/ 95, do Deputado 0 1 into Godinho, 
referente ao Distrito de Frei Lagonegro, no Município de São 
José do Jac uri; do relator Deputado Dimas Rodrigues. 
pareceres sobre os Requerimentos de Emancipação nQs 85/ 95 , 
do Deputado Romeu Queiroz. referente ao Distrito de Varjão , 
no Município de São Gonçalo do Abaeté: 105/ 95 . do Deputado 
Jorge Hannas. referente ao Distr i to de Mercês de Água Limpa, 
no Mun icípio de São Tiago; 107 / 95. do Deputado 01 into 
Godinho. referente ao Distrito de José Raydan, no Município 
de Santa Mar i a do Suaçui; do relator Deputado Ivair 
Nogueira. pareceres sobre o Requerimento de Emancipação nQ 
110/95 , da Deputada Elbe Brandão. referente ao Distrito de 
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Nova Porteirinha, no Município de Porteirinha; do relator 
Deputado João Batista de Oliveira, pareceres sobre os 
Requerimentos de Emancipação ngs 95/95, do Deputado Clêuber 
Carneiro, referente ao Distr i to de Monte Verde, no Município 
de Camanducaia; 96 / 95 , do Deputado Kemil Kumaíra, referente 
aos Distritos de Mucuri e Rio Pretinho. no Município de 
Teófilo Otôni; 103/95, do Deputado José Braga, referente ao 
Distrito de Campo Azul, no Município de Brasília de Minas ; 
104/ 95, do Deputado José Braga, referente aos Distritos de 
Nova Esperança e Ermídinha , no Município de Montes Claros; 
108/ 95 , do Deputado Arnaldo Canarinho, referente ao Distrito 
de Melo v~ ana, no Municíp io de Esmeraldas; 116/95, do 
Deputado Clêuber Carneiro, refe r ente ao Distrito de São João 
das Missões, no Município de Itacarambi; do relator Deputado 
José Henrique , parecer sobre o Requerimento de Emancipação 
nQ 106/ 95 , do Deputado Sebastião Costa, referente ao 
Distrito de Orizãnia, no Município de Divino. A seguir , a 
Presidência suspende a reun i ão e às onze horas e quinze 
minutos , com a presença dos Deputados José Henrique, Dimas 
Rodrigues, Dílzon Melo. Iva i r Nogueira , José Maria Barros, 
João Batista de Oliveira e Paulo Piau (substituindo este ao 
Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do 
PFL), membros desta Comissão, bem como dos Deputados Ivo 
José. Anderson Adauto, Bonifácio Mourão e Marcos Helênio , o 
Presidente, Deputado José Henrique, reabre os trabalhos e 
passa a palavra ao Deputado Dílzon Melo para que proceda à 
leitura do parecer sobre emend as ao Projeto de Lei 
Compl ementar ng 1/ 95 , do Deputado Anderson Adauto. O 
relator. mediante seu parecer, conclui pela apresentação do 
Substitutivo ng 2, tornando prejudicadas as Emendas ngs 1. 
2, 5 e 6, apresentadas anteriormente. Durante a fase de 
discussão , fazem uso da palavra os Deputados Ivair Nogueira , 
João Batista de Oliveira, Bonifácio Mourão , Marcos Helênio , 
Dí l zon Melo, Ivo José, Anderson Adauto e Dimas Rodrigues. 
Este ultimo apresenta requerimento solicitando a votação 
destacada do inciso VII do art. 5Q, acrescentado pelo art. 
10 do Substitutivo nQ 2. Deferido o requerimento , a 
Presidência coloca em votação, sal vo o destaque , o 
Substitutivo nQ 2, que é aprovado por quatro votos a favor, 
dos Deputados Paulo Piau , Dílzon Melo, Dimas Rodrigues e 
José Maria Barros e dois votos contrários. dos Deputados 
José Henrique e Ivair Nogueira , abstendo-se de votar o 
Deputado João Batista de Oliveira. A seguir, é votado o 
destaque , que é aprovado por seis votos, com abstenção do 
Deputado João Batista de Ol iveira. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares. 
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária 
de 25/ 5/ 95, às 10 horas , no Plenarinho III, com a fin a l idade 
de se discutirem assuntos de i nteresse da Comissão , 
determina a lavr atura da ata e encerra os trabalhos. 
Sa l a das Comis sões, 25 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente - Dimas Rodrigues - Dí l zon Melo-

Ivai r Nogueira. 
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 136/95 

737 0 

Comissão de Sa ude e Ação Social 
Relatório 

De autoria_do_Deputado Wanderley Ávila , o projeto de le i em 
epígrafe ObJet1va declar a r de utilidade publica a Obra 
Soc1al e Comunitária da Paróquia de Santo Antônio - OSCOPSA 
- , com sede no Município de Belo Horizonte. 
Publicada, _foi a proposição distribuída , para exame 

prel1m1nar : a Com i ssão de Constituição e Justiça , que não 
encontrou ob1ce a sua tramitação. 

Vem, ago~a. o projeto a esta Comissão , para o 1o turno de 
del1beraçao conc lusiva, cumprindo as normas regimentais. 

Fundamentação 
A entidade a que se refere o projeto em questão tem como 

f1nal1dade principal a manutenção das obras sociais da 
Paróquia de Santo Antônio, a administração do dízimo , o 
sustento do culto e da casa paroquial. 

Em vi rtude do zelo e da responsabi li dade por que pauta o 
seu trabalho, a entidade merece ser reconhecida de utilidade publ1ca. 

Conclusão 
Pelas razões aduz i das. somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 136/ 95 no 1Q turno. na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 159/ 95 

Comissão de Ciência e Tecnologia 
Relatór io 

Da Deputada Maria Olívia. a proposição 
SeJa dec l arado de utilidade publica o 
Arqueológicas do Alto do Rio Grande 
Município de Andre l ãnd ia. 

e m análise pretende 
Nucleo de Pesquisas 

- NPA -. com sede no 
Após exame pre limi nar da Comissão de Constituição e 

Justiça. que conc l uiu pe la juridic i dade, pela 
constitucionalidade e pela l egalidade da matéria , 
apresentando a Emenda ng 1, cabe a esta Com i ssão de li berar 
conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno , na forma 
regimenta l . 

Fundamentação 
De caráter cientifico e educaciona l . o Nuc l eo de Pesquisas 

Arqueológicas do Al to do Rio Grande tem pautado sua acão 
pe l a preservação , pesquisa e divu l gação dos patrimônios 
historico e arqueo lógi co brasi l eiro e. em especial. da 
microrregião que l he empresta o nome. 

Consideramos. portanto. oportuno e merecido o t í tulo 
dec laratório de uti l idade pub l ica que a proposição pretende 
outorgar à mencionada entidade . 

Conc l usão 
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 
nQ 159/ 95 no 1Q turno, com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 1995. 
Aílton Vilela. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 38/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria José Haueisen. o projeto de 

lei em análise objetiva declarar de utilidade pública a 
Fundação Gregório F. Baremblitt, com sede no Município de 
Uberaba. 

Após aprovação da proposição , no 1Q turno, sem emenda, cabe 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria 
para o 2Q turno , cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Evidencia o cunho social da Fundação Gregório F. Baremblitt 

a extensão de suas atribuições, que inclui o fomento às 
pesquisas na área da saúde mental , o processo de divulgação 
e o a tendimento gratuito às pessoas em crise. 

Não havendo dúvida quanto à relevância desse trabalho. 
consideramos oportuna e meritória a outorga do título 
declaratório de utilidade pública à mencionada entidade. 

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

nQ 38/95. no 2o turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 26 de maio de 1995. 
Luiz Antônio Zanto. re l ator. 

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 51/95 

Comissão de Fiscal i zaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio. o Projeto de Lei 
nQ 51 / 95 cria o Fundo Estadual de Alimentação Escolar 
FEAE. 

Aprovada no 1Q turno com as Emendas nQs 1 e 2, retorna 
agora a matéria a esta Comissão. para que sejam elaborados o 
parecer para o 2Q turno e a redação do vencido. que segue 
anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame vi sa a supr ir carênc ia percebida 

no fornecimento de merenda escolar aos estudantes das redes 
públicas municipal e estadua l de nosso Estado . 
Essa tentati va efetivar - se-á por meio da cr i ação de um novo 

cana l para aporte de recursos no setor, o que poderá vir a 
aumentar a eficácia na aplicação desses recursos . 
Acreditamos. também, que o Fundo poderá se constituir em 

importante instrumento para captação de financiamentos 
internacionais, por possuir contabilidade destacada do 
rest a nte do Estado. o que possibilita às en tidades 
financiadoras melhor contro l e e percepção do destino dado 
aos recursos emprestados. 
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Acrescentamos a Emenda 
apr imora a redação do 
conteúdo. 

nQ 1, que, em 
projeto, embora 

nosso entender, 
não altere seu 

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

Lei nQ 51 / 95 na forma do vencido no 1Q turno , com a Emenda 
nQ 1, a seguir red i gida. 

EMENDA No 1 
Dê-se ao "caput " do art . 6Q a se~uinte red ação: 
"Art. 6Q -Para obtenção de financiamento ou repasse de 

recursos do FE AE, exigir - se - á do beneficiário:" . 
Sala das Comis sões . 25 de ma io de 1995. 
Jorge Hannas. Presidente - Glycon Terra Pinto. relator -

Marcos Helênio - Miguel Barbosa. 
Redação do Vencido no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 51/95 
Cria o Fundo Estadual de Alimentação Esco l ar- FEAE- e dá 

outras provi dências. 
A Assemb l éia Legis lativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fi ca criado. nos termos da Le i Complement ar nQ 

27 , de 18 de janeiro de 1993 , o Fundo Estadual de 
Alimentação Escolar - FEAE -. destinado exclusivamente à 
compra de produtos a li mentícios para programas de 
alimentação escolar. 

Parágrafo único - Os programas a serem benef i ciados pelo 
Fundo devem destinar-se ao fornecimento de alimentação 
gratuita a a l unos matriculados em creches ou classes da pré-
escola, do ensino fund a mental ou da educação espec i a l no 
Estado. 

Art. 2Q- O FEAE. de natureza e individuação contábeis , tem 
prazo indeterminado de duração . 

Art. 3Q - Podem ser benefi c i ários do FEAE: 
I - as esco l as da rede estadua l de ensino: 
II - as fundações educac ionais int egrantes da admin i stração 

indi reta estadual ; 
III- os municípios que atendam ao disposto no art . 2 12 da 

Constituição da Repúb l ica: 
IV - as fundações educac ionai s integrantes da admin i stração 

indire ta municipal; 
V - as escolas comunitárias. confessionais e fi l antrópicas 

que ofereçam ensino gratu i to a todos os seus alunos . 
Art. 4Q -São condições para o receb i mento de recursos do 

FEAE: 
I - a manutenção da d is tribuição de a li me ntos duran t e as 

fér i as escol a res : 
II - a autonomia da escol a na execução das ações relati vas 

2 a li mentação escolar . especialmente as de aq ui sição , 
processamento e distribuição dos gêneros alimentícios: 
III - a participação do co l egiado da unidade esco l ar nas 

ações do programa , especialmente na fi sca li zação financeira, 
respeitadas as no rmas lega is e o disposto no ar t . 15 desta 
lei. 
Art . 5Q - São recursos do FE AE : 
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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 Ass istência ao Estudante do 
Ministério da Educação e do Desporco; 
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 - outros recursos. 
Art. 6o- São condições para a obtenção de financiamento ou 

de repasse de recursos do FEAE: 
I - a apresentação de plano de trabalho, de acordo com os 

critérios estabelecidos pelo órgão gestor do FEAE: 
II - a comprovação de atendimento dos requisitos lega is 

referentes á contribuição e á regulamentação do órgão ou da 
entidade candidata a beneficiário do Fundo e. no caso das 
entidades mencionadas no inci so v do art. 3Q. a comprovação, 
ainda, do atend imento ao disposto no art . 213 da 
Constituição da República; 
III - a comprovação, pelos municípios. do cumprimento do 

disposto no art. 212 da Constituição da República; 
IV- o oferecimento de contrapartida de , no mínimo , 10% 

(dez por cento ) do valor do projeto ou do programa , em se 
tratando de órgão ou entidade estadual ou municipa l, e de, 
no míni mo, 20% (vi nte 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 a ser 
definida em regulamento. 
Art. 8Q -O órgão gestor do FEAE é a Secretaria de Estado 

da Educação, ao qual, além das atribuições determinadas no 
art. 4Q, I, da Lei Complementar nQ 27 , de 18 de janeiro de 
1993 , compete: 
a ) definir critérios operac ionais mínimos a serem exigidos 

aos beneficiários do Fundo, para a execução do programa de 
alimentação escolar ; 

b ) proceder á aná l ise das solicitações relativas aos 
requisitos contidos nesta lei ; 
c) aprovar os relatórios de execução físico-financeira, a 

serem apresentados, obrigatoriamente. pelos beneficiários . 
Ar t. 9Q - O órgão gestor do FEAE enviará. anualmente, á 

Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer da 
Assembléia Legislativa relatório contendo inf ormações sobre 
o funcionamento do Fundo, especialmente as relativas a: 
a) fonte de recursos obtidos; 
b) valor dos recursos financ iados e repassados; 
c) número de escolas benefic iadas; 
d) número de alunos beneficiados; 
e) re l ação nomina l de municípios benef ici ados . com o 

correspondente valor da operação e o número de alunos 
atendidos; 
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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 
Fundo; 

h) outras informações consideradas relevantes pela 
Comissão. 

Art. 10 O agente fina nceiro do FEAE é o Ba nco do Estado 
de Minas Gerais - BEMGE -. que não fará jus a qualquer tipo 
de remuneração pelo~ serv iços prestados. 

Art. 11 -O grupo coordenador do FEAE é o Conselho Diretor , 
que terá a seguinte composição: 

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

II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 
Fazenda; 
III - 3 (três) representantes da Secretaria de Estado da 

Educação ; 
I V - 1 (um) represent an te do BEMGE; 
V 1 (um) representante da Associação Mineira de 

Municípios; 
VI - 1 (um) Presidente de co legi ado de escola estadual: 
VII - 1 ( um) representante da Assembléia Legis l ativa do 

Estado de Minas Gerais; 
VIII - 1 (um) repr esentan te do Cons e lho Estadua l dos 

Direitos da Criança e do Adolescente. 
Art . 12- Além das atribuições contidas no art. 4Q , III, da 

Lei Complementar ng 27. de 18 de janeiro de 1993, compete ao 
Conselho Diretor do FEAE: 

I -definir a política geral de aplicação dos recursos; 
II - fixar as diretrizes e as prioridades de financiamento 

ou de repasse de recursos; 
III -aprovar o plano anual de ap li cação dos recursos; 
IV - acompanhar a execução do Fundo. 
Art. 13 - t vedada a concessão de financiamento ou o 

repasse de recursos a beneficiário que descumpra o disposto 
nesta le i, que se encontre inadimplente com o Fundo ou cujo 
relatório de execução físico- financeira não tenha s i do 
aprovado pelo órgão gestor. 

Art. 14 Cabe á Secretaria de Estado da Fazenda a 
supervisão financeira da gestora e ao agente financeiro do 
FEAE. 

Art . 15 -Os demonstrativos financeiros do FEAE obedecerão 
ao disposto na Lei Federal ng 4.320. de 17 de março de 1964. 
e ás normas gera i s e específicas do Tribunal de Contas do 
Estado. 
Art. 16- O Poder Executivo regulament ará esta lei no prazo 

de 60 (sessenta) di2s contados da data de sua publicação. 
Art. 17 Esta ei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 18 -Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
Ng 57/95 

Comissão de Educação. Cu l tura. Desporto e Turismo e Lazer 



742 

Relatório 
O projeto em exame, do Deputado Antônio Genaro, tem por 

objetivo dec l arar de utilidade pública o Projeto Nova 
Aliança - Missão Artística, Cultural e Social - PRONA -. com 
sede no Município de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, sem emenda. compete-nos 
agora deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q turno , 
nos termos do art . 104, I, "a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
Reiterando nosso posicionamento sobre a proposição , 

reconhecemos a pertinência de se declarar de utilidade 
pública o PRONA, tendo em vista suas atividades direcionadas 
à promoção das artes, da cultura e do serviço social em 
todas as suas formas, principalmente no que se refere a 
proporcionar à comunidade alfabetização e instrução escolar. 

Conclusão 
Mediante o exposto , opinamos pe l a aprovação do Projeto de 

Lei ng 57 / 95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 58/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

A proposição em análise, do Deputado Wanderley Ávila, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Loja Maçônica 
Ordem e Progresso, com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após a aprovação da proposição. no 1Q turno. sem emenda . 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matéria no 2Q tu rno , cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
Centro filantrópico e doutrinário, a Loja Maçônica Ordem e 

Progresso vem desenvolvendo importante trabalho junto à 
comunidade de Belo Hor i zonte. 

A entidade merece. pois, ter reconhecida sua utilidade 
pública. 

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

Lei no 58 / 95 no 2o turno, na forma apresentada. 
Sala-das Comissões, 26 de maio de 1995. 
Marco Régis. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 60/ 95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

o projeto em tela, do Deputado Wanderley Av 'l a , objetiva 
declarar de utilidade pública a Caixa de Assistência e 
Beneficência do Grande Oriente de Minas Gerais, com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno, compete-nos agora deliberar 
conc l usivamente sobre a proposição para o 2Q turno. conforme 
disposições regimentais. 

Fundamentação 

-----
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Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 
matéria. reconhecemos a pert i nência de se declarar de 
utilidade pública a Caixa de Assistência e Beneficência do 
Grande Oriente de Minas Gerais, tendo em vist a o trabalho de 
assistência social prestado pela entidade a s eus associados 
e dependentes, bem como os s eus relevantes servi ços na área 
médico-odontológica. 

Conclusão 
Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei ng 60/95 na forma apresentada . 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 89/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em tela. do Deputado Ronaldo Vasconcellos. 
t em por objetivo declarar de utilidade pública a Associação 
Pires & Santos, com sede no Município de Be lo Horizonte. 

Aprovado no lQ turno, sem emendas , vem o projeto a esta 
Comissão para o 2Q turno de deliberação conclus iv a , nos 
terr..:::s do art. 104 , I. "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Tendo por objetivo prestar assistência clínica e 

psi copedagógica às crianças excepcionais, vi sanc - integrá-
l as na sociedade. a refer i da ert i dade faz jus à :::lar ação 
de sua utilidade púb l i ca . 

Conc lusão 
Mediante o exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei ng 89 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 98/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatór ' --

De autoria do Deputado Ermano B~~ ~ sta. o projeto de lei em 
epígrafe objetiva dec l arar de utilidade pública a Associação 
Mão Amiga - AMA -. com sede no Município de Viçosa. 

Após sua aprovação. no 1Q turno. sem emenda . compete-nos 
emitir parecer sobre a matéria para o 2o turno de 
deliberação conclusiva. nos termos regimentais. -

Fundamentação 
A Associação mencionada é uma entidade civil sem fins 

l ucrativos . que tem por finalidade realizar um trabalho de 
orientação espiritua l e psicológica às pessoas que se 
propõem a abandonar qualquer espécie de dependência química. 
por meio da leitura. da reflexão e de outras atividades que 
constituem o principio fundamental do processo de 
recuperação. 
Pelo traba l ho meritório que realiza, acreditamos ser a 

entidade merecedora do titulo de utilidade pública. 
Conclusão 
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Pelo exposto , opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 
98/95 na forma proposta, no 2Q turno. 
Sala das Comissões, 26 de mai o de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 91/95 

Comissão de Saude e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto em 
epígrafe objetiva declarar de utilidade publica a Associação 
Comunitária Bela Vista- do Bairro Recanto da Lagoa e Bairro 
Novo -, com sede no Municíp io de Pará de Minas. 

Aprovado no 1Q turno, vem agora o projeto a esta Comissão 
para o 2Q t~r no de deliberação conclusiva, nos termos do 
art. 104, I, "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade acima citada possu i caráter beneficente e 

cultural, e o seu trabalho objetiva o desenvolvimento socia l 
e intel ect ual dos moradores da comunidade. 

Assim sendo, reiteramos o posicionamento anterior desta 
Comissão, favorável à declaração de utilidade publica da 
Associação. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 91 / 95 na forma apresentada. 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1995. 
Jo rge Eduardo de Oliveira, relator . 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 105/95 

Comissão de Saude e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Paulo Pettersen. o projeto de 
lei em epígrafe. que objetiva declarar de utilidade publica 
a Associ ação Comunitária dos Moradores do Bairro Julia 
Kubitschek, com sede no Município de Coronel Fabriciano, foi 
aprovado no 1Q turno, na forma origina l. 

Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria 
para o 2Q turno, conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
A refer i da Associação presta relevantes serviços à 

comunidade por meio da realização de atividades sociais, 
esportivas, recreativas , culturais, cívicas e intelectuais, 
objetivando incrementar e est i mular o espírito de 
solidariedade entre todos os associados. 

Dessa forma, acreditamos ser justo e oportuno que a 
entidade seja declarada de utilidade publica. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 105/95 no 2Q turno, na forma propos t a. 
Sala das Comissões, 26 de maio de 1995. 
Luiz AntOnio Zanto, relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 106/95 

Comissão de Saude e Ação Socia l 

2 
i3 

-~ 

§ 
o 
c 

745 0 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de 
lei em epígrafe, que objet i va declarar de utilidade publica 
a Associação das Voluntárias da Caridade de São Vicente de 
Paulo, com sede no Município de Bom Despacho, 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 ent ~~ ade em causa desenvolve ações relevantes de 

assistência espiritua l e material aos mais necessitados da 
sociedade de Bom Despacho. 

Não havendo duvida quanto à relevância desse trabalho, 
consideramos oportuna a declaração de sua utilidade publica. 

Cone· _são 
Pelas razões expostas, opina~~s pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 106/ 95 no 2Q turno , na forma proposta. 
Sa l a das Comissões. 26 de maio de 1995. 
Marco Régi s. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 122/95 

Comissão de Educação . Cultura , Desporto e Turismo e Lazer 
Relatór io 

O projeto de l ei em anàl i se, do Deputado Glycon Terra 
Pinto, pretende seja declarada de utilidade pub li ca a 
Fundação Torino. com sede no Município de Betim. 

Aprovado o projeto no 1Q turno sem emendas. cabe-nos 
deliberar conc lu sivamente sob re a matér i a no 2Q turno. 
cumprindo os trâmites regimentais. 

Fundamentação 
A Fundação Torino proporciona oportunidades de cunho 

cultura l e artístico e de entretenimento à sociedade 
mineira , colaborando , ainda, com outras entidades na 
promoção de at iv idades af ins. 

A outorga do título dec l aratório de utilidade publica virá, 
por certo , facilitar a luta da entidade para alcançar os 
seus i de a i s. 

Conclusão 
Pelas razões aduz i das . somos pela aprovação do Projeto de 

Lei no 122/95 na forma apresentada. 
Sala-das Comissões. 25 de maio de 1995. 
João Lei te. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 125/95 

Comissão de Saude e Ação Socia l 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe. da Deputada Mar ia Qlivia, que 
objetiva declarar de uti li dade publica a Casa da -~i zade das 
Senhoras de Rotarianos de São Tiago. com sede ~o Município 
de São Tiago, foi aprovado no 1Q turno , na forma origina l . 

Cabe-nos, agora, deliberar conclusivamente sobre a matér i a 
para o 2Q turno, conforme disposições regimentais. 

Fundamentação 
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A entidade em causa, é uma sociedade civil sem fins 
lucrativos, que visa reunir recursos materiais e humanos , 
por meio do esforço conjunto das suas assoc iadas, pondo-o à 
disposição da comunidade para executar programas de 
desenvolvimento. 

Pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à 
comunidade a que serve, concluímos ser justa a declaração de 
sua utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 125/ 95 no 2Q turno , na forma proposta. 
Sala das Comissões , 26 de maio de 1995. 
Jorge Hannas , relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 126/95 

Comissão de Sãúde e Ação e Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olívia, o projeto de lei em 
epígrafe , que objetiva dec l arar 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 no 1Q turno. na forma original. 

Cabe-nos. agora , de li berar conclusivamente sobre a mater1a 
para o 2Q turno , conforme disposições regimentais . 

Fundamentação 
A prática da reintegração e assistência social a viciados e 

carentes exercida pe l a entidade em causa sintetiza o seu 
alto espírito filantrópico. o que a torna merecedora do 
título dec l aratór io de utilidade pública ora proposto. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei nQ 126/ 95 no 2Q turno, na forma origina l. 
Sala das Comissões. 26 de ma io de 1995. 
Marco Régis , relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 155/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávi l a, o Projeto 
155/ 95 objetiva declarar de uti li dade públ i ca o 
Centra l de Nossa Senhora da Piedade da Socieoade 
Vicente de Paulo. com sede no Município de Caeté . 

de Lei ng 
Conselho 

de São 

Aprovado , no 1Q turno , com a Emenda nQ 1, da Comissão de 
Constituição e Justiça , vem o projeto a esta Comissão para o 
2o turno de deliberação conc l usiva, nos termos regimentais. 
Em anexo , apresentamos a redação do vencido, que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
Reiterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a 

matéria, reconhecemos pertinência em se declarar de 
utilidade púb l ica a referida entidade . tendo em vista q~e 
suas atividades estão voltadas para o amparo da populaçao 
carente, diretamente ou através de conse lhos particulares e 

2 
6 

~ 
c o. 
E 

747 
conferências vicentinas , sempre objetivando 
desenvolvimento do ideal da caridade cristã. o 

Conclusão 
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 155/ 95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões . 26 de mai o de 1995. 
Marco Régis, relator. 

Redação do Vencido no lo Turno 
PROJETO DE LEI NQ lSS/95 

Declara de utilidade pública o Conselho Central de Nossa 
Senhora da P1edade da Sociedade de São Vicente de Paulo com 
sede no Município de Caeté. ' 

A Assemb léia Legisl ati va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Conselho 

Central de Nossa Senhora da Piedade da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, com sede no Município de Caeté. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pub l icação. 
Art. 3Q- Revogam-se 

PARECER PARA 
as disposições em contrário. 
O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 1. 644 / 93 
Comissão de Fisca l izãção Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De inici ativa popular, o Projeto de Lei no 1.644/ 93 cria 0 Fundo Estadual de Habitação. -
Aprovada no 1Q ! urno na forma do Substitutivo ng 1, retorna 

agora a propos1çao a esta Comissão para que seja elaborado 0 parecer para o 2Q turno e a reoação do vencido, que integra este parecer. 
Fundamentação 

Embora tenha sua importância reconhec i da 
unânime, o setor habitaciona l em nosso Estado 
fonte de financiamento que reso lva o prob l ema 
def initivo . 

de mane i ra 
carece de 

em caráter 
Assim sendo. constitui o fundo que ora examinamos 

instrumento que pode alterar tal situação , na medida em que 
pode ser perene, se predominarem os financiamentos 
reembo l sáve is e se se reduzirem a 1 iberação de recursos e os 
f1nanc1amentos subsidiados àqueles casos em que seja 
realmente necessária a adoção de ta l modalidade de intervenção. 
Para melhor 

Substitutivo no 
anterior. fruto 
qua l concordamos 

estruturar o projeto. 
2. que mantém os termos 
de amplo debate ocorrido 
no mérito. 

Conclusão 

apresentamos o 
do subs titutivo 

nesta Casa e com o 

Em face do exoosto, 
Lei ng 1.644 /~: no 2Q 
a segui r apre5 --:ado. 

opinamos pe l a aprovação do Projeto de 
t urna. na forma do Substitutivo nQ 2. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ 1.644/93 

Dispõe sobre a criação do Fundo Estadua l de Habitação 
A Assembléia Legislat iva do Estado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1Q -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 individualização 
contábei~, destinado a dar suporte financeiro a programas de 
investimento de interesse social na área de habitação para a 
população de baixa renda. 
~ 1Q - Considera-se programa de investimento em habitação 

de inter esse soe i a 1 : 
I - a constr ucão 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 

int egrados . 
9 2Q - O programa habitacional int egrado de que trata o 

inciso VII do parágrafo anterior compreende a ·construção de 
conjuntos habitacionais e de infra-estrutura. a i nstalação 
de equipamentos de uso coletivo e o apoio ao desenvolvimento 
comunitário. 

? 3Q- Consideram-se famílias de ba ixa renda as que aufiram 
renda i gual ou inferior a 5 (cinco ) salários mínimos. 
Art. 2o- Os recursos do FEH serão ap licados sob a forma de 

fin anciamentos reembolsáveis. 
Parágrafo único 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 FEH incor porará o Programa de Habitação Popular 

- PROHAB. 
Parágr afo único - A incorpor ação de outros programas deverá 

ser decidida pelo grupo coordenador previsto no art. 10 
desta l ei . 

Art. 4Q -Poderão ser beneficiários dos recursos deste 
Fundo: 
I- famílias de baixa renda. definidas no 9 3Q do ar t. 1Q, 

com prioridade para aquelas cuja renda seja igu a l ou 
inferior a 3 (três) salários mínimos: 
II - município e entidade integrante da 

indireta de município do Estado de Minas 
implemente programa habitacional destinado a 
baixa renda: 

adm ini s tr ação 
Ger ais, que 
famíli as de 

III - empresas que, após a conclusão da obra , se obrigarem 
a fazer o repasse do fin anciamento a mutuário final de renda 
definida no § 3Q do art. 1Q, sob normas e condições a serem 
estabelecidas pelo grupo coordenador; 

IV - cooperativas habitacionais. 
~ 1Q - Não serão concedidos financiamentos ou 1 iberados 

recursos para famílias nas quais um dos membros seja 
proprietário, promitente comprador ou cessionário de 
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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 me~sal 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 munic1p1 o e a 
entidade integrante da administração municipa l indireta fica 
condicionada ao cumprimento, pelo mun i cípio, das exigênc i as 
l ega i s pertinentes ao endi vi damento do setor público. 
Art. 5Q- Os recursos do FEH originar-se-ão: 
I - de dotações consignadas no orçamento do Estado ou em 

créditos ad icionais; 
II- de c : : -ações de crédito de que o Estado seja mutuário; 
III - do ~torno 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 destinados a programas habitacionais; 
VI - do resultado das aplicações financeiras dos rec ursos 

do Fundo ; 
VII -de outras fontes que lhe destinarem recursos. 
Parágrafo único - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadua l 

recursos para pagamento de serviços e amortização de 
operações de crédito contraídas pelo Estado e dest inadas ao 
FEH. na forma e nas condições a serem regulamentadas pe lo 
Poder Exec utivo. 
Art. 6Q- O Conselho Estadual de Habitação , criado pela Lei 

nQ 10.624, de 16 de janeiro de 1992, prestará assessoria na 
formulação de diretrizes gerais para a ap licação dos 
recursos do FEH. 
Parágrafo único - A composição , a competência e as normas 

de organização do Conselho Estadual de Habitação serão 
estabelecidas mediante decreto. no prazo de 90 (nove nta ) 
dias a contar da data de publicação desta lei. 

Art. 7Q As operações com rec ur sos do Fundo suje it ar-se-ão 
ás 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 estipul ada conforme critérios estabe leci dos 
pe lo grupo coordenador. respeitado o limite máximo de 6% 
( se is por cento) ao ano ; 
c) o reajuste monetár io será definido por ato do Poder 

Executivo, ouvido o grupo coordenador: 
d) será exigida dos benefic iários contrapartida de , no 

minimo, 10% (dez por cento) do valor do investimento ou do 
projeto. podendo ser essa contrapartida exoressa, isol ada 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 a 
25% (vinte e cinco por cen t o) da renda familiar mensa l; 
f) no caso em que família de baixa renda seja a mutuária 

final, o saldo devedor existente após o prazo de 
financiamento acordado será extinto; 

g) no caso de financi amento concedido a município, a 
administração indireta municipal e a cooperativa 
habitacional em que não tenha havido o repasse dos encargos 
relativos ao financiamento aos mutuários finais , o saldo 
devedor existente será refinanciado, após esgotado o prazo 
de financiamento; 

h) as garantias a serem exigidas e os procedimentos a sere~ 
adotados nos casos em que os mutuários ficarem inadimp lent~s 
serão objeto de especificação na regulamentação deste Fundo; 

II - quando houver liberação de recursos ou quando forem 
concedidos financiamentos subsidiados: 

a) será exigida contrapartida de . no minimo, 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 programas habitacionais de iniciativa federal estarão 
sujeitos às condições limites das respectivas normas. 

Art. 8Q- O prazo para fins de concessão de financiamento e 
de liberação de recursos pelo FEH será de 10 (dez) anos 
contados da publicação desta lei. podendo o Poder Executivo 
propor sua prorrogação com oase em avaliação do desempenho 
do Fundo . 

Art. 9Q O FEH terá como órgão gestor a Secretaria de 
Estado de Habitação- SEHAB-MG -. e. como agente financeiro, 
a Companhia de Habitação de Minas Gerais - COHAB-MG. 

Parágrafo único A remuneração do agente financeiro 
observará o li mite máximo do SFH , na forma a ser definida 
pelo grupo coordenador previsto no art. 10 desta lei. 
Art. 10 - Integr am o grupo coordenador: 
I - 1 ( um) representante da Secretaria de Estado da 

Habitação - SEHAB - MG - ; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Fazenda- SEF-MG -; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG --
IV - 1 ( um) representante da Companhia de Habitação do 

Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - ; 
V 2 ( do i s) representantes do Conselho Estadua l de 

Habitação pertencentes 2 sociedade civi l, indicados pelo seu 
Plenário, garantindo-sé a representação dos movimentos 
populares; 

VI - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 
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Parágrafo único -Compete a : 3rupo coordenador, além das 
atribuições definidas na Lei ~omplementar ng 27 , de 18 de 
janeiro de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as 
diretrizes estabelecidas nos Planos de Ação do Governo e a s 
sugestões do Conselho Estadual de Habitação criado pela Lei 
ng 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 SEF : 
I a supervisão financeira do Fundo e ao agente 

financeiro, especia lmente no que se refere a: 
a) elaboração da proposta orçament2ria anua l do Fundo; 
b) elaboração do cronograma financeiro da receita e da 

despesa; 
II - a definição sobre ap l icação das disponibi li dades 

transitórias de caixa do Fundo, nos termos da a l inea "a" do 
inciso II do art. 4Q e do art. 6Q da Lei Complementar nQ 27 , 
de 18 de j ane iro 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 ng 4.320 , de 17 de março de 1964. 
e às normas do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único - O agente financeiro e o órgão gestor 
estarão obrigados a apresentar à SEF relatórios na forma 
so 1 i c i ta da. 

Art. 13- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 90 (noventa) dias a contar da data de sua publicação. 
Art. 14 Esta lei entra en vigor na data de sua 

publicação. 
Art 15 - Revogam-se as disposições em contrár io. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 1995. 
Glycon Terra Pinto. Presidente - Clêuber Carneiro, re l ator 

- Marcos Helênio- Migue l Barbosa - Jairo Ataide. 
PROJETO DE LEI NQ 1. 644/93 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
Institui o Fundo Estadua l de Habitação - FEH. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica criado o Fundo Estad ual de Habitação - FEH-

destinado a dar suporte financeiro a programas de 
investimentos nas áreas de habitação de interesse social, 
para população de baixa renda, no Estado de Minas Gerais . 

9 lQ - O FEH incorporará o Programa de Habitação Popular -
PROHAB. 
~ 2Q - Novos programas a serem imp l ementados com recursos 

deste fundo serão decid i dos pelo grupo coordenador. previsto 
no art. 10 desta lei . 
Art. 2Q- Inclui-se na destinação a que se refere o art. 1Q 

o desenvolvimento de programas habitacionais integrados, 
compreendendo ações em habitação. apoio ao desenvo lvimento 
comunitário e ações complementares. 
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p 1Q -As ações integradas a serem desenvolvidas incluirão 
investimentos em habitação, assim entendidos aqueles que 
visem à construção de habitação urbana e rural, 
comercialização de moradias prontas, urbanização de áreas 
degradadas, aquisição de materiais de construção, produção 
de lotes urbanizados e melhorias habitacionais. 

§ 2o Entendem-se como ações complementares aos 
investimentos habitacionais aquelas vinculadas à infra-
estrutura e a equipamentos comunitários em conjuntos 
habitacionais. 

õ 3o -As ações de melhoria habitacional têm por objetivo 
dotar as unidades habitacionais de condições adequadas de 
segurança e higiene. 

Art. 3Q -Para efeito desta lei. considera-se de baixa 
renda a família com ate 5 (ci nco ) salários mínimos mensais, 
cujos membros não se j am proprietários. promitentes 
compradores ou cessionários de d i reitos de qua l quer outro 
imóvel residencial, nem detenham outro financiamento nas 
condições do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. 
Art. 4o- Constituem recursos do FEH os que decorrem de: 
I - dotação consignada no orçamento do Estado ou em 

créditos adicionais; 
II - operações de cred i to de que o Estado seja mutuário; 
III - retorno dos financiamentos concedidos; 
IV- refinanciamento de instituições fin a nceiras em que o 

Estado seja mutuário; 
v - recursos alocados pelos Órgãos, pelos fundos e pelas 

ent i dades federais destinadas a programas habitacionais ; 
VI - resultado das aplicações financeiras dos recursos do 

Fundo: 
VII - outros que lhe venham a ser atribuídos . 
Parágrafo único -O Fundo transferirá ao Tesouro Estadua l 

recursos para pagamento de serviços e amortização de 
operações de credito contraídas pelo Estado e destinadas ao 
FEH, na forma e nas condições a serem regulamentadas pelo 
Poder Executivo. 

Art . 5Q Poderão ser beneficiários de operação com 
recursos do FEH: 

I - famílias de baixa renda, conforme definido no art. 3Q. 
com prioridade para as famílias com renda mensa l de ate 3 
( três) salários mínimos; 
II - município do Estado de Minas Gerais e entidades 

integrantes da administração indireta municipa l vinculadas 
às atividades habitacionais: 

III - empresas que, após a conclusão da obra. se obrigarem 
a fazer o repasse do financiamento a mutuário final com a 
renda def i nida no art. 3Q, sob normas e condições a serem 
estabelecidas pelo grupo coordenador; 
IV- cooperativas habitacionais . 
if 1Q Excepcionalmente , em programas habitacionais 

implementados com fontes de recursos que não as do Tesouro 
Estadua l, incorporados ao FEH. poderão ser beneficiárias 
famílias com renda mensa l super ior ao definido no art. 3Q. 
conforme as normas do respectivo programa. 
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~ 2Q Somente poderá recorrer ao FEH a Prefeitura 
Municipal que constituir conselho de habitação. 
~ 3Q - A concessão de financiamento aos municípios e às 

entidades integrantes da administração municipa l indireta 
fica condicionada ao cumprimento, pelo município, das 
exigências l egais pertinentes ao endi vi damento do setor 
público. 
Art. 6Q -

nQ 10.624, 
formulação 
do FEH. 

O Conselho Estadual de Habitação, criado pela Le i 
de 16 de janeiro de 1992, prestará assessor ia na 

das d iretrizes gerais para ap licação dos recursos 

Parágrafo único - A composição, a competência e as normas 
de organização do Conselho Estadua l de Habitação serão 
estabelecidas , mediante decreto , pelo Governador do Estado , 
no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação 
desta 1 e i. 

Art. 7Q -O FEH . de natureza e individualização contábeis. 
será rotativo. sem prejuízo do disposto no parágrafo único 
do art. 4Q , e seus recursos serão aplicados sob a forma de 
financi amentos reembolsáveis. 

§ 1Q - Em situações excepcionais ou de caráter emergencial. 
os recursos do FEH poderão ser a plicados de forma subsidiada 
ou sob a forma de 1 iberação de recursos. mediante 
diretrizes, procedimentos e rotinas definidas pelo grupo 
coordenador. 

§ 2Q - O prazo para fins de concessão de financiamento e de 
liber ação de recursos pelo Fundo será de 10 (dez ) anos 
contados da data da vigência desta lei, podendo o Poder 
Executivo propor sua prorrogação. baseado em avaliação de 
desempenho do FEH. 

Art . 8Q -As operações com recursos do FEH sujeitam-se às 
seguintes normas e condições: 

I -nos casos de financiamentos reembo l sáveis: 
a ) será exigido dos beneficiários contrapartida de , no 

mínimo, 10% (dez por cento) do valor do investimento ou do 
projeto, podendo ser essa contrapartida expressa. i solada ou 
cumulativamente , em recursos financeiros, recursos materiais 
ou ser vi ços; 

b) a amortização do financiamento será feita por um período 
de , no máximo. 30 (trinta) anos ; 

c) a taxa de juros será de , no máximo. 6% (seis por cento ) 
ao ano, calcu l ada sobre o saldo devedor reajustado, a 
critério do gr upo coordenador: 

d) o rea juste monetário será def ini do pelo grupo 
coordenador; 

e) nos casos em que as fam il ias de bai xa renda sejam 
mutuárias fina i s do financiamento, o valor de cada prestação 
não poderá ultr apassar a 25% (vin te e cinco por cento ) da 
renda fami 1 i ar mensa 1 ; 
f) nos casos em que as famil i as de baixa renda sejam 

mutuárias finais, após o prazo de f i nanc i amento acordado. se 
houver saldo devedor, este será automaticamente ext in to , 
pelo FEH, em f avor do mutuár io; 
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g) no caso de financia mento concedido a munlClPlOS, à 
administração indireta municipal e a cooperativas 
habitacionais, em que não tenha havido o repasse dos 
encargos relativos ao financiamento aos mutuários finais, o 
saldo devedor existente será ref i nanciado, após esgotado o 
prazo de financiamento; 

h) as garantias a serem exigidas serão objeto de 
regulamento; 
i) os procedimentos relativos à inadimplência serão objeto 

de regulamento próprio; 
II -nos casos de que trata o§ 1Q do art. 7Q: 
a) será exigida contrapartida de, no mínimo , 20% (vinte por 

cento) do valor do investimento ou do projeto, podendo esta 
ser expressa, isolada ou cumulativamente, em recursos 
financeiros, recursos materiais ou serviços; 

b) a s dema is condições e normas serão definidas pelo grupo 
coordenador , podendo, para tanto, ser consultado o Con se lho 
Estadual de Habitação. 
Parágrafo único - Os financiamentos concedidos com base no 

SFH ou em programas habitacionais de iniciativa federal 
estarão sujeitos às condições limites das respectivas 
normas . 
Art. 9Q- O FEH terá como gestora a Secretaria de Estado da 

Habitação - SEHAB-MG - e como agente financeiro a Companhia 
de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG. 

Parágrafo único A remuneração do agente financeiro 
observara o limite máximo do SFH , na forma a ser definida 
pelo grupo coordenador. 
Art. 10- Integram o grupo coordenador: 
I - 1 (um) representante da SEHAB-MG; 
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da 

Fazenda - SEF-MG; 
III - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do 

Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN-MG; 
IV - 1 (um) representante da COHAB-MG; 
v 2 (dois) representantes do Conselho Estadual de 

Habitação pertencentes à sociedade ci vil, indicados pelo 
plenário do Conselho, garantindo-se a representação dos 
movimentos populares; 

VI - 1 (um) representante da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único -Compete ao grupo coordenador, além das 
atribuições definidas no art. 4Q, inciso III, da Lei 
Complementar nQ 27 , de 18 de janeiro de 1993: 

I - aprovar o p l ano de aplicação dos recursos , conforme as 
diretrizes estabelecidas nos p lanos de ação do Governo e as 
sugestões emanadas do Conselho Estadual de Habitação , criado 
pela Lei ng 10.624, de 16 de janeiro de 1992: 

II - acompanhar a execução dos programas sustentados pelo 
Fundo; 
III - dec idir sobre novos programas a serem implementados 

com recursos do FEH, inclusive suas condições espec ifi cas. 
Art. 11 - Compete à SEF-MG as seguintes atribu i ções: 
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a s uperv1sao fin an ce ira do Fundo e do agen t e 
financeiro, especialmente no que se refere a: 

a ) elaboração do cronograma f inanceiro da receita e da 
despesa; 

b) elaboração da propos ta orçament ár ia anual do Fundo; 
II - a =~finição sobre aplicação das disponibi lidades 

transitóri~s de caixa do Fundo, nos termos do inciso II, da 
alínea "a" dos arts. 4Q e 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 demonstr a tivos financeiros do FEH obedecerão 

ao disposto na Lei Federa l ng 4.320. de 17 de março de 1964, 
e às normas gerais e especif icas do Tribunal de Contas do 
Estado. 
Parágrafo único - O agente f i nanceiro e a gestora se 

obrigam a apresentar à SEF-MG re l atórios na forma em que 
forem solicitados. 
Art. 13 - O Poder Execut ivo regu l ame ntará esta lei no prazo 

de 90 (novent a ) dias a contar da data de sua pub l icação. 
Ar. 14- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 15- Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 20/95 

Comi ssão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 20/ 95, do Deputado Díl zon Melo, que 

declara de utilidade pública a Associação Comunitária das 
Famílias de Coqueiral - ASCOFACO -, com sede no Município de 
Coqueiral. foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda . 

Vem agora o projeto a es ta Comissão. a fim de que. segundo 
a técnica l egislativa. 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 fina l . que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 20/95 

Declara de utilidade púb li ca a Associação Comunitária das 
Famílias de Coqueiral - ASCOFACO - , com sede no Município de 
Coqueiral. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica declarada de uti li dade pública a Associação 

Comunitária das Famílias de Coqueiral - ASCOFACO - , com sede 
no Município de Coqueiral. 
Art. 2Q Es ta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art . 3Q- Revogam- se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões . 18 de maio de 1995. 
José Maria Barros , Presidente e re l ator - El be Brandão -

Bonifácio Mourão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE 

NQ 25/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Le i ng 25/95 , do Deputado Ermano 
dec l ara de utilidade pública o Grupo de Estudos 
Terapia Ocupacional - GES.TO -. com sede no 

LEI 

Batista , que 
Profundos de 
Mu nicípio de 
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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 , p 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 25/95 
Declara de utilidade pública o Grupo de Estudos Profundos 

de Terapia Ocupacional - GES.TO - , com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de uti l idade púb lica o Grupo de 

Estudos Profundos de Terapia Ocupacional - GES.TO- com 
sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta le i entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 18 de maio de 1995. 
José Maria Barros , Presidente - Elbe Brandão, relatora -

Bonifácio Mourão. 
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BELO HORIZONTE , TERÇA-FEIR~. 30 DE MAIO DE 1995 

ATA 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 26 DE MAIO DE 1995 

Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 
SUMÁRIO : COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- Às 9h15min. comparecem os Deputados: 

757 0 

Paulo Pettersen - Ibr ah im Jacob - Almir Cardoso- Álvaro 
Antônio - Anivaldo Coelho- Antônio Andrade - Bilac Pinto-
Dinis Pinheiro_ - _Geraldo Santanna- João_ Le ite Jorge 
Eduardo de 01 1ve1ra Jorge Hannas - Jose Henrique- José 
Maria Barros- Marco Régis- Maria Ol ivi a- Olinto Godinho-
Simão Pedro Toledo- Wilson Trópia. 

Falta de "Quo rum" 
O Sr . Presidente ( Deputado Ibrahim Jacob ) - A 1 ista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimenta l. A Presidência deixa de abrir a reunião, por 
f alta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-feira . às 20 horas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 171 / 95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Geraldo Nascimento , vem à Mesa. para 

receber parecer,- o requerimento em epígrafe. publicado em 
28 / 3/ 95. Solicita o parlamentar se ja formulado pedido de 
info rmações ao Governador do Estado acerca dos déb itos do 
Estado junto à Construtora Mendes Júnior S.A., bem como dos 
créditos do BEMGE. do CREDIREAL e do BDMG junto à referida 
empresa. 

Fundamentação 
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência 

privativa da Assembléia Legislativa , por força do art . 62 . 
XXXI, da Constituição do Es t ado. que determina: 

"Art. 62- Compete privativamente á Assembléia Legislativa: 
. ' . . ........ ... .. . ............................ . 

XXXI- fiscali zar e controlar os atos do Poder Execu ti~~
incluídos os da administração indireta;". 
O requerime nto de infor mações a au toridades estaduais por 

intermédio da Mesa da Assembléia está sujeito à apreciação 
do Plenário, conforme estabelece o art. 245. XII , do 
Regimento Interno. a 2ua1 de ve ser precedida de parecer da 
Mesa. nos termos dos arts. 246 e 80, VIII. "d", do a l udido 
estatuto . 

No que concerne ao mérito. entendemos que a proposição se 
caracteriza como de interesse púb l ico . tendo-se em v i sta que 
as informações a serem obtidas por seu intermédio perm i tirão 
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o c umprimento da ação fiscalizadora do Poder Execu tivo em 
relação a débitos e créditos do Estado junto à Construt ora 
Mendes Júnior S.A. 

Conclusão 
Em face do exposto . opinamos pe la aprovação do Requerime nto 

nQ 171 / 95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 24 de mai o de 1995 . 
Agostinho Patrús, Presidente - Rêmolo Aloise, re l ator 

Sebastião Navarro Vi eira - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 320/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O Requerimento nQ 320/ 95, da Comissão de Educação, Cult ura , 

Desporto e Turismo e Lazer, tem por objeti vo se j am 
solicitadas ao Governador do Estado informações acerca do 
patrocínio, pela adm inistração pública. de entidades 
relacionadas a clubes de futebol, grupos de teatro e 
organizações assemelhadas , bem como de esc l arecimentos 
atinentes aos critérios então adotados . Publicado em 
28/4 / 95, vem à Mesa para rece ber parecer , nos termos dos 
arts . 246 e 80. VIII, "d", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O pedido de informações a autoridades estaduais por 

interméd io da Mesa da Assembléia fundamenta -se na 
competência privativa atribuída pe l o art. 62. XXXI . da 
Constitu i ção do Estado à Assembléia Legislativa para 
fiscalizar e control ar os at os jo Poder Executivo. incluídos 
os da administração indireta. ~ matér ia é discip li nada pe lo 
art. 245, XII. do Regimento Interno , que prescreve seja o 
respectivo requerimento sujeito à deliberação do Plenário. 
Consideramos que a proposição se caracteriza como de 

inte resse púb lico, t e ndo em vist a que as informações a se rem 
obtidas permit i rão a esta Casa ana li sar o emprego de 
recur sos do erário por parte dos órgãos e das entidades da 
administração pública. 

Entendemos. entretanto , ser necessária a apresentação da 
Emenda nQ 1. objetivando e lidir da redação do requerimento a 
idéia de um juizo de valor acerca de fato que ainda não 
pertence ao conhec i ment o da Casa. A emenda sintetiza , ainda , 
na expressão "administração pública direta e indiret a " as 
entidades e órgãos a que se re fere o parlamen tar, em face 
dos termos do art. 14. ? 1Q. da Constituição do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Reouerimento 

nQ 320/ 95 com a emenda a seguir apresentada. 
EMENDA NQ 1 

Substitua-se a expressão "sobre quais entidades 
relacionadas a clubes de fut ebol. grupos de teatros e 
outros , têm patrocínio da administração direta e indireta, 
incluindo bancos" por "acerca de eventua l patrocínio da 
administração púb li ca direta e indir eta a entidades 
relacionadas a clubes de futebo l, grupos de teatro e 
organizações assemelhadas". 
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Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 
Agostinho Patrús, Presidente - Ermano 

Sebastião Navarro Vieir a - Maria José 
Jacob - Antônio Júlio. 
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24 d mai o de 1995 . 
Bat i : 2., relator-
Haue sen - Ibrahim 



760 

BELO HORIZONTE , QUARTA- FEIRA , 31 DE MAIO DE 1995 

ATAS 

AT A DA 2 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 29 DE MAIO DE 1995 

Presidência dos Deputados Rêmolo Aloise e Sebastião Navarro 
Vieira 

SUMÁRIO : ABER TURA- 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): 1ª Fase : 
Atas ( 2 ) - Correspondência : Oficio nQ 6/ 95 ( encaminha o 
Projeto de Lei nQ 261 / 95) , do Presidente do Tribunal de 
Justiça - Ofícios- Apresentação de Proposições : Projeto de 
Lei ~Q 262 / 95 - Comunicações : Comunicações das Comissões de 
Fiscalização Financeira, de Saúde e Ação Social e de Defesa 
Social e do Deputado Alenca- da Silveira Júnior- Oradores 
I nsc r itos: Discurso do Dep u~ ado João Leite 2ª Fase: 
Abertura de inscrições Pa l avr as do Sr. Presidente 
Leitura de comunicações apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM 
DO DIA . 

ABERTURA 
-As 20h15min, comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vi eira - Rêmolo Aloise 

- Ibrahim Jacob- Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto 
Pinto Coelho - Almir Cardoso- Anderson Adauto- Anivaldo 
AntOnio- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão- Carlos Pimenta-
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz Elbe 
Brandão- Geraldo Nascimento- Gil Pereira- Ivair Nogueira 
-João Leite- José Braga- José Henrique- Kemil Kumaira-
Marcelo Gonçalves -Migue l Martini - Olinto Godinho- Paulo 
Schettino. 

O Sr . Presidente ( Deputado Rêmolo Alo i se ) -A lista de 
comparecimento registra a existênc i a de número regimenta l. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
pa l avra , o Sr. 2g-Secretário. para proceder á leitura das 
atas das duas reuniões anteriores. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE) 
1ª Fase 
Atas 

- O Deputado Ibrah i m Jacob , 3Q-Secretário, nas funções de 
2Q-Secretário, procede á leitura das atas das duas reuniões 
anteriores. que são aprovadas sem restrições . 

Correspondênc i a 
- O Deputado João Le i te , 1g-Secretár io "ad hoc " . lê a 

seguinte correspondência: 
"OFÍCIO NQ 6/ 95 * 

Belo Horizonte. 25 de maio de 1995 . 
Senhor Presidente, 
Val endo-me dos termos do ar t. 

Constituição da República. c / c 
Constitui ção Estadual, tenho a 
augusta Assembléia Legis l ativa o 

96. inciso II. alínea 
o art . 10Ll , inci so 
honra de encaminhar 
texto do anteprojeto 
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ordinária que estende ao pes soal do Pode r Judici á rio, a 
partir de 1Q.05.95, o reaj ust amento de 10% (dez por ce nto) 
dos vencimentos já concedidos pelo Poder Executivo a s eus 
servidores, bem como a justificativa do anteprojeto. 

A proposta foi aprovada, unanimemente, na sess ão da Corte 
Superior deste Tribunal . em 24.05 .95 . 
Certo da atenção de V. Exa., reitero-lhe meus protestos de 

alto apreço. 
Des. Márcio Aristeu Monteiro de Barros , Presic =~ te. 

PROJET O DE LEI NQ 261/95 
Reajusta os vencimentos ~ proventos dos servi dores do Poder 

Judiciário. 
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes. 

decretou ... 
Art. 1Q O valor do índice básico da t a be la de 

escalonamento vertical de vencimentos e dos proventos do 
pessoa l do Poder Judiciário fica acrescido do índice 
percentua l de 10% ( dez por cento ) de reajustamento , a partir 
de 1Q de maio de 1995. 

Art. 2Q -As despesas decorrentes da execução desta lei 
correrão por conta dos créditos orçamentários consignados ao 
Poder Judiciário do Estado. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam- se as dispos i ções em contrário . 
Be lo Horizonte. 
Justificação: A proposta visa a atribuir aos servidores do 

Poder Judiciário o mesmo tratamento ja dispensado aos 
similares do Poder Executivo, através do Decreto nQ 36.829 , 
de 27.4.95, que reajusta em 10%, a partir de 1Q.5.95. os 
vencimentos daquele pessoal. " 
-Publicado, vai o projeto as Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fiscalização Financeira . para 
parecer , nos termos do art. 195. c / c o art. 103, do 
Regimento Interno. 
* - Publ icaoo de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO* 
Exmo. Sr. ) eputado Agostinho Patrús, DD. Presidente da 

Assembléia - =gislativa de Minas Gerais . 
Senhor Pres ;oente, 
Com os nossos cumprimentos , vimos a sua pre~ = ~ça para 

so li citar que não seja examinado pelo plenário des ca casa o 
requerimento da Comiss 2~ de Assuntos Municipais e 
Regionalização que sol icita a realização de plebiscito no 
distrito de Fernão Dias. para o efeito de emancipação 
po lí tica e admin istrativa deste, em função dos f atos que 
passamos a relatar: 

1Q - Tomamos conhecimento através da imprensa de projeto de 
l ei complementar que t-amita nesta casa e que altera 
substancialmente a lei cc-~l ementar de ng 37 e que vem ferir 
nossos interesses . pois preenchemos todos os requisitos 
enquanto este dis trito não os preenche. 

2Q Após conhecermos este projeto de le i. buscamos 
conhecer o processo de emancipação do distrito oe Fernão 
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Dias e verificamos que o documento de no 31 não condiz com o 
que exige o artigo 3Q, inciso II, da lei complementar de ng 
37, pois este documento declara que o distrito de Fernão 
Dias possui mais de 400 (quatrocentas) moradias e não que o 
núcleo urbano que sediará a nova cidade possui mais de 400 
(quatrocentas) moradias. 

3Q - Nosso distrito, que preenche todos os requisitos, será 
prejudicado, pois existem 05 (cinco) distritos pleiteando a 
emancipação política e administrativa em nosso município , 
enquanto que o projeto de lei determina que somente poderão 
emancipar-se até 04 (quatro) distritos e com a agravante dos 
mais distantes da sede do município terem preferência sobre 
os mais próximos. É neste quesito que somos prejudicados, 
pois possuímos todas as condições , mas estamos mais próximos 
do município de Brasília de Minas. 

Para comprovar estamos a nexando cópias xerox da declaração 
do prefeito municipal sobre o distrito de Fernão Dias e a 
Vil a Luislândia. 

Nestes termos, pedimos deferimento . 
Luislândia , 29 de maio de 1995. 
Maria de Fátima Afonso Araújo, Presidente da Comissão 

Emancipacionista" ( seguem-se as assinaturas dos demais 
membros da Comissão) . 

- À Comissão de Assuntos Municipais, nos termos do ~ 2Q do 
art. 5Q da Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/95. Anexe-se ao 
processo. 
* - Publicado de acordo com o texto original . 

OFÍCIOS 
Do Sr . Santos Moreira da Silva. Secretário da Segurança 

Pública , informando. em resposta à denúncia feita pelo 
Ver eador José Sebastião de Araújo. de Divisa Nova de Minas. 
e encaminhada à referida Secretaria pela Comissão de 
Direitos e Garantias Fundamentais. que. segundo sind i cância 
coor denada pela Superintendência Regional daquele órgão. não 
ficou confirmada a prática de arbitrariedades, por parte de 
policiais civis, contra o Sr. Domingos de Oliveira . (-À 
Comi ssão de Direitos e Garantias Fundamentais.) 

Do Sr . Alysson Paulinelli , Secretário de 
comunicando o encaminhamento de ofícios aos 
Fazenda e da Agricultura, do Abastecimento e 
Agrária, com o ped i do feito pe l o Deputado 
(cri ação, em caráter emergencial, de linhas 
crédito agr í cola para produtores rurais com 
localizadas na área mineira da SUDENEl. 

Agricultura . 
Ministros da 

da Reforma 
Gi l Per e i r a 

especiais de 
propriedades 

Do Sr. José Roberto Vasconcelos Novais, Presidente da 
COHAB-MG, informando , com referência a requerimento do 
Deputado Lu iz Antônio zanto (i nclusão do Município de Fruta l 
no Programa Habitacional da COHAB-MG para a população de 
baixa renda) . que, para o atendimento do pleito, deverá ser 
dirigida a solicitação à Secretaria da Habitação. 

Do Sr. Lu i z Gabriel de Castro, Diretor de Operação da 
TELEMIG (2), informando. em resposta a requerimento do 
Depu tado Pa ulo Schettino, que um telefone público foi 
inst alado , em 16/ 5/ 95 , na Rua Franc i sco Santos , no Bairro 
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Rola-Moça, em Bambui; e, em respos ta a pedido feito pelo 
Deputado Sebastião Costa (implantação do serviço t elefônico 
automático com DDD e DDI no Distrito de São Sebastião da 
Va rgem Alegre, em Mirai), que o atend i mento àquel a 
loca lidade não está previsto no orçamento do corrente a no e 
que a solicitação foi cadastrada para atendimento em época 
oportuna. . 

O Sr . Presidente (Deputado Sebast i ão Navarro Vieira ) - A 
Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos 
oradores inscritos para a 1ª fase do Pequeno Expediente. 

Apresentação oe Proposições 
- Nesta oportunidade. são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI No 262/95 

Dá a denominação de Escola Estadual João Corrêa Armond á 
Esco l a Estadua l do Bairro Sevilha II. com sede no Município 
de Ribeirão das Neves. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o -Passa a denominar - se Escola Estadua l João Corrêa 

Armond a Escola Estadual do Bairro Sevilha II, com sede no 
Município de Ribeirão das Neves. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em co- - ~ário. 
Sala das Reuniões, de de 1903. 
Irani Barbosa 
Justificação: Na galeria de homens ilustres do Município de 

Ribeirão das Neves. figura o nome de João Corrêa Armond. 
Fa l ecido em 19 / 2/77, esse digno cidadão soube, pelo seu 

coração afáve l e elevado espír i to comunitár i o , conquistar a 
simpat i a e a amizade de todos aqueles que tiveram o 
pr ivilégio de p· · var do seu convívio. 
Consorciou-se com D. Maria da Silva Corrêa . de cuja união 

resultou uma prole de oito filhos. que herdou a sua têmpera 
de homem arguto. perpetuando, assim, o seu nome. 

Fixou residência em Ribeirão das Neves em meados de 1938. 
sendo na ocasião funcionário púb li co. 

Mais tarde, ocupando com denodo e prest ígio o cargo de Juiz 
de Paz . seu nome eternizou-se na região. fazendo-o merecedor 
da homenagem que ora l he prestamos por meio deste projeto de 
l ei. 
- Publicado, vai o 

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

projeto ás Comissões de Justiça , para 
de Educa ção , para deliberação, nos 
c / c o art. 104. i nciso I. do Reg i men o 

COMUNICAÇÕES 
São. também. e ncam inhadas á Mesa comunicações das 

Comissões de Fiscali zação Finance i ra. de Saúde e Ação Socia l 
e de Defesa Social e do Deputado Alencar da Silveira Jún ior. 

Oradores Inscritos 
o Sr . Pres i de nte- Com a pa l a vr a. o Deputado J oão Leite. 
o Deputado João Le i te * - Sr. Presidente , sennores membros 

da Mesa, Deputados e Deputadas , dema is presentes a es ta 
sessão legis l at iva , a partir de amanhã. d i a 30 de maio , nós. 



brasileiros, estaremos emprestando o 
Franco ao nosso pais irmão, na 
Embaixador, reservada àqueles raros 
estadista e diplomático. 
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ex-Presidente Itamar 
relevante função de 

homens de espírito 

Enquanto Vice-Presidente, durante o Governo Collor, Itamar 
Franco sempre manteve uma postura de não-envolvimento e 
discrição, em meio a uma grande rede de corrupção . 
Certamente deve te'r sofrido várias tentativas de aliciamento 
e, no entanto , conseguiu seguir incó l ume em seu mandato. Ta l 
postura mostrou-se de extrema relevância no momento em que 
assumiu a Presidência da República, diante de forte pressão 
e apesar da desconfiança sob r e sua capacidade de conduzir o 
Pais, num momento tão delicado. 

Com a corrupção v igente, com uma inflação superior a 50% ao 
mês, depois de poupanças confiscadas, e com uma convulsão 
social em andamento , qua lq uer nova ação poderia ser 
considerada uma ousadia. Derrubando conjecturas de ana li stas 
políticos e tantos outros, Itamar mostrou-se firme, 
competente e corajoso . Introduziu o Plano Real. que 
conseguiu, sem grandes traumas, levar a inflação a índices 
baixissimos . O Plano Real tem portanto a cara de Itam2- e 
todo seu estilo . 

De mane ir a especia l, cabe aq ui destacar a atenção que o ex-
President e Itamar Franco nos concedeu em Brasília, quando 
nos recebeu em audiência especia l. Naquela visita, levamos 
ao Presidente os projetos esporti vos que desenvolvemos na 
Prefeitura de Be lo Horizonte. 

Dot ado de grande sens ibili dade socia l, o Presidente Itamar 
Franco deu total apoio às nossas reivindicaçôes, durante seu 
Governo liberou verbas para a construção do metrô de Be lo 
Horizonte, no trecho estação Central até a estação Santa 
Inês . 
Também, devemos l embrar que , como Vi ce-Presidente e depois 

Presidente da República , esse juiz-de-forano de importante 
trajetória po l ítica trouxe de volt a para Minas Gerais a 
discussão polít ica nacional, f azendo com que, mais uma vez , 
Brasília passasse por Minas. 
Hoje, Itamar se prepara para ocupar o relevante posto de 

embaixador em Portugal. emprestando sua reconhecida 
capacidade às relaçôes diplomáticas com esse pais e com esse 
povo que tão car i nhosamente nos reconhece como irmãos . 
Ven ho. portanto, desejar-lhe os mais sinceros votos de 
felicidades. Que Deus o abençõe nessa nova missão. Obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr . Presidente - Não havendo outros oradores inscr i tos. a 
Presidência passa à 2ª fase do Pequeno Expediente. 
compreendendo l e itura de comunicaçôes e pronunciamentos de 
Lideres inscritos. Estão abertas as inscriçôes para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

Pal avras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Pl enário que se inicia hoje , dia 

29, o prazo de três dias para a apresent ação de emendas à 
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Proposta de Emenda à Constituição nQ 4/ 95, em cumpri mento ao 
que dispôe o a- : . 209 do Regimento Interno. 

Le ~ :ura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, a Presidência dà ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Fi s calização Fi nanceira a provação. na 3ª Reunião 
Ordinária, dos Requerimentos nQs 129/ 95, do Deputado 
Leonidio Bouças ; 188 e 256 / 95, do Deputado Kemil Kuma ira; 
265/ 95 , do Deputado Álvaro Antônio , e 285/ 95 , do Deputado 
Anderson Adauto; pela Comissão de Saúde e Ação Socia l 
aprovação , na 11ª Reunião Ordinária, do Projeto de Lei nQ 
32 / 95 . do Deputado Antônio Genaro; pela Comissão de Defesa 
Socia l aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, dos 
Requerimentos nQs 185/ 95 , do Deputado Sebastião Costa; 
206/ 95, do Deputado Gil Pereira ; 317 . 324, 339 e 407 / 95. do 
Deputado Paulo Schettino: 385 e 405/ 95 . do Deputado Carlos 
Pimenta. e 40 1/95 . do Deputado Kemi l Kumaira (Ciente . 
Publique- se .) : e do Deputado Alencar da Si lveira Júnior-
falecimento da Sra. Anardina Lima Malaquias, em Belo 
Horizonte (Ci ente. Oficie- se. ). 

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

feitas. Lideres inscri tos nem oradores para o Grande 
Expediente. a Presidência encerra a reunião , convocando os 
Deputados para a extraordinária de amanhã , dia 30 , às 20 
horas , nos termos do edita l de convocação, e para a 
ordinária deliberativa da mesma data , às 14 horas. com a 
seguinte ordem do dia: ( -A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publ i cada na edição anterior. ) . Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA PARTE INTERROMPIDA DA 19a REUNIÃO ORDINÁRIA DE 
DEBATES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ~ EM 19 DE MAIO DE 1995 , 
DESTINADA A RECEBER OS PRESIDENTES DO SENADO FEDERAL E DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS E REPRESENTANTES DO POVO MINEIRO NO 
CONGRESSO NACIONAL PARA RECEBER AS PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
Pr esidência do Deputado Agostinho Patrús 

SUMÁRIO : Destinação da reunião Composição da Mesa 
Registro de presença Palavras do Coor denador 
Encaminhamento das propostas Ent rega das propostas 
Palavras do Senador Júlio Campos - Palavras do Deputado Luiz 
Eduardo Magalhães - Palavras do Sr. Presidente. 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente ( Deputado Agostinho Pat rú s ) - Destina-se 

esta parte da reunião a receber os Presidentes do Senado 
Federa l e da Câmara dos Deputados e representantes do povo 
mineiro no Congresso Nacional . que comparecem a esta Casa 
para recolher as propostas de alteração da Constituição 
Federa l , relativas aos pr i ncipais temas em discussão no 
Pais . 

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

Srs. Senador J úlio Campos. 2Q-Vi ce-Presidente do Senado da 
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República, representante do Exmo. Sr. Presidente, Senador 
J?sé Sarney; Deputado Luiz Eduardo Magalhães, Presidente da 
Camara dos Deput ados; Deput ado Sílvio Mitre, Secretário da 
Habitação, representante do Governador do Estado, Ed uardo 
Azeredo; Desembargador Monteiro de Barros, Presidente do 
Tribuna: de Justiça do Estado; Deputado Clêuber Carneiro , 
responsavel _pelo acompanhamento da reforma da Constituição 
na Assembleia Legislativa e coordenador da fase de 
apresentação de propostas ; Senadores Arlindo Porto, 
Francelino Pereir a e Júnia Marise, representantes de Minas 
Gerais no Senado Federal; e Patrus Ananias, Prefeito de Belo 
Horizonte. 

Registro de Presença 
OS~ .. Presidente - A Presidênc ia registra a presença, em 

Plenar1o, dos Deputados Federais Antônio Aureliano Chaves . 
Chico Ferramenta. Fernando Diniz, Francisco Horta, Vil lemont 
Rodrigues da Silva, Humberto Souza, Elias Murad, José 
Rezende, Lael Varel a , Márcio Reinaldo, Mauro Ribeiro Lopes. 
Eliseu Rezende, Aécio Neves, Armando Costa. Genésio 
Bernardino, João Domingos de Passarela, José Santana de 
Vasconce los, Odelmo Leão Carneiro, Maria Elvira, Carlos 
Melles. Ronaldo Perrin, Bonif ácio Andrada, Leopoldo Bessone 
e Sílvio Abreu Júnior; e do Gen. Francisco Pamplona, 
Comandante da 4ª Divisão do Exército. 

A Presidência vai passar á recepção e à defesa das 
propostas pe l as entidades inscritas. Solicitamos que o 
Deputado Clêuber Carneiro , responsável pelo acompanhamento 
da reforma da Constituição na Assembléia Legislativa . 
coordene este momento da nossa sessão. Com a palavra, o 
Deputado Clêuber Carneiro . 

Palavras do Coordenador 
O Coordenador ( Deputado Clêuber Carneiro ) Deputado 

Agostinho Patrús, Presidente da Assembléia Legislativa do 
Estado, senhores componentes da Mesa , Srs. Deputados. 
entidades da sociedade que aqu i se fazem representar, meus 
senhores, o Brasil vive um momento especial; um momento de 
aguda expectativa e de vigorosa renovação do sentimento de 
esperança. O plano de recuperação e estabilização econômica. 
aliado ás intenções manifestadas pelo Governo de correção 
dos desequilíbrios sociais, trouxe de volta á Nação a crença 
de que é possível exorcizar fantasmas crônicos do nosso 
subdesenvolvimento. 

Esse justificado alento com relação aos projetos 
governamentais vem juntar - se a um crescente desejo de 
participação nas decisões políticas e econômicas, de 
consolidação do processo democrático. de exercício pleno da 
cidadania. A sociedade brasileira quer um País melhor, mais 
próspero, mais justo, mais livre. 

Nesse contexto, ganham dimensão incomum os trabalhos da 
revisão da Constituição, destinada a estabelecer as bases 
necessárias ás reformas econômicas políticas e sociais 
pelas quais o Brasi l tanto clama. ' 

Essa tarefa. sabemos. é complexa. Não é fácil conciliar as 
demandas num país tão grande quanto diverso, tão abundante 
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de problemas quanto de projetos, tão farto de 
potencialidades quanto de sinais de degeneração, próprios de 
uma nação que ainda não encontrou seu caminho de 
autodeterminação e de prosperidade. 

Os embates, já em andamento, serão longos e tensos. Os 
argumentos e as es tratégias são os ma is diversificados, ora 
expondo abertamente as intenções, ora camuflando os 
interesses em jogo . A soc iedade, ma is do que nunca, prec i sa 
estar atenta ás discussões e ás dec isões que vão determinar 
o seu futuro. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, sintonizada com 
os anseios do Estado. sente-se no dever de acompanhar passo 
a passo os trabalros do Congresso com vistas à reforma da 
Constituição. Nesse sentido, recebemos da Mesa desta Casa a 
honrosa incumbência de estar permanentemente em contato com 
representantes da Câmara, do Senado e do próprio Governo, 
para repassar aos companheiros de parlamento todas as 
informações import a ntes atinentes ao processo. 
É com muito prazer e muita expectativa que aguardamos a 

participação nest~ debate dos Exmos. Srs. Presidentes da 
Câmara e do Senado, assim como dos ilustres representantes 
de Minas no Congresso Nacional. Sabedor da atenção dos 
senhores para com este Estado e da sua sensibilidade para o 
diálogo que se faz necessário entre as vár ias instâncias dos 
Poderes Executivo e Legislativo. esperamos contar com sua 
i nestimáve l colaboração nessa tarefa de estreitar as 
relações da Assembléia de Minas com o centro nacional de 
decisões, instalado na Capital Federa l . 

A hora é de muito trabalho, de consciência das 
~esponsabilidades com o destino do País e, acima de tudo. de 
Jnião de esforços, para que possamos chegar aos resultados 
desejados. Só assim lograremos transformar os impasses 
atuais em soluções que irão viabilizar a construção de um 
Brasil melhor. 

Encaminhamento oas Propostas 
O Coordenador - Temos o prazer de passar a palavra ao Prof. 

Tomaz Haro l do da Mota Santos. Reitor da UFMG. 
O Prof . Tomaz Haroldo da Mata Santos Dispensadas as 

saudações, quero cumprimentar a Assembléia Legislativa pela 
excelente iniciativa. Trago a l guns pontos para a 
consideração desta Assembléia . 

Em primeiro lugar, gostaria de mencionar a importância do 
capitulo destinado á educação, na nossa Constituição. As 
conquistas. sobretudo no campo socia l . que a nossa 
Constituição deveria alcançar , são pontos a serem 
preservados. Representando uma parte da comunidade do nosso 
Estado. não poderia deixar de fazer referência ao art. 207: 
"As universidades gozam de autonomia didático-científica , 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial. e 
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão" . 
Cumpre que este princ i pio tão fundamental para o 

desenvolvimento das universidades seja mantido na 
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Constituição e definido em norma infraconstitucional, para 
permitir a efetividade da autonomia das universidades. 
Outro ponto que nos parece fundamental ser preservado se 

refere ao art. 212: ·A União ap licará, anualmente, nunca 
menos de dezoito, e os Es t ados , o Distrito Federal e os 
Municípios , vinte e cinco por cento , no mínimo , da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências. na manutenção e desenvolvimento do ensino". 

É evidente que isso é o que garantirá, a despeito das 
mudanças administrativas dos governos , a permanência do 
investimento em educação, que é essencial para o 
desenvolvimento do País. 

Finalmente , gostaria de chamar a atenção dos Deputados para 
a necessidade de se inc lui r , na nova Constituição Federal. a 
possibilidade de professores e pesquisadores estrangeiros 
serem contratados não só como visit antes . mas também de 
forma permanente para, dessa forma, podermos absorver 
inteli gências, competências que podem contribu ir , em nosso 
País, para o desenvo lvi mento da ciência, da técnica e das 
artes. 

Eventualmente. poderia deixar o meu pronunciamento para 
conhecimento desta Assembléia Legislativa. Muito obrigado. 

O Coordenador - Com a palavra , o representante da UEMG, 
Prof. Aluísio Pimenta. 

O Sr. Aluísio Pimenta - Sr. 
saudações de praxe, quero 
Assembléia por esta reunião 
sens i b i 1 i za. 

Presidente , desprezando as 
cumprimentar esta augusta 

democrática , que a nós todos 

Creio que também estou dentro da linha de São Tomás. mas 
queria dar ênfase ao fato de se manter , na Constituição, a 
educação como o grande investimento deste País , recebendo os 
18% constituciona is do Governo Federal e os 25% dos 
municípios. Sobretudo, deve-se preservar a autonomia da 
universidade. Posso dizer que tenho . em meu corpo , as chagas 
de uma ditadura que me manteve, por 17 anos, no ex ílio, por 
defender a autonomia da universidade. 

Meus senhores , gostaria, nestes três rápidos minutos. de 
l embrar a necess i dade urgente de se manter um dispos i t! vo 
constitucional que obrigue a interiorização do ensi no pos-
secundário e. especialmente , o de 2Q grau . O interj o r está 
abandonado. As universidades, diferentemente de outros 
países, estão quase todas elas nas capitais e nas grandes 
cidades. Raras são as exceções. 70% dos estabelecimentos de 
ensino superior estão no Centro-Sul deste Pais. De 1.500.000 
estudantes, 600.000 estão em São Paulo, 150 .000 em Minas 
Gera is e no Rio Grande do Su l, e 140.000 no Rio de Janeiro. 
o Pa ís, acima do Centro-Sul. possu i poucas universidades. 
95% dos cursos de pós-graduação encontram-se em c inco 
Estados, sendo que 50% deles em São Pau lo, 15% em Minas e no 
Rio Grande do Sul e 5% no resto do País. 

Quero também aprove itar a oportunidade, Sr. President~. 
para dizer que tenho uma preocupação muito grande com essa 
refor ma. Sou a favor da privat i zação . Trabalhe i, ativamente, 
na campanha do atua l Presidente, como muitos outros 
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companheiros que conosco estiveram no exílio, no Chile . Mas 
preocupo-me quando se fala na privatização da Vale do Rio 
Doce. Quem vai pagar a enorme divida ecológica? 

Acabo de voltar de Itabira, a única cidade do mundo em que 
se esgotou uma serra. Gostaria que ficasse bem claro quem é 
que vai pagar a dívida ecológica e quem é que vai pagar a 
dívida soc ial, que é enorme neste País. 

Devo dizer, entretanto, que , ainda assim , t enho grande 
esperança no Presidente, a quem apoiei e ajudo em 460 
municípios , e tenho grande esperança no Ministro José Serra , 
meu colega no exílio. 

Morei na Inglaterra por dois anos, e quando l á voltei pude 
perceber o quanto aquele país piorou depois de Thatcher. Foi 
muito. Por isso é que nós temos de ter todo o cuidado nessas 
privatizações e abrir os olhos para esse fato del i cado que 
se nos apresenta. Muito obrigado . 

O Coordenador Com a pa lavr a, o representante da 
Associação Mineira dos Mun icípi os AMM Dr . Márcio 
Ca nguçu. 

O Sr . Márcio Canguçu A nossa posição. como 
municipalistas. é a favor das reformas. ressaltando o que 
disse o Prof. Aluísio Pimenta. 

Não ace it amos. de forma nenhuma. que seja retirado, na 
próxima Constituição , o ganho que tivemos na Con~~ ~ tuição de 
1989. Somos favoráve i s ao fim do Fundo Social de ~~ergência. 
Esse assunto deverá ser discutido na reforma tr ibut ária. 
Somos favoráveis à reeleição dos executivos, e muita 
estranheza nos causou o que d i sse. ontem. o Presidente do 
PFL , Sr. Jorge Bornhausen. à "Folha de S. Paulo ". 
Posicionou-se e l e a favor da ree leição dos Governadores e do 
Presidente e contra a dos Prefeitos. Isso não pode se-
aceito, pois a reeleição é o único momento em que o Prefeitc 
é julgado a respeito de sua atuação. 

Essa é a posição dos munic ipalist as mineiros. 
O Coordenador - Com a pa l av ra. a Sra. Fabiana Frederico, 

representando o Sr. Alcir Reis Rocha , da Uni ão Nacional dos 
Est udantes - UN E. 

A Sra . Fabiana Frederico Antes de mais nada, quero 
apresentar-me. Sou estudante da Universidade de Ouro Preto. 
e neste evento represento o Alcir Reis Roer ~ que não pode 
comparecer por estar em um congresso na cidaC ~ de Alfenas. 

A UNE já discutiu em dois fóruns , em ní vel nacional. a 
reforma da Constituição. Nossa maior preocupação é o dest i no 
que está sendo dado ao ensino ~uperior nacional. Vemos 
ameaças concretas em relação a is ~ ~. quando são aoresentadas 
propostas sobre a estatização das un ivers i dades federais e 
das escolas técnicas. Preocupam-nos também as propostas de 
fim da gratuidade. A colocação do Professor Al uisio Pimenta 
sobre a importância da inte riorização do ensino superior é 
contrária à propc3ta de cr i ação do centro de excelência, que 
faria , das pouc~= universi dades do interior. escalões de 3Q 
grau. 

Na verd ade . essas propostas têm como principa l objetivo a 
venda do Brasi l . Hoje. o Governo Fernando Henrique Cardoso, 
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mais preocupado em colocar o Brasil a serviço dos países 
desenvolvidos , vê o conhecimento como monopólio desses 
países. Como reflexo, vemos a universidade sucateada. Os 
R$300.000 .000 ,00 que poderiam ter sido dados à universidade 
como complementação orçamentária foram dados ao México, 
enquanto os estudantes daqui têm seus laboratórios e 
bibliotecas sucateados. 

A UNE é contra a reforma da Constituição quando ela visa 
acabar com os direitos básicos que os trabalhadores 
conquis~aram , quando visa à venda de empresas como a 
PETROBRAS e TELEBRÁS, setores sensíveis da economia e 
fundamentais para a soberania de qualquer país. 

A UNE é contra a reforma da Constituição quando avalia que 
um projeto, em que realmente seriam colocados a soberania 
nac ional, a democracia, a universidade e os direitos básicos 
fundamentais ao desenvolvimento da sociedade, tem que ser 
discut i do com os movimentos sociais e a sociedade civil 
organizada. Isso ainda não foi feito , por isso a UNE é 
contra a reforma constituciona l. 

O Coordenador - Com a palavra, a Sra. Maria Clél ia Botelho , 
representante da Associação dos Funcionários Aposentados do 
Estado de Minas Gerais . 

A Sra . Maria Clélia Botelho - Dispensados os cumprimentos 
de praxe, queremos apresentar nossa conce ituação do 
aposentado e a sua proposta para a Constituição. 

Os aposentados brasileiros constit uem , na SLa totalidade 
heterogênea , uma virtual força po líti ca. em fase de possível 
emergência como manifestação pública. Na atual sociedade 
brasileira caracterizada por uma complexa diversidade de 
ações e padrões de racionalidade e onde i mpera uma ordem 
econômica capitalista industrializada. a posição dos 
aposentados é das que mais contribuem diretamente para a 
produção de mercadorias agr í co l as ou industrializadas, 
atividade dos que também não se engajam no setor geral dos 
serviços. 

Nessa soc i edade de trabalho econômica e financeiramente 
produtivo, o espaço do não-trabalho é o espaço de 
marginalização. 

Nesse espaço, esse tipo de sociedade situa os milhões de 
aposentados bras i leiros. Mas o que pode significar esse não-
trabalho? Se recuarmos, historicamente ao berço de nossa 
inteligência, a sociedade grega em seu per í odo áureo, 
deparamo- nos com uma soc i edade do ócio. Os cidadãos gregos, 
desligados das at ivi dades próprias dos setores encarregados 
da produção de bens destinados á satisfação das necessidades 
materiais, dedicaram-se ao exercício da razão, á 
investigação e produção do saber, onde se incluía a reflexão 
sobre o individuo e a organização do poder. Esse ócio a que 
hoje se esquiva á racionalidade capitalista, obrigada a se 
objetivar hoje em ações globalizadas, é um ócio com 
importante papel na emergente era da informação . 
Depositários da experiência, ou seja, dos conhecimentos 

individuais, das imprescind íveis aqu isições acumu l adas 
cu l turalmente . os aposentados vindos da prática de 
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ultrapassar barreiras , situam-se hoje nesse espaço de ócio, 
imprescindíve l á expressão da criatividade, na e ra da 
informação. Contrariamente 2os que vincul am os aposentados 
ao conservadorismo. pode-se ~izer que, por suas experiências 
históricas, eles possuem instrumentos a ptos de c r itica e 
participação. Al ém disso, são os aposentados portadores de 
disponibilidade de tempo para a organização e a prática 
poli ti cas . 

Nessa perspectiva. as Constituições Federa l e Est adual 
reconhecem a s i gnificação po lí tica do aposentado para a 
sociedade. reconhecimento expresso nos arts. 40 , 201 e 203 
da Constituição Federa l e no art. 36 da Constituição 
Estadual , onde se consa gram os direitos iguais para o 
aposentado e o funcionário da ativa. 

A permanência dessas conquistas soc i ais é o que a AFAEMG 
deseja ressaltar aos ilustres legisladores mineiros na 
reforma constituciona l. Aperfeiçoá-las no necessar1o para 
que respondam aos anseios de uma sociedade mais justa e 
igualitária é a expectativa dos aposentados mineiros e da 
sociedade. Muito obrigada. 
o Coordenador Com a palavra, o representante da 

Associ a ção Comercial de Minas Gerais. Dr. Francisco América 
Matos de Paiva. 
o Sr . Francisco Américo Matos de Paiva- Sr. Presidente, 

senhores parlamentares, senhores integrantes desta grande 
jornada parlamentar. a Associação Comercial trouxe , como 
colaboração, um trabalho elaborado por uma comissão 
especia l . integrada por Raul Machado Horta. Amaro Lanari. 
Cícero Dumont e por este orador . Esse trabalho está 
consubstanciado em 58 emendas, que abrangem a parte 
política, a parte econômica e um projeto de reforma 
tributária elaborado pe lo Prof . Sacha Calmon Navarro. Trata-
se de um trabalho elaborado para todas as entidades 
mineiras. em número de 38, e destinado à revisão 
constitucional. Mas . nesta semana. ele foi revisto e 
constatamos que se tratava de um trabalho atual, que pode 
ser examinado pelo Congresso Nacional. 

Agradeço a oportu nidade , Sr. Presidente. e ressalto que 
somos pelas reformas constitucionais e pelas privatizações. 
Quer emos . neste momento histórico, que o Brasil participe 
cada vez mais de debates como o de hoje para que todo o 
nosso Pais possa. rea lmente , dar partida a um novo 
desenvolvimento. Muito obr igado. 
o Coordenador - Com a palavra. o representante da OAB -

Seção de Minas Gerais, Dr. Carlos Augusto de Araújo Cateb . 
o Sr. Car l os Augusto de Araújo Cateb - A OAB, sem dúvida. a 

mais lídima -e~resentante independente do povo brasileiro . 
quer reivind i : ~ ~ - e o faz com o maior fervor - que os 
tex tos dos projetos colocados à discussão no Congresso 
Nacional sejam , de antemão , publicados na imprensa . para o 
conhecimento do povo e da sociedade organizada. e não apenas 
no "Diá r io Oficial da União", que é lido por poucas pessoas . 
Essa é uma reivindicação que nós da OAB temos a apresentar. 
Temos que fa ze r propostas mais objet ivas, porque o povo não 
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conhece o que se quer reformar . Temos a necessidade de 
conhecer o projeto na sua integ ra para evitar surpresas, 
como aconteceu, por exemplo, no caso do monopólio do gás, 
onde surgiu um problema sério com uma empresa envolvida 
diretamente com ele. 

Nós, advogados do Brasil , juristas. merecemos. sem dúvida 
alguma, juntamente com o povo brasileiro. conhecer todos os 
projetos apresentados. Não admitimos que sejam aprovados, na 
Câmara Federa l ou no Senado Federa l , propostas sobre as 
quais o povo não possa se manifestar, ainda que reconheçamos 
a legitimidade da representação pública e política. 

Por outro lado, a OAB pede, veementemente. que o Congresso 
Nacional se preocupe com o Poder Judiciário. Poder 
Judiciário maculado, que é acusado de inoperante e de não 
conseguir resolver os problemas da comunidade, mas que, na 
realidade, não conta com o aparelhamento e muito menos com a 
vontade política, seja do Executivo , seja do Legisl a tivo, 
para que possa, em níve l de estruturas mundiais , ter 
condições de realmente resolver os problemas jurisdicionais 
colocados à sua apreciação. A OAB. como representante do 
povo, quer e exige que realmente os Poderes Executivo e 
Legislativo coloquem o Poder Judiciário em primeiro p l ano, 
porque o povo brasileiro está cansado de sofrer. Só para 
exemplificar, um Juiz Federa l. hoje, em Minas Gerais, tem no 
mínimo 5 mil processos para despachar e decidir. Muito 
obrigado. 

O Coordenador - Com a palavra, o representante da CGT em 
Mi nas Gerais, Sr . José Claves Rodrigues. 

O Sr . José Cloves Rodrigues - Vou trazer a posição da CGT 
em Minas Gerais, com re l ação à reforma constituciona l 
proposta pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao iniciar nossa exposição. 

consideramos pertinente relembrar as comemorações rea l izadas 
em Ouro Preto, no último 21 de abri l . quando centenas de 
trabalhadores, entidades e partidos de oposição evocaram a 
memória e a luta de Tiradentes. 

Passados mais de dois séculos. os motivos que l evaram à 
conjuração mineira ainda estão presentes. Naquela época , era 
o Império Português que pilhava o Brasil . Hoje são os 
grandes grupos econômicos , comandados pelos Estados Unidos, 
que roubam e querem saquear ainda mais o nosso Pais e o povo 
brasileiro. 
Consideramos as r~formas do Governo FHC como a nova 

derrama. 
Para satisfazer seus reais eleitores - o Governo e os 

empresários norte-americanos -. FHC quer cortar direitos 
sociais e entregar nossas estatais lucrativas e 
estratégicas. o que fará retornar o Brasil à situação 
colonial, submetendo nosso povo a um nível de opressão e 
miséria ainda mais grave. Por isso, a CGT se pronuncia 
firmemente contra as atuais propostas de alteração da 
Constituição. 

Acabar com a Previdência dos trabalhadores, desnacionalizar 
a PETROBRÁS. a ELETROBRÁS, a TELEBRÁS e a Vale do Rio Doce 
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são crimes de traição nacional. Rasgar a CLT, quando se sabe 
que o salário mínimo no Brasil é o terceiro menor do mundo e 
que o descum·primento da legislação trabalhista é U'!la 
constante, é inadmissível. Entregar a ELETROBRAS , a TELEBRAS 
e a PETROBRÁS - que em seus 40 anos de ex i stência investiu 
US$82 .000.000.000,00 no Brasil - significa impedir o nosso 
desenvolvimento e o atendimento dos direitos do povo. 
Entregar a Vale do Rio Doce significa entregar nosso subsolo 
e a Amazônia ao controle absoluto das potências 
estrangeiras. 

Não, Srs. Deputados, não é entregando as riquezas nacionais 
e piorando ainda mais as precárias condições de v ida do~ 
trabalhadores que o Brasil vai resolver sua crise. c 
necessário ter independência. É necessário ter soberania. E 
necessário ter amor ao povo e repudiar os lobistas que com 
as malas cheias de dólares compram votos e corrompem 
consciências. 

As reformas que precisam ser fe'tas são: a reforma agrária , 
o controle de preços dos oligopólios. a criação de uma 
política salarial decente e a valorização do salár io mínimo: 
a nacionalização dos Bancos; a suspensão do pagamento da 
dívida externa . o pleno emprego: rico pagar impostos, 
investimentos r 2~i ços em saúde, moradia, educação. etc. 
Isso. pelos co~promissos e subserviência aos magnatas e aos 
Estados Unidos, nós sabemos que FHC não vai fazer. 

As greves nacionais que tomam conta do País demonstram que 
os trabalhadores não aceitam o arrocho salaria l. o 
agravamento da pobreza, o crescimento do desemprego e a 
redução dos serviços públicos essenciais, como saúde , 
educação e transportes. 

Anuncia-se no horizonte a realização de uma greve geral. 
A crise no México. na Bo l ívia, na Argentina e em outros 

países é exemp lo vivo de que a política neolibera l e as 
reformas propostas só levam à perda da soberania e ao 
massacre do povo. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. as atua is propostas de 

reforma da Constituição são imorais. Como pode o Presidente 
Fernando Henrique Cardoso, que acumu l a aposentadorias e 
cargo púb li co , recebendo 71 salários mínimos de 
aposentadoria mais R$10.000 .00 como Presidente. fora 
mordomias e outras coisas mais. querer acabar com a 
aposentadoria do trabalhador? 

Como se pode entender que os Presidentes do Senado e da 
Câmara, aqui presentes. que recebem aposentadorias 
milionárias. como é o caso do Sr. Luiz Eduardo Magalhães. 
aos 32 anos de i dade e 8 de contribuição . e do ex-Presidente 
José Sarney , quererem acaba r com as aposentadorias por tempo 
~e serviço de quem recebe míseros R$100.00 por mês? 

O momento é grave. Srs . Deputados. O povo não perdoará os 
traidores. Miremo-nos no exemplo de Tiradentes. Hoje se 
exaltam e. cada vez mais, se reverenciam os heróis da 
conjuração. Aos traidores, como Silvério dos Re i s. resta o 
ódio e o repúdi o de gerações intei ras. Sejam dignos da 
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memória de Tiradentes . Rejeitemos a reforma imoral e vende-
pátria. Obrigado. 

O Coordenador Com a 
Presidente da Federação da 
Pul i ti. 

palavra, o representante do 
Agricultura , Dr. João Roberto 

O Sr . João Roberto Pul i ti -A Federação da Agricultura do 
Estado de Minas Gerais gostaria , em primeiro lugar, de 
agradecer a distinção do convite para trazer a sua 
contribuição aos trabalhos da reforma constitucional. 

Desde 1988, quando da proclamação da Carta Magna. nossa 
entidade tem procurado participar e contribuir para o maior 
aperfeiçoamento da Cons tituição brasileira. 

No momento em que s urge nova oportunidade de avanços, não 
podemos nos furtar a trazer essas sugestões e - ~;vi ndicações 
sobre questões constitucionais que nos aflige~ Entre esses 
pontos está a questão da prescrição aos direitos 
trabalhistas, descr it os no art. 7Q. capitu lo II, da Carta 
Magna , que trata dos direitos sociais, com tratamento 
diferenciado para o trabalhador urbano e o rural, o que 
resulta num êxodo rural muito preocupante para a sociedaJe. 
Outro ponto que tem preocupado não só o produtor rural como 

todos os empresários brasileiros é a a lta carga tributária 
incidente sobre o setor produtivo . No caso especifico da 
produção agropecuária, é urgente diminuir -se , na reforma 
tributária, agora em estudo no Congresso Nacional e no 
Executivo, a cobrança do ICMS sobre os produtos agríco l as 
exportados . Nenhum pais organizado e in te li gente exporta 
impostos. 
Par a não me estender demais, gostaria de co l ocar apenas 

esses dois pontos que realmente preocupam muito a c l asse 
agropecuária deste Pais. 

Em nome da Federação da Agricultura e de todos os 
produtores mineiros, agradecemos o conv ite . 

O Coordenador - Com a palavra, o representante da CUT em 
Belo Horizonte, Sr. Car los Campos . 

O Sr. Carlos Campos Bom dia. Sr. Presidente, Srs. 
Deputados e demais presentes neste Plenár io. em nome da CUT, 
queria manifestar a nossa posição , que não é só da CUT. mas 
de todo um mov imento social que se forma. neste Pais , contra 
as reformas neoliberais propostas pelo Governo. O eixo 
centra l desse movi mento é a defesa dos direitos de 
cidadania, dos direitos conquistados pe l a soc i edade. Não 
podemos concordar com a maioria das reformas const it ucionais 
propostas, principalmente com o método com que têm sido 
encaminhadas. contrariando a grande maior i a da população 
brasileira, que não tem s i do ouvida. Quanto ao conteúdo, 
todos os pontos propostos. até agora, sem exceção , 
prejudicam a maioria dos cidadãos . quer seja na questão da 
quebra dos monopólios. do respeito ao cidadão ou da 
Previdência Social. É verdade que precisamos recuperar a 
Previdência Social, mas acabando com a corrupção , 
democratizando a participação dos aposentados e 
trabalhadores, mudando, enf im, a forma de custeio da 
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Previdência, para que ela não continue pagando, a 1 milhão 
de brasileiros, um salário mínimo de R$100 ,00. 

Estamos com a CUT numa frente que não é só nossa, mas sim 
um movimento de parce l a significativa da sociedade, que quer 
construir um Brasil onde as pessoas tenham um mínimo de 
dignidade e o direito a emprego e salário. 

Cheguei atrasado a este Plenário porque estava junto com os 
trabalhadores da CEMIG . que enfrentam uma das situações mais 
difíceis . frente à intransigência da Direção da CEMIG e à 
falta de uma atitude concreta do Governo do Estado , no 
sentido de providenciar uma negociação mínima com os 
tr abal hadores . Estamos com quatro trabalhadores que 
recorreram à greve de fome como forma de sensibilizar o 
Governo do Es tado, o Governo Federa l e , acima de tudo. o 
Presidente da CEMIG. a fim de que abram as negociações para 
se conduzir um processo que seja de acordo com todos. 

Nós, da CUT , temos dito , em nível naciona l. que é 
necessário hoje. para que se solucione o impasse dos 
movimentos reivindicatórios e da greves, que seja 
estabelecida, como único caminho possível. a negociação. 
Mui to obrigado. o Coordenador - Com a palavra. o representante da Câmara 
dos Diretores Lojistas de Belo Horizonte. Sr. Manoel Pereira 
Bernardes. a todos. Em 

agradecer a 
discutir suas 

o Sr. Manoel Pereira Bernardes- Bom dia 
primeiro lugar. a Câmara gostaria de 
oportunidade de estar neste Plenário , para 
propostas. 

A reforma constitucional tem sido tema constante da 
soc iedade brasileira nos últimos anos . notadamente a part i r 
da última eleição presidencia l. Trata-se de matéria 
importante para cada um de nós. vi sto representar a 
Constituição, de fato, um pacto social , em que milhares de 
interesses legítimos encontram-se em jogo. Cada parce l a da 
soc i edad ~ tem o mesmc dever de se posicionar. 

Com ess : objetivo, J ~ocuramos conhecer a opinião de nos sos 
associadc~ . É i mportante destacar que 98% dos entrevistados 
são a favor da reforma constitucional. Quanto à i mportância 
dos temas propostos. a reforma tributária e a reforma 
previdenciária são os itens prioritários, em nosso ver. 
Sobre a reforma tributária. acima de 90% de nossos 

associados pronunciaram-se pela desconstitucional i :ação . 
pelo alargamento da base tributária. pela reduçao da 
regressividade dos impostos, o que mostra certa s1mpat1a 
pela tributação direta , pela simp li ficação _do s i stema 
tributário, pe l a redução dos níveis de sonegaçao, pelo !1m 
da guerra de incentivos fiscais entre os Estados, pe lo nao-
comprometimento do processo de integração do MERCOSUL e pela 
desoneração oas exportações. 

Quanto á reforma da Previdência Social , mais de 2/ 3 dos 
pesquisados afirmaram a necess i da~e da cr~ação da 
previ dência soc i a l mista , da separaçao da prev1 denc 1a e da 
assistência médica. optaram pela cobrança dos encargos sobre 
o valor do faturamento em vez da fo lha de pagamen to. e . 

~----------------------------------------~ 
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também, concordamos com um sistema que tem o chamado f a tor 
95, uma combinação da idade com o tempo de trabalho. 
Finalment e, 70% pronunciaram-se pela municipalização dos 
recursos e dos encargos . Muito obrigado. 
o Coordenador Com a pa l avr a , o representante do 

SINDIFISP-MG, Sr. Robson José do Couto. 
o Sr . Robson José do Couto - Srs. Senadores, Deputados 

Federais e Estaduais , demais aut ori dades presentes, senhoras 
e senhores : nós, do Sindi cato dos Fiscais de Contribuições 
Previdenciárias de Minas Gerais, temos discutido arduamente , 
junto à Federação Nacional de Fi sca i s de Previdência Social , 
com sede em Brasília, e a out ras enti dades represent at ivas 
de diversos segmentos da soc i edade , no Fórum pela Vida, que 
hoje funciona em Be lo Horizonte , entre as quais destacamos 
sindicatos , partidos políticos e centra i s sindicais , 
propostas pa ra a alteração, mantendo os direitos soc iai s 
alcançados e buscando novas formas de arrecadação para o 
financiamento da segur idade soc i a l. 

Qu a lquer reforma na Previdência Social não poderá acontecer 
para ex tinguir ou reduzir benef icios já a l cançados. Ex i stem 
propostas. entre os parlamentares, de redução do teto máximo 
de benef icio para 3 ou 5 sa l ár ios mini mos , passando para a 
Previdência a tarefa de complementar o que ultrapassa r esses 
val ores: dessa forma , ser i a beneficiado o "l obby " aas 
inú meras segur ado ras . que estão ansiosas por essa fa ti a da 
Pr evi dência Social. Somos tota lmente contrários à redução do 
teto de 10 salários de referênc i a , ou melhor. somos , s im , 
favoráveis ao seu a umento. No passado, já tivemos o teto 
máximo de 20 salários minimos , que foi reduzido aos poucos 
por governos passados. Se a Previdência, sempre que est iver 
passando por problemas conjuntura is , utili zar , como j á o 
fez, a redução do teto, que garant i as terão os segurados de 
que sua cont r i bu ição corresponderá ao benefício a ser 
concedido quando de sua aposentadoria ? Entendemos a 
previdência compl ementar como sendo um sistema de 
capitalização individual inacess ível à maioria dos 
contribuintes da Pr evidência Socia l, os qua i s , certamente, 
não terão condições financ e i ras de custear sua aposent adori a 
complementar . A Previdência Social pública é um compromisso 
da soc i edade como um todo. 

Aos fiscais da Previdência Social ( a quem representamos , 
como Presidente do SINDIFISP - MG ), como cidadãos , interessa 
tudo o que se refere à seguri dade soc ial, mas, enquanto 
peças do sistema da Previdênc i a Social pública. interessa , 
de maneira especial , o qu e d iz respeit o ao custeio dessa 
entidade . 

Por essa r azão , é que o a rt. 195 da Constituição Federa l 
nos interessa sobremaneira. Conforme consta no ? 2Q do 
referido art igo. "a proposta de orçamen to da seg uri dade 
social será elaborada de forma int eg r ada pelos órgãos 
responsáveis pela saúde , previdênc ia soc i al e assistência 
social, tendo em vi sta as metas e prioridades estabelecidas 
~a Lei de Diretrizes Orçame ntári as , asseg ur ada a cada á rea a 
~estão de seus recursos " . Estranhamente , na Proposta de 
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Emenda Constitucional nQ 33, do Governo Federal , esse 
parágrafo consta como it em a ser suprimido ; discord amos 
totalmente disso . 

Devido ao reduz i do tempo , abordamos ape nas alguns pontos 
entre vários a serem discutidos por toda a soc i edade 
brasileira, que é a principa l interessada nessa discussão. 
Agradecemos o convite e cumprimentamos a Assembléia 
Legislativa. na pessoa de seu Presidente . pela democrat1ca 
abertura deste debate , que é de in teresse de toda a 
popul ação. Muito obr i gado 

O Coordenador - Com a pa l avra, o Di retor do SI D- UT E, Sr . 
José August o Braga_ 
o Sr. José Augusto Braga Sr. Presidente , Srs. 

parlamentares , companheiros e companhe iras: nós. os 
trabalhadores da educação em Mi nas Gerais. jun tamente com a 
Conf ederação Nac ional dos Traba l hadores da Educação , 
estamos. no mínimo, apreensivos com a reforma 
constituciona l . nos termos em que ve sendo colocada . 

Algumas indagações teriamos de fazer. O que re-ormar . como 
reformar. Ai, é como o nosso co l ega Carlos co locou. Temos de 
atentar para o método e o conteúdo . 

Entendemos que a reforma constituciona l é, até certo ponto . 
i noportuna , porque a Const itu ição de 1988 trouxe a l gumas 
conquistas que não foram, a inaa , vi ab ili zz: as. Considero que 
e l as teriam de ser destacadas e que, forma a lguma , 
poderiam ser ext int as. Se va mos ter reformas. teremos . no 
míni mo , de ter a garantia de que as conquistas fe i as na 
Constituição de 1988 serão preservadas 

Ainda não consegu imos entender como proceder a a l terações 
na Previ dênc i a Soc i al, nos mo l des em que estão sendo 
co locadas. É inadm i ss íve l falar ne la sem considerar o 
problema dos aposentados. 

Nosso pont o de vist a é o de que. se a reforma acon t ecer , 
deverá reso lver o problema da fome. da miséria , da fa l ta de 
moradia. dos ba i xos sa lários e , especificamente , da 
educação. E bom que todos saibam que ape nas 4% das crianças 
chegam ao fina l do ensino f undamenta l sem nenhuma 
r epetência. I sso é uma ca l amidade. Para reso lver essas 
questões. não precisamos de reforma const ituciona l . A MPB 
que tramita na Câmara e no Senado está sempr e com o d i scurso 
bastante a t rasado. Uma hora, é um subs titutivo; outra hora, 
é uma emenda aq ui, outra acolá . e essa MPB não aparece . 
po rq ue também traz a lgumas conquistas para a ed ucação._ 

Para encerrar , faz emos um ape lo. Se essa reforma nao t em 
como ser anulada. que abramos uma amp l a d i scussão com toda a 
soc iedade, para que e l a indique se quer re fo r ma e o que 
pr ec isa se r reformado . Muito obrigado. 

O Coordenado r - Com a palavra. o Presidente da União 
Minei ra de Defesa da Petrobrás , Sr. Dimas Per rin . 
o Sr . Dimas Perri n - Srs. Deput ados Fede rais e Est adua is. 

Sr. Senador France l i no Pereira. qu e remos fazer um a pe l o em 
nome de granoe par te do povo mineiro. _Pessoas inscr it as _n a 
Uni ão Minei r a de Def esa da PETROBRAS , quase 100 m1l. 
espalhadas por todo o Es ado . entre as q a is Deput ados 



Federais e Estadua i s, mais de 400 
número de Prefeitos, correspondendo 
Gerais. pedem que os Srs. Deputados 
ato que pretendem realizar . 
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Vereadores e um grande 
ao sentimento de Minas 

meditem muito sobre o 

Primeiro, foi a quebra dos monopólios do petróleo e das 
telecomunicações. Privatizar essas empresas consideradas 
essenciais ao desenvolvimento do nosso País significa que o 
Brasil voltará a ser colônia . Principalmente para nós, 
mineiros, que tanto orgulho temos daquele que, pela primeira 
vez, no Brasil , reclamou independência, isso significa que 
voltaremos a ser vassalos . Peço aos Deputados que meditem 
sobre o ato que vão cometer, porque poderá gerar, em 
primeiro lugar, gravíssimas conseqüências de ordem econômica 
e social e, em segundo lugar, conseqüências de ordem mora l e 
política . Não é possível que o povo br asileiro concorde com 
uma traição tão terrível como essa que pretendem realizar . 
As conseqüências podem não vir de imediato. mas. quando 
perceberem que o Brasil foi vend i do , que os brasileiros 
foram traídos, é possível que o povo se mob i lize para 
restabelecer a situação ora existente . 

Vou terminar e sugerir que o Sr. Fe~nando Henrique Cardoso 
leia as cinco propostas que fez como candidato. Eu reli esse 
documento. Ali não consta nenhuma palavra relativa a quebra 
de monopólio ou prívatização. Ele enganou o povo , é um 
perj uro, não cumpriu a Constituição que jurou cumprir. Não 
seria o caso de se examinar a sua situação? Mas não iria 
adiantar, porque o seu substituto é a mesma coisa que ele. E 
preciso que o povo se mobilize e exija que se cumpra a 
Constitu i ção. Proponho que, ao invés de se reformar a 
Constituição, se regulamentem os dispositivos que prometeram 
regulamentar e até hoje não regulamentaram. 

O Coordenador - Com a palavra. o Dr. José Tarcísio de 
Almeida Melo, representante da Associação dos Magistrados de 
Minas Gerais. 

O Sr . José Tarcís i o de Almeida Melo- Sr. Presidente , Srs. 
Deputados, "nós , os magistrados, subscrevemos as duas 
propostas feitas , nesta sessão , pela OAB . de ampla 
divulgação, pe lo Congresso Naciona l, das propostas de emenda 
á Constituição do Governo, nos órgãos de imprensa de grande 
circulação do País, e de reaparelhamento do Jud iciário de 
modo a lhe dar condições de cumprir com eficácia suas 
funções. 

A Associação dos Magistrados Mineiros (AMAGIS) sugere: 
1 - o fortalecimento dos Estados federados. para que cada 

um resolva seus problemas peculiares (contro l es 
cen t ralizadores dependem da discussão de sua ef i c i ênc i a . de 
seu caráter antifederat i vo, com votação autor i tária, e da 
sa lvaguarda das garant i as da sociedade quanto a julgamentos 
l iv res e imparciais , as quais dependem dos Ju í zes , que zelam 
pela efetiv i dade daquelas); 2 - a reforma da Previdência 
Soc i al não poderá restringir os dire i tos socia i s , 
conquistados pe l a Constituição de 1988 , não só porque são 
tecnicamente i ntangíveis como porque rep r esentam o consenso 
nacional mí nimo para a estab i lidade das i nstitu i ções ; por 
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isso, os Estados não deverão se despojar das Pr evi dên c i as de 
seus se r vidores , pois tal atitude não apenas r e present aria 
perda da autonomia estadual como, para vá r ios Est ados, a 
condenação ao mínimo direito comum; 3- o monopólio estat a l 
do direito, que não se confunde com as funções judicial, 
militar e diplomática privativas do Estado. deve ser 
discutido, com o aproveitamento das profissões jurídicas, de 
voluntários experientes ja OAB e do Ministério Público na 
expansão da solução ex:·ajudicial dos conflitos , mediante 
mediação, avaliação e arbitragem. Na mediação, o mediador 
auxi l ia as partes a definir s uas posições em relação aos 
pontos em litígio e a explorar alternativas de solução. A 
avaliação confidencial, por advogado experiente e neutro. 
mostrando os pontos fracos e fortes de cada parte e as 
convergências , induz acordos. Os Estados Unidos oferecem 
exemplos de empresas , como a American Arbitration 
Association, criadas com a fina l idade de incentivar as 
pessoas á solução de seus prob l emas por modos 
extrajudicia i s. e a Ca l ifórn i a adota o sistema do "rent - a-
judge". mediante o qual as partes contratam um Juiz 
aposentado para solucionar a lide , não se permitindo a 
revisão da matéria pelo Judici á rio. 
São estas as propostas que tinha a apresentar a V. Exa. 
o Coordenador Esta coordenadoria so l icita aos 

participantes que ainda não encaminharam suas propostas por 
escrito que o façam , neste momento , por i ntermédio das 
recepcionistas que se encontram no Plenário , a fim de que 
ta i s propostas possam ser entregues ao Senador J úlio Campos . 
2g-Vice-Presidente do Senado Federa l . e ao Deputado Luiz 
Eduardo Magalhães, Presidente da Câmara dos Deputados. Sr. 
Presidente , Deputado Agostinho Patrús, este Coordenador se 
desincumbe de sua tarefa , devolvendo a V. Exa . a direção de 
nossos traba l hos. 

Entrega das Propostas 
O Sr . Pres i dente- Esta Presidênc i a , neste momento , passará 

ás mãos do Senador Jú l io Campos e do Deputado Luiz Eduardo 
Magalhães as propostas de alteração da Constituição Federa l, 
encaminhadas a esta Casa por ent idades mineiras. Nesta 
oportunidade , passamos a palavra a S. Exa. o Senador Jú lio 
Campos . 2g-Vice-Presidente do Senado Federa l . representando 
o Presidente do Senado , Senador José Sarney. Com a palavra , 
o Senador Jú l io Campos. 

Palavras do Senador Júlio Campos 
O Senador Júlio Campos - Exmo. Sr. Pres i dente do Poder 

Leg i s l ativo de Minas Gerais. demais integrantes desta Mesa 
Diretora dos trabalhos , é uma honra imensa estar hoj e em 
Minas Gera i s representando o Senado r José Sarney, que se 
encontra em v isita ao Japão. não tendo pod i do , por i sso , 
comparecer a este encontro. 

Nesta oportunidade, queremos congratu l ar-nos com a 
Assemb l é i a Leg i s l ativa de Minas Gerais , com os par l amentares 
deste Estado na Câmara dos Deputados e no Senado Federa l , 
pe la rea l ização deste encontro. que faz com que a soc i edade 
c iv i l min e i ra par ti cipe da reforma da Const i tu i ção . 
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Foi muito proveitoso para nos, nesta manhã, ouvirmos o que 
pensa a sociedade mineira, desde nossos trabalhadores, 
integrantes da CUT, da Força Sindical, das organizações 
sindicais, como :ambém das classes empresariais, através das 
diversas federc~ões que compareceram e dos segmentos 
sociais, representantes dos estudantes , da magistratura, dos 
previdenciários e dos aposentados. 
Voltamos para Brasília levando ás mãos do Presidente do 

Congresso Nacional, Senador José Sarney, essas justas 
~eivindicações que a sociedade mineira apresenta com relação 
a reforma da Constituição, tão importante para o Brasil e , 
ao mesmo tempo, tão discutida, tão polêmica. Temos, nesta 
oportunidade, de entender que o Brasil mudou, e que o mundo 
mudou nesses últimos anos. 

O Brasil, realmente, não pode deixar de discutir os seus 
problemas, as suas mazelas e as suas dificuldades. E por 
isso que o Presidente da República. Fernando Henrique 
Cardoso, democraticamente eleito pela maioria absoluta do 
povo brasileiro, em primeiro turno , por 54% dos votos, 
apresentou essa proposta de reforma ao Congresso Nacional, 
que, por sua vez , foi recentemente eleito por esse mesmo 
povo brasileiro. Não há nenhum Deoutado ou Senador biônico. 
Há representantes, eleitos no c ·eito de 3 de outubro pelo 
voto popular. A minoria se faz re~resentar naquela Casa, bem 
como a maioria. Nesta oportunidade. é bom que aqueles que 
defendem a democracia plena saibam também ouvir os porta-
vozes do povo brasileiro, saibam discutir democraticamente 
os nossos problemas. 

O Brasil é um pais com vários segmentos sociais, e para 
ouvir a todos eles é que a Assembléia mineira fez este 
encontro. As pesquisas de opin1ao pública, feitas nos 
institutos de maior confiabilidade do Pais, mostram que 
cerca de 80% do povo brasileiro espera essa reforma que o 
Brasil está fazendo agora. Essa reforma será votada 
democraticamente pelo povo, através de seus representantes 
estaduais e federais . Por isso é que . Sr. Presidente, 
Deputado Agostinho Patrús, e representantes de Minas no 
parlamento estadual e no Congresso Nacional, tenho certeza 
de que este va l ioso encontro dará a nos, representantes da 
Nação, um posicionamento claro do que devemos votar. 
Assuntos polêmicos serão discutidos pelo povo num prazo 
maior. A Câmara dos Deputados tem tido um comportamento 
exemplar, discutindo e votando, sob a liderança do seu 
Presidente. Deputado Luiz Eduardo Magalhães. 

Nesta oportunidade, quero parabenizar os Deputados Federais 
e, em especial, os Deputados de Minas Gerais. pela rapidez 
com que a Câmara tem cumprido seu dever constitucional de 
reformar a Carta Magna deste Pais . Tenho certeza absoluta de 
que o Senado Federal também cumpr i rá com sua 
responsabi l idade para com o Brasil. Iremos votar, com a 
rapidez necessária, todas as reformas. doa a quem doer. 
Iremos votar como pensa a maioria do povo brasileiro , que 
cansou dos discursos demagógicos, que cansou das promessas 
nunca cumpridas. 
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o que o povo brasileiro quer é um pais prospero, com mais 
empregos para essa juventude que hoje termina sua facul dade 
e não tem onde trabalhar . O Brasil tem, até hoje, um salário 
indigno perante a comunidade internacional . O Brasil espera 
que o Governo Federal cumpra sua obrigação nas áreas de 
educação, saúde e segurança e deixe para a iniciativa 
privada- empresários brasileiros e internacionais- tocar a 
parte que lhe compete. 

vamos estudar com carinho as preocupações dos trabalhadores 
da área de petróleo e da área mineral; vamos estudar com 
carinho as justas reivindicações dos aposentados. Sabemos 
que há polêmica, mas esses assuntos serão discutidos com a 
tranqüilidade e o respeito que merece o povo brasileiro. Com 
justiça social , o Governo fará sua parte , e o empresariado 
brasileiro fará a sua. 

Parabéns. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais. Parabéns. Deputados Estaduais e Federais deste 
Estado. Contem com o Brasil. como o Brasil conta com vocês. 
Muito obrigado. 
o Sr . Presidente - Com a palavra. o Presidente da Câmara 

Federal. Deputado Lu i z Eduardo Magalhães. 
Palavras do Deputado Luiz Eduardo Magalhães 

o Deput ado Feder al Lui z Eduardo Magal hães - Sr. Presidente, 
Srs. Deputados, Sr . Prefeito de Belo Horizonte. meus colegas 
Deputados Federais. Srs . Deputados Estaduais , representantes 
da sociedade civil, meus amigos de Minas Gerais. E com muita 
honra que aceitei o convite para participar deste debate 
sobre um assunto que é para ser tratado com a maior 
seriedade, que é a revisão e a modificação da Constituição 
brasileira. 

Até há pouco tempo , não se acreditava que o PodE · 
Legislativo fosse capaz de discutir e votar temas t~G 
importantes . Na legislatura passada, um pequeno grup~ de 
Lideres conseguiu inviabil izar a revisão da Constituiçao do 
Brasil. sem deixar o Plenário se manifestar. Hoje é 
diferente, o parlamento tomou consciência de seu papel no 
Brasil . As eleições mostraram claramente que a sociedade 
queria a estabilização da econom i a, queria a inflação baixa. 
queria o crescimento sustentado. Por isso. o novo Congresso 
está deliberando, está votando democraticamente e esta 
aprovando as emendas da Constituição do Bras i l. __ 

A Câmara dos Deputados mostrou que mudou a fe1çao. Já se 
sabe hoje que os Deputados não têm receio de votar contra_os 
privilegiados. contra aqueles que querem manter o monopol1o, 
por via de reserva de mercado , e as aposentador1as 
especiais. como Deputados , Juizes e professores , contra 
aqueles que querem manter seus priv i légios, custeados pela 
sociedade brasi l eira. 

E isso que vamos mudar. E disso que o novo Congresso tomou 
consciência e o Brasi l precisa. Nosso compromisso não é mais 
com aque l es pequenos grupos organizados que desejam impedir 
a mudança. Perguntaria: se não formos nos , quem? Se não_f~r 
agora, quando vamos levar o Bras il para a compet1çao 
internacional? 

~--------------------------------------------__/ 
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Pessoalmente, sou contra os monopólios porque acho que as 
empresas estatais podem sobreviver da competição com 
eficiência e produtividade. Não o monopólio para proteger 
apenas alguns setores, quando o Brasil precisa atrair 
capital para sua infra - estrutura , atrair capitais para a 
mineração e a telefonia. 

Hoje, infelizmente, o nosso Pais não consegue atender á 
demanda , por falta de capacidade de investimento das suas 
empresas estatais. É por isso que o Congresso Nacional , na 
sua independência , na sua soberania, vai democraticamente 
escolher como votará as reformas enviadas pelo Presidente 
F~rnando Henrique Cardoso. 

E preciso que mantenhamos a est a bilidade da nossa economia , 
e para isso é preciso um programa de ajuste fiscal, bem como 
uma privatização maciça para que tenhamos condições de 
derrubar as taxas de juros e voltar a crescer em condições 
sustentadas. 

O Brasi l hoje é outro. O parlamento brasileiro é outro . E a 
sociedade já sabe que. se quiser rejeitar a lguma proposta. o 
fará democraticamente, por meio dos representantes do povo, 
votando no Plenário. 

Meus amigos de Minas Gerais, ouv i com atenção as 
reiv indicações mais legítimas de todos os setores. Vamos 
receber as propostas que o Presidente da Assembléia nos 
entregou, levá-las a Brasília e entregá-las às Lideranças 
das diferentes agremi ações partidárias que têm hoje assento 
na nossa Casa. Não temos receio, não temos medo . vamos votar 
e, democraticamente, decidir o futuro do Brasi l. Muito 
obrigado, meus amigos de Minas Gerais. 

Pa l avras do Sr . Presidente 
O Sr. Presidente - Mais que um anseio dos 34 milhões e meio 

de brasileiros que, no último pleito , vot a ram pela 
governabilidade deste País, mais que uma necessidade urgente 
e inadiáve l, a reforma constitucional é , no presente, um 
fato irreversível. Essa realidade pode ser sentida no 
renovado vigor com que o Congresso se ap li ca para dar á 
Nação brasileira uma Constituição capaz de alavancar-nos 
rumo a horizontes de estabil idade e desenvolvimento 
sustentáveis. Pode ser sentida, a ~n da , no apoio da grande 
maioria da população a esse projeto, cuja execução é 
premissa básica para uma moeda estável e para uma melhoria 
consistente no padrão de vida de nosso povo. 

Os ideais de 1 iberdade germinaram primeiro no coração da 
gente da montanha. A sabedoria e o realismo do mineiro foram 
dec i sivos na definição dos caminhos da redemocratização do 
Pais. Agora, quando se trata de dar ao Brasil as condições 
para exorc i zar os fantasmas da inflação e do 
subdesenvolvimento, condições para inserir-nos de forma 
defin itiva no rol das economias modernas , Minas se faz mais 
uma vez presente com sua participação e seu apoio . 
Sim, não faltará o apoio político desta terra ao Presidente 

da República. um Presidente que tem dado reiteradas provas 
de fidelidade aos ideais democráticos que sempre o 
inspir aram , um Presidente que, no processo das reformas. vem 
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mostrando uma abertura incondicional ao deba t e , uma 
capacidade quase infinita de ouvir e ponderar, uma louvá ve l 
atitude de valorização da represent ação par l ament a r e de 
diálogo com o Legislativo. Na ce r t e za de que tudo se f ar á. 
sob a égide dos interesses nac i ona i s e dent r o do r espe ito 
aos valores fund amentais da democracia , á ordem vigente, aos 
direitos adquiridos .e ás situações jurídicas consolidadas, a 
comunidade mineira coloca- se decididamente a favor das 
mudanças. 
Esta Casa elegeu a parceria com a sociedade como principio 

inspirador de suas ações. Em coerência com esse pensamento , 
acredit a que a reforma da constituição deve ser feita com a 
mais ampla participação popular. Muito mais que grupos e 
corporações. o povo sabe o que deve ser alterado, :~mpreende 
a necessidade das alterações, tem propostas e cor :ribuições 
positivas a oferecer ao processo. Da í a conveniência de se 
ampliarem os canais de comunicação com todos os segmentos 
sociais. Só assim poderá manifestar - se livremente o 
sentimento naciona l, que aspira, neste momento. ao rea li smo, 
á verdade e á responsabilidade. 

Esse é = espírito da presente reunião. Ao vir ao encontro 
das entic2oes da sociedade civi l. a bancada mineira no 
Senado e na Câmara, acompanhada dos Presidentes dessas Casas 
Leg i slativas. dá o mais e loqüente testemunho de seu 
compromisso com a participação da comunidade estadual no 
debate sobre as reformas. A representação de Minas no 
Congresso Naciona l, com seu peso polít i co e com a força de 
sua elevada qualidade , mostrará que este Estado faz muito 
mais que apoiar o processo: está engajado nele de modo 
positivo e concreto. Com sua atitude. nossa bancada em 
Brasília está abrindo a cada mineiro a oportunidade de 
exercer plenamente sua cidadania e de co l aborar efetivamente 
nesse passo decisivo que o Brasil precisa dar. 
Cumprido o objetivo deste encontro, a Presidência agradece 

a presença do Senador Júlio Campos. do Deputado Federal Luiz 
Eduardo Magalhães. dos Senadores, dos Deputados Federais , 
dos Deputados Estaduais . de autor idades aq ui presentes, como 
o Presidente do Tribunal de Justiça, dos demais convidados, 
das entidades que aqui compareceram. numa demonstração de 
confiança nesta Casa Legis l ativa . e que puderam 1 ivremente 
se manifestar . da imprensa. 
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Às dez horas e quarenta minutos do dia vinte de abri l de mil 
novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comi ssões os Deputados Dja lmê Diniz, Miguel Martini e 
Antônio Roberto , membros da Co~issão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente, Deputado Djalma Diniz. 
declara abertos os trabalhos e solic it a ao Deputado Miguel 
Martini que proceda á leitura da ata da reunião anterior , 
que, lida e aprovada , é subscrita pelos parlamentares 
presentes. Em seguida, a Presidência distribui os 
Requerimentos ngs 185 e 206 / 95 ao Deputado Antônio Roberto e 
os Requerimentos ngs 222, :~~- 247 e 367 / 95 ao Deputado 
Migue l Martini. Passa-se à :~ parte da r eunião , fase em que 
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são discutidas e votadas as proposições que dispens am a 
apreci ação do Plenário da Assembléia. O Deputado Djalma 
Diniz passa a Presi dência ao Deputado Miguel Martini para 
que seja apreciada proposição de sua autoria, distribuída na 
reunião anterior ao Deputado Antônio Roberto. o relator 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do 
Requerimento ng 100/ 95, que , submetido a votação, é 
aprovado. Reassumindo a direção dos trabalhos , o Deputado 
Djalma Diniz defere os pedidos de prazo regimental, 
so l icitados pelo Deputado Antônio Roberto, para emitir 
pareceres sobre os Requerimentos nQs 185 e 206/95. Em 
seguida , o Deputado Miguel Martini emite pareceres mediante 
os quais conclui pela aprovação dos Requerimentos ngs 222, 
226, 247 e 267 / 95. Submetidos a votação, cada um por sua 
vez, ficam aprovados os mencionados requerimentos . o 
Presidente submete a votação, nos termos da De li beração nQ 
487, os Requerimentos ngs 142 / 95, de autoria do Deputado 
Carlos Pimenta: 149/95, de autor i a do Deputado Paul o 
Schettino; e 151/95 com as Emendas ngs 1 e 2, de autoria do 
Deputado Dimas Rodrigues, sendo aprovadas as proposições. 
Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária , determina a l avratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 25 de maio de 1995 . 
Djalma Diniz, Presidente- Paulo Schettino- Glycon Terra Pinto. 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPA IS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala 
das Comissões os Deputados José Henrique. Sebastião Costa, 
Dílzon Melo, Ivair Nogueira . João Batista de Oliveira, José 
Maria Barros e Elmo Braz. membros da Comissão supracitada. e 
também os Deputados Marcos Helênio, Ivo José, Ermano 
Batista, ~arcelo Gonçalves, José Braga, Paulo Piau. Carlos 
Pimenta, Alvaro Antônio e Elbe Brandão. Havendo número 
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara 
aberta a reunião, so lici ta ao Deputado Ivair Nogueira que 
c-aceda à leitur a da ata da reun i ão anter ior, que, lida e 
2~rovada. é subscrita pelos membros presentes. e faz a 
lei tura da correspondência: uma da Câmara Municipa l de 
Igarapé, que so licit a análise criteriosa do processo de 
emancipação do Distrito de São Joaqu ~- de Bicas, no 
Município de Igarapé, e outra do Sr. Joaqu im Pereira Neto. 
suplente de Deputado Estadua l, que parabeniza a Comissão 
pelo excelente trabalho que vem desempenhando e apresenta 
apoio irrestrito aos processos de emancipação dos Distritos 
de São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores. Tabajara e 
Itajutiba. A segu ir, a Presidência informa sobre os 
relatores designados para os seguintes processos de 
emancipação: Requerimentos de Emancipação ngs 88, 91, 93 e 
94 / 95, Deputado José Maria Barros; 92 e 99 / 95. Deputado 
Dí l zon Melo; 97 / 95, Deput ado Sebastião Costa: 90 e 98 / 95. 
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Deputado Dimas Rodrigues: 100 e 101/95, Deputado Ivair 
Nogueira; 89, 95 e 96 / 95 , Deputado João Batista de Oliveir a. 
A Presidência informa que a finalidade da reunião é ap r eciar 
a matéria constante na pauta e pas s a à 2ª fase da Ord e m do 
Dia com a discussão e votação de proposições sujeitas à 
apr~ciação do Pl enário da Assembléia. Concede, então, a 
palav r a ao Deput ado Dílzon Melo, relator do Projeto de Lei 
Complementar nQ 1/95, que lhe foi distribuído anteriormente. 
e dos Requerimentos de Emancipação ngs 53 / 95 , do Deputado 
Romeu Queiroz, referente ao Distrito de Uruana. Município de 
unaí: 79/95, do Deputado Erma no Batista. referente ao 
Distrito de Piedade . Município de Caratinga; 80/ 95, do 
Deputado Péricles Ferre i ra . referente ao Distrito de Santa 
Cruz de Salinas. Município de Salinas: 81 / 95 , do Deputado 
Carlos Pimenta, referente ao Distrito de Cônego Marinho. 
Município de Januária. O relator emite parecer _pela 
aprovação das Emendas ngs 5 e 6 apresentadas em Plenar1o ao 
Projeto ae Lei Complementar ng 1/ 95, 1nser1das no 
Substitutivo ng 2. de sua autoria. Para discutir o parecer. 
fazem uso da palavra os Deputados João Batista de Oliveira, 
Ivo José, Er mano Batista e Ivair Nogueira. _que so l icita 
vista do processo, o que é deferido pelo Pres1dente. Quanto 
aos requerimentos de emancipação, o relator profere 
pareceres pela apresentação de requerimentos ao Plenar~o 
so lic itando sejam envi ados oficios ao TREpara a real1zaçao 
dos plebiscitos. Colocados em discussão e votação, cada um 
por sua vez. são aprovados os pareceres. O Deputado Jose 
Maria Barros em ite parecer sobre o Requerimento de 
Emancipação nQ 87 / 95, do Deputado Carlos Pimenta , conc luindo 
pela apresentação de requerimento ao Plená~io solicitando 
seja envi ado of icio ao TREpara a realizaçao do pleblSClto 
no Distrito de Brejo do Amparo. Munic í pio de Januária. o qu~ 
é aprovado. após discussão e votação. O Deputado Jose 
Henrique emite pareceres sobre os Requerimentos de 
Emancipação ngs 76/9 5 , do Deputado João Batista de Oliveira. 
e 77/95. da Deputada Elbe Brandão , conc l uindo pela 
apresentação de requer i mentos ao Plenário_solicitando seJam 
enviados ofícios ao TRE para a real i zaçao dos pleblSCltos 
nos Distritos de Lagoa Bonita. Município de Cor disburgo, e 
no Distrito de Guaraciama. Município de Bocaiúva. 
respectivamente. os quais. discutidos e vot ados , são 
aprovados por unanimidade . Relator dos Requerimentos de 
Emancipação ngs 56, 75, 78 e 86/ 95 . dos D1str1tos _d e 
veredinha e Mendonça , Município de Turmalina; Bel1sar 1o, 
Município de Muriaé; Olhos d ' Água , Município de Bocaiúva: 
Japonvar e Nova Minda. Município de Brasília de Minas , 
respectivamente , o Deputado Ivair Nogueira oferece pareceres 
pela apresentação de requerimentos ao Plenário so li~itando 
sejam enviados oficios ao TRE para a real 1zaçao d?s 
plebiscitos. Discutidos e vot ados. cada um por sua _vez : sao 
aprovados por unanimidade. O Requerimento de Emanc1paçao_ng 
8 / 95. do Deput ado Carlos Murta , sobre o Distrito de V1la 
Almeida. Municíp i o de Jabut icatubas . é redistribuido ao 
Deputado El mo Braz. que em i te parecer pela apresentação de 

~----------------------------------------~ 
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requerimento ao Plenário solicitando seja enviado ofício ao 
TREpara a realização do plebiscito e ressalta , em seu voto 
a importância da emancipação do Distrito de Vila Alme i da: 
parabenizando a comissão emancipacionista pelo empenho com 
que vem conduzindo o processo . Os Deputados Sebastião Costa, 
Ivair Nogueira e Marcelo Gonçalves também fazem uso da 
palavra. Colocado em votação, é aprovado por unanimidade o 
parecer. Nesse momento, o Deputado Elmo Braz retira-se do 
recinto e registra-se o comparecimento do Deputado Dimas 
Rodrigues. O Deputado Sebastião Costa oferece pareceres pela 
apresentação de requerimentos ao Plenário solic i tando sejam 
enviados ofícios ao TRE para a realização dos plebiscitos 
nos Distritos de Azurita, ~unicípio de Mateus Leme. e Curral 
de Dentro, Município de Aguas Vermelhas, os quais , após 
discussão e votação, são aprovados . O Deputado Dimas 
Rodrigues emite parecer pela rejeição da Emenda nQ 1. 
apresentada em Plenário, ao Requerimento de Emancipação nQ 
3/95, sobre o Distrito de Divisa Alegre , Município de Águas 
Vermelhas, e pela apresentação de requerimentos ao Pl enário 
solicitando sejam enviados ofícios ao TREpara a rea li zação 
do plebiscito. Colocado em discussão. fazem uso da palavra 
os Deputados Sebastião Costa, José Braga e Dimas Rodrigues. 
Colocado em votação. o parecer é aprovado. Também é aprovado 
o parecer do Deputado Dimas Rodrigues sobre o Requerimento 
de _Emancipação nQ 83/95, do Distrito de Frei Jorge, 
Mun1c1p10 de Mendes Pimente l. Cumprida a finalidade da 
reunião, a Presidência agradece o comparecimento dos 
Deputados, convoca os membros da Comissão para a reun1ao 
extraordinária de 18/5/ 95, ás 9h30min, no Plenarinho IV, com 
a finalidade de apreciar os pareceres sobre os segu intes 
processos de emancipação: Requerimentos de Emancipação ngs 
89/95, do Distrito de Vermelho Novo , no Município de Raul 
Soares. 92 / 95 , do Distrito Itajutiba. no Município de 
Inhapim ; 88 / 95, do Distrito de Flor de Minas, no Município 
de Gurinhatã; 91 / 95, do Distrito de Fruta de Leite no 
Município de Salinas; 93 / 95. do Distrito de José Gonç~lves 
de Minas, no Município de Berilo; 82 / 95. do Distrito de 
Mir avân ia, no Município de Manga; 100/ 95 , do Distrito de 
Ninheira, no Município de São João do Paraíso: 101 / 95, do 
Distrito de Reduto. no Município de Manhuaçu; 90/ 95, 
Le1ivéldia, no Município de Ber i lo; 98 / 95 . do Distrito de 
Palmeiral. no Município de Bote l hos. Determina a lavratura 
da ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões , 18 de maio de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dimas Rodrigues- Dilzon Melo-

José Maria Barros - Ivair Nogueira - Sebastião Costa - João 
Batista de Ol iveira. 

TRAMITA ÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 213/ 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
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De autoria do Deputado Jorge Hannas. o Projeto de Lei ng 
213 / 95 (ex-Projeto de Lei ng 1.668/ 93) visa a c~:larar de 
utilidade pública a Loja Maçônica Voluntários da F ~ :ria, com 
sede no Município de Cataguases. 

Desarquivada, foi a proposição publicada em 29 / 4/ 95 . vindo 
agora a esta Comissão para exame preliminar quanto a sua 
juridicidade. ~onstitucionalidade e legalidade , 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 contém os rec- ~ sitos para a dec l aração de 
utilidade pública de entidades . A Lo j a Maçônica Voluntários 
da Pátria atende às condições estabelecidas pela citada lei. 
tendo em vista a documentação apresentada. razão pela qual 
não encontramos óbice à tramitação do projeto. 

Conc l usão 
Diante do expost o. conc l uímos pe la juridicidade, pela 

constituciona lidade e pe la legalidade ao Projeto de Lei ng 
213 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 30 de maio de 1995 . 
Geraldo Santanna. Presidente - Antônio Genaro. relator -

Leonidio Bouças - Simão Pedro Toledo Arna l do Penna 
Ani valdo Coelho. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 130/ 95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regiona li zação 
Relatório 

O Projeto de Lei ng 130/ 95, do Deputado Bonifácio Mourão , 
objetiva declarar de uti l idade púb li ca a Associação dos 
Municípios da Microrregião da Bacia do Suaç uí -AMBAS- . com 
sede no Município de Gu an hães. 

Aprovado o projeto no 1Q turno , em sua forma original. cabe 
a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno. em ooediência ao que dispõe o Regimento Interno. 

c Jndament ação 
A mencionada en: :ade trabalha para int egrar 

administrat iva. econôm i ca e socialmente os municípios que 
representa. contribu indo. dessa forma. para o crescimento da 
região. 
Assim sendo. a e ntidade merece ser dec l arada de uti l idade 

pública . 
Conclusão 

Pelas razões exaradas. concluímos pela apr ovação do Projeto 
de Lei ng 130/95 no 2Q turno. na fo rma orig i na l . 
Sala das Comissões. 30 de maio de 1995. 
Sebastião Costa. relato~ 
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-comissão de Defesa do Consumidor - 134. 241, 255, 

625 , 631 

- comissão de Defesa social - 42. 783 
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640. 730. 733 

-comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentár i a-

85. 111. 117. 254 , 277. 3é 370. 374. 378. 382 , 432. 

436, 467 . 498. 502. 528 , 582. 585 . 589. 59 1 . 728 , 738 . 
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( * ) As páginas indicam discursos. questões de 
ordem ,apa rtes . proposições e comun i cações de autoria dos 
Srs . Deput ados. bem como matér i as el aboradas pe l a Mesa e 
pelas com is sões t écnicas da Casa . 
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