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BELO HORIZONTE , QUARTA-FEIRA, 2 DE AGOSTO DE 1995 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 104/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Jorge Hannas, o 
projeto de l ei em exame a l tera a redação do parágrê~~ único 
do ar t. 1Q da Lei nQ 5 . 830. de 6/ 12 / 71. 

Pub l icada em 10/ 3/ 95 , a prooosicão foi distribuiaa a esta 
Comissão para receber parece- quant o aos aspect os oe 
juriaicidade, constitucionalidade e lega l idade. nos termos 
do art. 195. c / c o art. 103. V. "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de l ei em tela altera a redação do parágrafo 

único do art. 1Q da Le i nc 5.830, de 1971. que estabe l ece as 
normas pelas quais são as entidaoes declaradas de utilidade 
pública. 

Pretende a proposição amp l iar o ro l aas autoridaaes com 
competência para atestar o cumprimento das exigências 
previstas na Lei nQ 5.830. de 1971, de modo a permitir que . 
além do J uiz de Direito da comarca. o Promotor de Justiça. o 
De l egado e o Prefeito do municíp io tamoé m possam fornecer o 
atestado. 

A matér i a insere-se no âmbito da comoetênc i a do Estado 
membro, sendo inerente a sua autonomia. já que trata do 
reconhecimento, pelo poder público estadua l . de uma 
determinada situação j urídica do particL ar. 

Por outro lado. não é matéria de in i ciativa privativa de 
nenhum dos Poderes do Estado. podendo qualquer um aos 
parlamentares desta Casa def l agrar o processo leg i s l ativo. 
Entretanto, por entendermos con ven i ente . acrescentamos. 

entre as autoridades j á citadas. o Presidente da Câmara 
Munic i pa l e o Ju i z de Paz , uma vez aue estes mantêm estreita 
convivência e re l ação de am i zade com a comun i dade que 
representam. senao pessoas ind i cadas para atestar a 
i done i dade ae entidade que p l e i teia o reconhec i mento de 
ut i l idade púb l i ca. 

Conclusão 
Pelas razoes aduzidas. concluímos oe l a j ur i dic i dade. pe l a 

const i tuciona l idade e pe l a l ega l idade do Projet o de Lei nc 
104/ 95 na forma do Substit ut ·vo ng 1 . a seguir aorese ntado 

SUBSTITUTIVO No 1 AO PROJETO DE LEI No 104/95 
Dá nova redação ao art. 1Q e seu pa r ágraf o Ún i co oa _e i 'lQ 

5.830. de 6 de dezembro de 1971. 
A Assemb l éia Leg i s l at iv a do Estado de Mi nas Gera i s oec:e:a : 
Art. 1Q - O art. 1Q da Le i ng 5 . 830. de 6 de dezem::J ro :::e 

197 1. passa a ter a seguin te reaação : 
"Art. 1Q As soc i edades c ivi s. 2s assoc i ações e 2s 

fundações constit uídas ou em funcioname nt o no Estaco com o 
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fim exclusivo de servir desinteressadamente a coletividade 
podem ser declaradas de utilidade pública. ao tempo em que 
estarão aptas para receber subvenções sociais. desde que 
provem: 
I- que adquiriram personalidade jurídica; 
II - que estão em funcionamento há mais ae 2 (dois) anos; 
III - que os cargos de sua direção não são remunerados: 
IV- que seus diretores são pessoas idôneas. 
Parágrafo único A declaração de cumprimento _ das 

exigências dos incisos II. III e IV deste artigo podera ser 
dada por Juiz de Direito ou Promotor de Justiça da comarca. 
Prefeito Municipal. Presidente da Câmara Municipal. Juiz ae 
Paz do distrito. Delegado de Policia ou seus substitutos 
legais.". 
Art . 2Q Esta l e i entra em vigor na data de sua 

publicação. . 
Art. 3Q - Revogam- se as disposições em contrar io. 
Sala das Comissões. 27 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Clêuber Carneiro. rel ator -

Leonídio Bouças Arnaldo Penna Marcelo Gonçalves 
Anivaldo Coelho. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA , 3 D ~ AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 58ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM lo DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patr ús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) : Ata-

Correspondência : Ofícios. telegramas e cartões 
Apresentação de Proposições : Projetos de Lei nQs 356 a 
361 / 95 - Requerimentos nos 581 a 594 / 95 - Reauerimentos dos 
Deputados Sebastião Co~ta Marcos Helênio (3J, Pau lo 
Schettino e Gilmar Machado Comunicações : Comunicações dos 
Deputados Mauri Torres e Gil mar Machado Oradores 
Inscritos : Discursos dos Deputados João Batista de Oliveira 
e Ronaldo Vasconcellos - 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) : 1ª Fase: 
Abertura de in scrições Leitura de comunicações 
apresentadas - Discussão e votação de pareceres: Pareceres 
da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade dos 
Projetos de Lei nQs 129 e 183/ 95: aprovação- Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Pau lo Schet: ' 1o. Marcos Helênio 
(3). Gilmar Machado e Sebastião Costa _ da Comissão de 
Assuntos Municipais: aprovação- Requerimentos nos 272 e 
325 / 95: aprovação 2ª Fase : Discussão e vo~ação oe 
proposições: Discussão, em 2Q turno. do Projeto de Lei nQ 
251 / 95: aorovacão - Registro de presença - ENCERRAMENTO -
ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
-Às 14h15m in . comparecem os Deput ados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob 

- Ermano Batista - Antônio Júlio- Aílton Vilela - Ajalmar 
Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior-
Almir Cardoso - Álvaro Antônio- Anivaldo Coelho- Antônio 
Andrade- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto-
Carlos Murta -Car los Pimenta - Clêuber Carneiro- Dílzon 
Melo- Dimas Roarigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão- Francisco Ramalho- Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende Geraldo Santanna Gi l 
Pereira- Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Iran i 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíde - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Olive ira 
-Jorge Hannas - José Henriaue- José Maria Barros- Kem il 
Kumaira - Leonídio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves 
-Marcos Helênio- Maria Olivia -Miguel Barbosa- Miguel 
Ma tini - Olinto Godinho - Paulo Piau- Paulo Sche:t ino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Romeu Queiroz - ~onaldo 
Vasconcellos - Sebastião Costa- Sebastião He lvécio- Simão 
Pedro Toledo. 

O Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) - A li sta Ce 
comparecimento registra a existência de número reaimenta ~ . 
Declaro aberta a reunião. Sob a oroteção ae Deus e em nome 
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do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr. 2Q-Secretário, para proceder á leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE) 
Ata 

- o Deputado Ermano Batista , 4Q-Secretário nas funções de 
2o-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior. 
que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- o Deputado Ibrahim Jacob, 3Q-Secretàrio nas funções de 

1Q-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Roberto Orro. Presidente da Assembléia Legis l a tiva 
do Estado de Mato Grosso do Sul, encaminhando cópia de 
resolução dessa Casa em que é apresentada proposta de emenda 
à Constituição Federal. 

Do Sr. Antônio do Valle, Deputado Federal. encaminhando 
cóp ia de oficio envi ado ao Presidente aa República em que 
so licita seu apoio á manutenção da administração dos 
estabelecimentos da CEF no Estado . 

Do Sr. José Elias Murad, Deputado Federal. agradecendo o 
convite para as solenidades comemorativas do Dia do Estado 
de Minas Gerais. 

Da Sra. Maria Elvir a, Deputada Federal. comunicando o 
recebimento de cópia do Oficio nQ 1. 103 / 95 / SGM. 

Do Sr. Paulo César Ximenes A. Ferreira. Presidente do Banco 
do Brasil. danao ciência dos objetivos do Programa de 
Desligamento Voluntário, em andamento nessa instituição. 
(-À Comissão de Administração Públ i ca. ) 

Do Sr. Rubens Machado de Lacerda. Corregedor-Geral de 
Justi ça do Estado , encaminhando cóp ias dos pare~eres dos 
Juizes de Direito do I e do II Tribunais de Juri desta 
Capital sobre o disposto no Oficio nQ 1. 107 / 95 / SGM. 

Do Sr. João Heraldo Lima. Secretário da Fazenaa. informando 
que o Requerimento nQ 285 / 95, do Deputado Anaerson Adauto, 
será devidamente apreciado quando apresentaao ao Conselho de 
Desenvolvimento de Minas. 

Do Sr. Gilson Zerwes de Moura. Chefe de Gabinete do 
Ministro aos Transportes. informando que se encontra em 
estudos a viabilidade de licitação para concessão da 
exploração do trecho aa BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz 
de Fora á iniciativa privada. 

Do Sr Mário Mamede. Presidente aa Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da Assembléia Leg i slativa ao Ceará. 
solicitando c6oia do caoitulo da Constituição mineira que 
trata da segurança pública. 

Do Sr Antônio Carlos Ramos Pereira. Diretor -Presidente da 
BHTRANS . so li citando que esta Casa indique representante 
para acompanhar abertura , apuração e jul~amento da 
Concorrência Pública nQ 9 / 95, rea l izaaa pelo orgao. 

Do Sr. Joel Leonel de Aviz. Prefeito Municipal de 
vespasiano. encaminhanao a sinopse gerencial do municíoio 
~eferente a maio de 1995. 

Do Sr. Valéria de Sales Costa Sobr i nho. Prefeito Municipal 
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de Jabuticatubas. solicitando empenho deste Legislativo com 
vistas a que o Governador do Estado sancione a l ei 
originária do Projeto de Lei nQ 27 / 95. do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. 

Do Sr. Waldemar Souza Franco, Prefeito Munic i pal de 
Andradas, so l icitando apoio da Casa á a provação da emenda 
para ma nutenção dos direitos adqu iri dos pelos atua is 
funcionários a tivos. inativos e pensionistas. ( - À Comissão 
de Direitos e Garantias Fundamentais. ) 

Dos Srs. Geraldo Magela da Silva (2) e Hemitério José da 
S1lva. _Prefeitos Municipais de Jacui e Felixlândia. 
r~spect1vamente; Altazir Cândido Garcia. Presidente da 
Camara Municipal de Sâo João ao Manhuaçu. e outros; Daniel 
Rodr1gues Gonçalves, Presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Campanário; Marcos Luiz Ass~s. 
Coordenador-Geral do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
T1moteo; Sebastião José Barreto. Presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Ubà; Sebastião Francisco da Silva 
Vice-Presidente da Associação Comunitária de Antônio Dia~ 
- ACADI -. solicitando o apoio da Casa á aprovação de 
ProJeto de Lei nQ 285 / 95 em sua for ma original. ( - Anexem-se 
ao Projeto de Lei nQ 285/ 95.) 

Do Sr. Ed ison Silva de Menezes. Presidente da Câmara 
Municipal de Iturama, so li citando apoio da Casa á aprov ação 
da Proposta de Emenda a Constituição nQ 5 / 95 . ( - Anexe - se à 
Proposta de Emenda á Constituição nQ 5/ 95.) 

Do Sr. Francisco Aristeu Martins. Presidente ca Câmara 
Municipal de Sapucai-Mirim, informando a comoosição da Mesa 
D1retora dessa Casa oara o biênio 1995/ 1996 

Do Sr. João Batista de Oliveira. Presidente da Câmara 
Municipal de Juiz de Fora. encaminhado cópia da 
Representação nQ 98. aprovada pe lo Plenário dessa Casa, cujo 
ObJeto e o protesto pela extinção das superintendências 
m1ne1ras aa CEF e a conseqüente subordinação de Minas Gerais 
a coordenadoria do Estado do Rio de Janeiro. 

Do Sr. João Carlos Bacelar. Presidente da C2~ara Municipal 
de Salvaaor, BA, solicitando informações sobre a existência 
nesta Casa. a partir de 1988. de qualquer proposição 
at 1nente a tematica racial. 

Do Sr. AntOnio Cândido Martins Borges , 
Inst1tuto Mineiro de Agropecuária - IMA 
atenção a requerimento do Deputaao 
(construção de matadouro no Município de 
Instituto poderá atender o pedido. 

Diretor -Gera l do 
- . informando. em 
Carlos Pimenta 
Jaiba), oue o 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG, 
informando. em atenção a requerimento do Deputado Paulo 
Schettino. que os estudos necessários á execução das obras 
de extensão da rede elétrica na Rua Minas Gera's. no 
Município de Betim. já foram encaminhados á Prefeitura 
local . 

Do Sr. Chaue Cnequer Filho, Diretor-Gera l da CODEVALE em 
exercíc io. encaminhando o Relatório Anual de Ativiaaoes do 
órgão. bem como as contas e o oa l anço referentes ao 
exercício oe 1994 . ( - À Comissão ae Fiscalização 
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Financeira . ) 
Do Sr . Mauro Rober o Soares de Vasconcellos. Diretor-Gera l 

do DER-MG. encaminhando documentos so lici tados pela Comissão 
Especial para Proceder a Estudo Compar~tivo das Obras da 
Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e Sao Pau lo e cop1 a dos 
atos de rescisão dos contratos fi rmados e ntre o ó rgão e? 
Mendes Júni or Engenharia S.A. e a Construtora DAS Lt oa . (- A 
Com issão Espec ial - Rodovia Fernão Dias. ) 

Do Sr. Ma uro Robe rto Soares de Vasconce llos . Diretor -Gera l 
do DER -MG (2), info r mando. em atenção ao Oficio ng 
1 . 316/ 95 . que o trecho rodoviário que li ga o Municí p io de 
Rio Pre t o á BR-040 não possui denom inação oficial; e , em 
atenção ao Oficio no 1. 318 / 95. que o tr echo oa Rooovi a 
MG-223 entre o Município de Arag ua ri e a Pon e Qui ca 
Mariano é denom inado José J ehova h Sa tos. ( - Di s tribuí dos à 
Comi ssão de Ju s ti ça. ) 

Do Sr. Marco Antôn io Rodrigues da Cunh a , 
Inst itu t o de Desenvolvi ment o Ind ustrial 
encaminhando exemplar do Re l atór 'o Anua l de 
INDI - 1994. 

Pres idente do 
INDI 

Ati vi dades do 

Do Sr. José Afonso Bi ca l ho Be l trão da Si l va , Di retor-
Presidente do BEMGE. info rmando , com referência a 
requeri mento do Deputado Dimas Rodr i gues solicit ando :~nh a 
de cr éd it o de forma a permit ir a reabe rtura do Fr1gor1T1CO 
Kayowa, no Mun i c ípio de J a naúba , que o BEM~E não d i spõe de 
recursos nas condições ex igi das para es ta açao. 

Do Sr. Alaor Ferreira Pacheco. Chefe do 6Q DRF do DN ER . em 
atenção a oficio que encamin ou so li citação do Depu ado 
Alencar da Silveira Júnior ( i sca li za ção ma is r i gorosa do 
t ransporte rodoviário de cargas nas estr ada s estadua is), 
in or mando que a 4ª Superintendência da Policia Rodoviári a 
Federal j a vem rea li zando "b l i tze " sistemát icas nas a reas de 
maior incidência de infr ação. 

Do Sr. Mareio Lu iz Murta Kangus su (3). Secretario Adjunto 
de Admini s tração. em atenção a oficios que e ncam i nharam 
pleitos da Comissão de Justiça , nos quais se so l1 c 1t ~m 
informações sobre imóveis . info rma ndo que a PMMG af1rma_nao 
haver possibilidade de doação do imóve l situado no Mun1c1p2o 
de Rio Casca e que a Secre tar ia de Educação ainda nao 
se pronunciou a respeito dos i móveis situados no Município 
de Palma e no Distrito oe Cr uze iro da Fortaleza . ( -
Distribuí dos a Comi ssão de Justiça.) 

Do Sr. José Const antino Filho. Secretário de Governo do 
Município de Timóteo cumorimen ta ndo o Deputado Ron a ldo 
Vasconcellos pe l a ao~ov ação do projeto de implantação ~o 
Roya l ty Verae. que garante po l ítica séria de preservaçao 
ambienta l . 

Do Sr. Rogério M. w. Pires (2). Chefe de Gabinete da 
Secretaria da Fa zenda . dando ciênc ia. em a tenção a 
requerimentos da Comi ssão de Fiscalização Financeira de 
solicitação de aados sobre a ex ecução orçamentá r ia e 
finan ceira e ae info rmações sobre a distribuição de cot as do 
ICMS. de que. dada a comp l exidade oas informações 
so li citadas. técnicos aa Suoerintendência Central de 
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Contacoria-Ge ra l manterão contato com técnicos desta 
Comissão : e. referentemente a requerimen to do Deputado 
Antônio Roberto , informa que não se pode adotar procedimento 
d iverso do que preconiza a l eg i s l ação vi gente para a 
apur ação do Va lor Adicionado Fisca l - VA F. 

Do Sr. João Bezerra Magalhães Net o . Coordenador - Gera l do 
Programa Brasile iro da Qua li dade e Produtividade - PBQ~- oa 
Secretaria de Po l ítica Industria l do Mini stér io oa 
Indústria. do Comércio e do Tur i smo. so licit ando i nformações 
sobre as i niciativas e os projetos que esta Casa vem 
dese nvolv endo no âmb i to da qua l i dade e da prod ut ivi dade . 

Da Sra. Rosa Maria Bicalho. Preside nte da De l egac i a 
Si d i ca i de Be lo Hor i zonte SI DICAL do Sind i cat o 
aciona i dos Auditores Fi sca i s da Rece i ta Fede a - U AFIS CO 

- , so l icitando o apo io desta Casa à ce~esa aos c ir e i t os aos 
ser vi dores oúbl i cos previ stos no ar t . 40 da Constitu ição 
Feoerai. f rente á reforma prev· denc i a ria. ( -À Comi ssão de 
Diretos e Gara ntias Fundamentais. ) 

Do Sr . Wi lson Veado . Pres i dent e do Instituto Hi stórico e 
Geogr áf i co de Mi nas Gera i s. agradecendo o conv ite para a 
reunião especia l em homenagem ao Engo. Louis Ensc h . 

Do Sr. J acob Lopes de Castro Máximo. Pres i dente da Cai xa de 
Assistênci a dos Ad vogados de Minas Gera i s CAA - MG 
encaminha ndo o rel at ório do Fundo Jud i c i ário que contém os 
números re l ati vos aos atos remune rados pra i cados. nos 
úl ti mos três anos. pelos cartór ios extra judi ciais do 
i t e rior do Estado . ( - À Comissão de Aomi ist ração Púb l ica .! 

Do Sr. Lincoln Marce lo Silve ira Freir e . Pr es idente da 
Assoc i acão Méd i ca de Min as Gerais - AMMG - . enca i nha ndo 
documento elabo r ado pe l a Comi ssão de Ens i no Méd i co da AMMG. 

Da Sra . Sara Eli as Gandr a. 2ª - Secretár i a da As soci ação 
Brasileira de Enfermagem. agradecendo o envio . po r esta 
Casa. da pub 1 i cação "Pass o a Passo ". 

Da Sra. Di l ma Fe lizardo, da Campanha Nac ion a l pelo Fim da 
Exploração . da Violênci a Sexual contra Cri a nças e 
Adolescentes e do Turis mo Sexua l, parabenizando es ta Casa 
pe l a inst a uração da CPI que inves tiga a prostituição 
inf anti l no Estado e solicit ando uma cópia do r e latório 
conclusivo dessa comissão. 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Ed uardo Azer edo. Governador do Estado. comun ica ndo o 

receb imento do Oficio ng 1.361 / 95 e o e nca mi hamento do 
ass un t o ás Sec r eta i a s da Educação e da Casa Civi 

Do Sr. Eduardo Azeredo. Gov ernador do Estado. comun i cando o 
recebime to do Oficio ng 1.270/ 95 e o enca minh amento do 
ass unto á Secre tar ia de Esportes. 1 - À Comissão de 
Educação. 1 

CARTÕES 
Do Sr. Alysson Pa ulinelli, Secre tario de Agricultura. 

enca minhando cópia de oficio do Min i stéri o oa Fazend a oue 
responde à so licit ação oe concess ão de linhas esoecía is oe 
créd i to ru r a l aos prod uto res r urais da região do Estaoo sob 
ju risdição da SUD ENE. 

Do Sr. Be né Guedes. Secretario de Recursos Mine<a is. 
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Hídricos e Energéticos. encaminhando cópia de ofício enviado 
ao Departamento Estadual de Recursos Hídricos - DRH-MG - em 
que solicita a criação de um escritório desse órgão no 
Município de Janaúba. o Sr. Presidente- 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 encam i nhadas à Mesa as segui ntes 

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 356/95 

Cria a Área de Preservação Permanente da Bac i a Hidrográfica 
do Rio Paraca tu. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1Q Ficam dec l arados como Área de Preservação 

Permanente - APP do Rio Paracatu - os terrenos que integram 
a bacia hidrográfica do rio Paracatu. nos Municípios de 
Lagamar. Lagoa Grande. Vazante. Paracatu. João Pinhe iro. 
Unaí Santa Fé de Minas e Bur iti zeiro. 

Parágrafo ún ico - Os 1 imites da área de que trata o "caput" 
deste artigo estão definidos no art. 7Q do Decreto_ ng 
33.994, de 18 de setembro de 1992, que regu l amenta a Le1 ng 
10.561, de 27 de dezembro de 1991. incluinao-se ainda _todo o 
campo hidromórfico, onde estão inseri dos os bur1t1s, as 
matas c ili ares. as veredas. os "covoais " e os pequenos 
núcleos remanescentes de cobertura vegetal de cerrado 
próxi mos aos li mites da área hidromórfica. 
Art. 2Q -A Área de Preservação Permanente - APP do Rio 

Paracatu- prevista no a rti go anterior destina-se a: . . 
I - preservar as nascentes dos mananciais de importanc1a 

ambiental e econômica para a região; 
II - preser var significativa área verde remanescente do 

cerrado: III - proteger o ecoss i stema ribeirinho para a manutenção 
do regime hidr ol ógico: 

IV resguardar a fei ção paisagística formada pelos 
"covoais" de cabeceira de drenagem: 
v - proteger a avi fauna , a mastofauna , a herpetofauna, a 

anurofauna e a fauna rioeirinha em geral: 
VI impedir ações de desmatament o e ~e degradação 

ambi enta l . de drenagem , de aterro. de obstruçao de canais e 
outras que descaracterizem os ecossistemas da _ bac1a. 
resguardando-se do aparec i mento de pontos suscet1ve1s a 
erosão : VII - estimular a mel hori a da qu a lidad e amb i ental de áreas 
circunvi z inhas . 

Art . 3Q- Fica proibido na Área de Preservação Permanente: 
: - suorimir tota l ou parcialmente a cooertura vegetal: . 
II - r ea li za r obras que import em ameaça ao equ 1l1br1o 

ecológico ou que ate nt em contra os objetivos refer1dos nos 
incisos ao art i go anterior: 
:I I instalar unidades indus tri ais de terraplanagem. 

aterro e dema is oo ras de construção civi l ou que, de 
qualquer forma. causem ri sco de assoreament o do rio: 
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IV - pescar com utíl ização de instrumentos de ema l har, tais 
como redes, tarrafas ou assemelhados. 
Art. 4Q- As atividades de manejo. fiscalização. supervis~~ 

e administração da APP do Rio Paracatu serão es t abe l ecio&s 
em decreto. que especificará o órgão ou a entidade 
comoetente para . em art i cu l ação com o Poder Exec utivo dos 
municípios menc ionados no "cap ut " do ar t . 1Q. promover a 
execução desta lei e a admin i stração da área a ser 
preservada. 
Art. 5Q- O Poder Executivo EstacJal regu l amentará esta l e i 

no prazo de 9 0 (noventa ) d i as . 
Art. 6Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

pub li cação . 
Art. 7Q- Revogam-se as dispos i cões em contrário . 
Sa l a das Reuniões. 5 de julho de 199S . 
Almir Cardoso 
Justificação: A bacia hidrográfica do r io Paracê- J tem 

; ~portânc i a fundamenta para os municípios de -odo o 
Noroeste do Estado de Minas Gerais. haja vi sta que do r io se 
extraem a pesca e a água potáve l para o abastec i me nto de 
várias comunidades. Porém, se não for tomada nenhuma 
provi dênc i a a fim de se preser var a bacia. oue tanto j á foi 
agred i da pela ação i ndiscrim inada da mão humana em breve as 
águas do r io Paracatu e de seus afluentes n~o darão mais 
peixes e estarão impróprias para qua lquer tipo de consumo . 

Dessa forr?. o apoio dos nobres colegas à aprovação deste 
pro j eto é ~ ssencia l para a econo~ ' a e a segurança amo i en t a l 
do povo e aos municípios que c : -~õem a região Noroeste do 
Estado. 

- Puo li cado , vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Me io Ambiente para parecer. nos termos ao art. 195. c ; c o 
art . 103 . do Regimento Int er no . 

PROJETO DE LEI No 357/ 95 
Dispõe s obre a obrigatoriedade do-uso do cinto oe segur ança 

para os ocupantes dos bancos diante i ros dos ve í cu los 
automotores que transitam no Es t ado de Minas Gera i s. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais oecreta 
Art. 1Q -F ica obrigatório o uso do cinto de segurança 

pelos ocupantes dos bancos d i ante i ros dos veículos 
automotores particulares. oficiais ou de a l uguel que 
t rans it arem no Estado ae Minas Gerais. inclu s ive <;>m áreas 
rura i s. 
~ 1Q - Consideram-se vei culas automotores. par ~ efeito 

desta lei. as segui ntes categorias de automóve is : carros 
part i cul ares. or1C1a1s. táxis. caminhões e ônibus 
municipais , int ermuni ci pa is e interestadua i s. 

2Q - Para efe ito desta lei . consider a-se banco d iante'ro 
de ônibus o asse nto do motorista. 

? 3Q - Os proprietários de veí cu los a ntigos que não oossuem 
cinto de segurança original oe fábrica deverão adaptá- los 
pa ra receber o equipame nto. 
Art. 2Q -F ica proibi do aos menores ae 10 anos e ás 

mulneres nos 3 (tr ês) úl t imos meses ae gravidez vi a jar nos 
bancos d i anteiros dos veiculas a ut omotores par ticul a res. 
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oficiais ou de aluguel que transitarem no Estado. 
é lo -A exceção fica para os veículos automotores tipo 

p;cape, que têm somente bancos diante1ros. 
6 2o Mulheres nos 3 (três) ult1mos meses de grav1dez que 

estiverem viaj ando em veículos automotores particulares que 
tenham somente bancos dianteiros não serão obrigadas a usar 
o c i nto de segurança. 

Art. 3Q -Os infratores estão sujeitos à multa de 1 ( um ) 
salário míni mo . 

Parágrafo unico - Serão de 
Mil itar de Minas Gerais e 
fiscalização e a ap li cação 
feitas durante a rea li zação 
intercep ado e constatada 

competência exc lusiva da Po licia 
da Policia Rodovi ária Federa l a 

desta lei. que somente serão 
de "bl i tz ", quando o veiculo for 
a falta do uso do cinto de 

segurança. 
Art . 5Q -

(sessenta) 
Art. 6Q 

o Exec utivo regu l amen a á es a l ei no prazo de 60 
dias a contar da data de sua pub l icação. 

Esta l ei entra em vi gor na data de sua 
publicação. 

Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a da s Reuniões, 25 de julho de 1995. 
Alencar da Silveira J0nior 
Justificação: Minas Ge rais é recordista em ac iden tes de 

trânsito em 1994 , com 1.258 mortos e 9.209 feridos. Com uma 
população mu ito superior a Minas. São Pau lo ficou em segundo 
lugar, com 726 mortos e 4.764 feridos. As estat1st1ca~ 
mostram que 74% dos ac i dentes ocorrem com o tempo bom e 60% 
durante o dia e em trechos retos das estradas . Um dado muito 
significativo é que a met ade acontece a menos de 10km da 
casa do motorista, dado que nos remete ao fato de que o 
t rânsito -bano é o responsável por um nume ro expressivo e 
preocupan~e de mortos e feridos. 

uma ação global, imediata, com abrangênc ia em todo o 
Estaoo . é o objetivo desta l e i, que vai normatizar o uso do 
cinto de segurança em todas as cidades de Minas Gerais. 
inclusive em áreas rurais. Ao invés de esperarmos por 
inici at ivas isoladas de cada admin istr ação municipal. 
antecipamos esta ação para ganhar tempo e, com isso. sa lvar 
vidas. Esta lei também vai acabar com disparidades , como o fato 
de. em Be l o Horizo te . ser obrigatório o uso do cinto de 
segurança. e. em cidades vizinhas. não exist ir legislação a 
respeito. Com o crescimento urbano. os limites para_ quem 
está trafeganoo em u automóvel são apenas imagi narias. 
como. por exemp lo . nos deslocamentos em direção a Cont age~. 
Sabará. Santa Luzia ou Nova Lima. quando muitas vezes nao 
saoemos se estamos em uma cidade ou em outra. 

Ao estaoe l ecer esta oorigator ieoade em l ei estadua l , essas 
contradições estarão sanadas e a regulamentação do uso do 
cinto de segurança em todo Estado vai se dar com rap1dez e 
agi li dade. oferecenoo respaldo l ega l e jurídico para sua 
ap li cação. pois vai evitar a dificuldade de se de l1 m1tar com 
preci são a área de abrangência quando a l e i e mun1c1pal. 
como no caso de Belo Horizonte. 
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da le i pela 
Federa 1 em 

de caráter 
pessoal. sem cr it ér i os técnicos legais e sem a es rita 
observância da lei. 

Com o veículo em mo . -ento . sem a .:. evida i terceJtação e 
ver ificação. podem aco ~ :ecer distorções. como no caso aos 
veícu los que têm somente cintos de segurança subabdominais, 
cujo uso ão podem ser identificado somente pela observação 
exter na. As passageiras grávidas e a verificação da faixa 
etár i a da pessoa que estiver ocupando o banco dianteiro do 
passageiro também constituem situações que merecem açã o 
coordenada. espec í fica e submetida a critérios embasados em 
l ei. 
- Publicado . vai o pro e to ás Co is sões oe J~s t 1 ça. oe 

Ad inistração Publ ica e de Fi sca li zação Financeira para 
parecer. nos termos do art. 95. c / c o art. 103. do 
Regimen r o Interno . 

PROJETO DE LEI NQ 358 / 95 
Decla a de ~ti l i dade publica a Crecne Ma ternal Dom Bosco, 

com sede no Município de Betim. 
A As semb léia Leg i s lativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1Q -F ica dec l arada de uti l id ade publi ca a Cr ec he 

Maternal Dom Bosco. com sede no Município de Betim. 
Art. 2Q Esra l ei entra em vi gor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art . 3Q - Revogam - se as dispos i ções e contrário . 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Iva i r Nogueira 
Justificação: A Creche Maternal Dom Bosco. e m funcion amento 

desde junho de 1985. com sede no Município de Betim. é 
entidade ci vil sem fins lucrativos que tem por finalidade 
presrar ass i stênc i a a crianças com i dade entre 3 meses e 6 
anos e 1 meses. 

Em cumprimento aos seus objetivos. a Creche proporciona 
abrigo. educação e a l imenração a crianças caren es. 
promovendo também a integração socia l del a s à comun i dade 

Em vis ta do exposto. justa se torna a declaração de 
ut i 1 i oaoe púb 1 i ca da ent i dade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça . para 
exame preliminar , e de Saude e Ação Social para de lioeração, 
nos te rmos do art. 195. c/ c o art. 104, inciso do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 359 / 95 
Dec l ara de utili dade publica o Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Bet im . com sed e no Mun i cíp io de Betim . 
A Assemb l é i a Legislativa do Estado de Minas Gera is dec e:a: 
Art. 1Q -F ica declarado de util i aade pú 1 i ca o S1no ca: o 

dos Tr abal hadores Rurais de Betim. com sede no Muni c i o o de 
Bet i m. 

Art . 2Q 
pub 1 i cação. 

Esta 1 e i entra em vigor na data 

Art. 3Q - Revogam-se as d i sposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões. de de 1995. 

s ua 
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Ivair Nogueira 
Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Betim 

é uma instituição civil, sem fins lucrativos, criada com a 
finalidade de estudar, defender e coordenar os interesses 
econômicos e profissionais dessa categoria de trabalhadores. 

Paralelamente à defesa dos interessé~ comuns da classe. a 
entidade promove o bem-estar de seus 2ssociados. melhorando 
suas condições de vida e de trabalho. 

Pelos relevantes trabalhos destinados à promoção de seus 
associados. justa se torna a declaração de utilidade pública 
da entidade. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, p~ra 

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

PROJETO DE LEI NQ 360/ 95 
Declara de 

Moradores do 
Betim . 

utilidade pública a Associação Comunitária dos 
Bairro Nova Baden II, com sede no Município de 

A Assembléia Legislat ' -' a do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -Fica decla ~da de utilidade pública a Associação 

Comunit~ria dos Moradores do Bairro Nova Baden II, com Sede 
no Município de Betim. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões, de 1995 . 
Ivair Nogueira 
Justificação: Identificada com os pr1nClp1os de bem servir 

á comunidade, foi fundada a Associação Comunitária dos 
Moradores do Bairro Nova Baden II, em Betim. 

Os problemas de uma cidade surgem e se avolumam. 
principalmente em razão do seu crescimento populacional. 

Betim tem suas tradições marcadas por uma ser1e de 
atividades que a tornam próspera, tendo como coadjuva~tes o 
dinamismo do seu povo e a expansão dos setores econom1co. 
industrial e cultural . Essas características. em si mesmas 
positivas. têm atraído levas e levas de emigrantes. o que 
gera os mais di versos problemas sociais~ . 

Nesse contexto, avulta a 1mportanc1a 
empreendido pela entidade, que mobiliza a 
atuar conjuntamente e busca auxiliar os 
carentes. 

do trabalho 
população para 
segmentos mais 

Por certo, este parlamento declarará de uti l idade pública a 
mencionada associação. ao levar em conta o mérito das suas 
in i ciativas e a legalidade da sua constituição e do seu 
funcionamento. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. para 

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

PROJETO DE LEI NQ 361 / 95 
Declara de utilidade púb l ica o Lar Nossa Sennora do Carmo. 

com seoe no Município de Carmo do Ri o Cl aro. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Lar Nossa 

Senhora do Carmo, com sede no Município de Carmo do Rio Claro. 
Art . 2Q Esta 

publicação. 
1 e i entra em vigor na data de sua 

Art. 3Q - Revogam- se as disposições em contrár i o. 
Sal a das Reuniões . de de 1995 . 
Francisco Ramalho 

uma sociedade 
beneficente. 
que tem por 

desamparadas, 

Justificação: O Lar Nossa Senhora do Carmo é 
civil de fins filantrópicos , de caráter 
educativo , cultural e de assistência social. 
final idade a assistência às crianças pobres e 
garantindo-lhes um futuro sólido e diono. 

Por tais Objetivos. evidencia-se seu caráter oe util icaoE 
pública, objetivamente demonstrado pela documentação anexa. 
Fazendo jus ás altas finalidades a que se propõe a entidade. 
espera - se a aprovação deste projeto. 
-Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar. e de Saúde e Ação Socia l para deliberação, 
nostermos do art. 195, c / c o art. 104, inciso I, do 
Reg1mento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 581 / 95. do Deputado Marcos Helênio. sol i citando seja 

formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas ao 
fornecimento de dados a respeito da política tarifária da 
empresa e do tratamento dispensado por e l a a seus usuários. 

NQ 582 / 95, do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da CEMIG com vistas ao 
fornecimento de dados a respeito das operações da empresa no 
mercado de "Eurobônus". ( - Di st r i bu i dos à Mesa da 
Assembléia.) 

NQ 583/ 95. do Deputado Anderson Adauto. solicitando seja 
formulado aoelo ao Governador do Estado com vistas à 
descentralização dos processos de aposentadoria dos 
servidores públicos. 

NQ 584 / 95. do Deputado Bilac Pinto. so l icitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas à 
implantação do sistema individua l de medição do consumo de 
agua nos prédios de apartamentos . (- Distribuídos à Comissão 
de Administração Pública.) 

NQ 585/ 95. do Deputado Ivair Nogueira. solicitando seja 
formulaoo apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à 
instalação de.uma unidade do Corpo de Bombeiros no Município 
de Betim. ( -A Comissão de Defesa Socia l . ) 

NQ 586 ' 95. do Deputado Wander l ey Avi l a. sol i citando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratu l ações com a Lc'a 
Maçônica Estrela de David , no Munic í pio de Fre i Inocénc iÕ . 
por seus 14 anos de existência. 

NQ 587 / 95. do Deputado Wanderley Ávi l a. so li citando se 
con~igne nos_ana i s da - asa voto de congratulações com a Loja 
Maçon1ca Irmao Jose _ - doso Farias. no Mun i c í pio ce Mato 
Veroe. por seus nove a~os de existência. 

NQ 588 / 95. do Deputado Wanderle y Av i l a , so l icitando se 



14 

congratulações com a Loja 
no Município de Baependl . 

consigne nos anais da Casa voto de 
Maçônica Confraternidade _M,nelra, 
por seus 99 anos de ex,ste~c,~~r l e y v ila sol i citando se 

NQ 589 / 95, do Deputado e~to de co~grat~ l ações com a Loja 
consigne nos anals daL_ gasa no Município de Itambacur i, por Maçônica Cedros do ~ ano. 
seus 19 anos de existencla. · · 1 sol1c1tando se 5 d Deputado Wanderle y Avl a, 

NQ 590/ 9 . o . . C ·o de congratulações com a LOJa consigne nos anals aa asa VOL . . . de Mlradouro. por Maçônica Obre i ros _de _Hiran, no Mun l clplo 
seus 26 .anos de exlste~clawander l e y Áv i la. so li c it ando se 

NQ 591 ; 95. do Deputaco voto de congratulações c~m _ a Loja 
cons,gne nos ana:s _da a~a P feição no Mu ni clplo de 
Maçônica Volun tarlos a er14 ano~ de existênc i a. 
Governador Va l adares . por seu~ 1 Ávila so l icitando se 

NQ 592 / 95. do Deputado We~t~rd:ycongrat~ l ações com a Loja 
consigne nos anals da Casa .l. no Município de Corlnto. 
Maçônica Deus. Patrla e_ F~m, _,a.(- Dist ribuídos ã Comissão por seus 12 anos de exlstenc l a. 
de Educação. ) Sebastião Na var ro Vi eira. 

NQ · - nos ana i s da Casa do arL 1 
593 / 95 do Deputado • ·go 

so li citando a transcrlçao Gera l s ". de autori a do Sr. 
"Audi ê nci as Púb li cas em Mlnas 1 "Estado de Minas " Gilson Assis Dayre l l, publlcado no ]orna 
na edição de 30/ 7/ 95 . Sebastião Na varro Vi eira . 

NQ 594 / 95 . do Depu!ado anais da Casa do artigo 
soli citando_a transcrlçao . no! autori a do Deputado E~mano 
"Pr ecipitaçao e Fanatlsmo .la"Estado de Minas " na ediçao de 
Batista, publicado no JO~na A emb l éia.) 
22 / 7/ 95. ( - D i str,bu,~os a Mesa ~~ l i~~tando seja formu l ado 

Do Deputado Sebastlao C~~é~MIG com vi stas ã ampliação dos 
apelo ao Presld~nte da . ·t de Alvorada e Ponte Alta ·ços de teleronla nos Dlstrl os ser v 1 . . . c go 1 a 
de Minas. no MunlclplO d~ _ ara~3) ~o l icitando seja env i ado 

Do Deputado Marcos Helen~o "bli~a pedindo informações e 
ofício ao Pr es ldente da e~~ETROBRÁS, especia lmente n~ que 
estudos acerca _ do ~ l stemaCEMIG· e audiências da Comlssao de 
se refere a Sltuaçao da .t ·r parecer sobre os Projetos Defesa do Consum ldor ~ara em, , 
de Lei nQs 278 e f37~9 ~ .ttino so l icitando reunião conjunta 

Do Deputado _P a u 0 c _e_ ·Lei no 2.147 / 94 . . . 
para apreclaçao _do Pro]elodde soli~itando se j am conv, daaos 

Do Deputado Gllmar Macna o. e as exper iências das 
para debat~r as . propostasPres idente da Fundação João 
administraçoes reg,ona, ~ n~cipal de Pl anejament o. 
Pinheiro e o SecretarlO C~MUNICAÇÕES -

· es aos Deoutaaos - São tamoém encaminhadas ã Mesa comunlcaço 
Ma uri Torres e Gilmar Machado. . 

Oradores InscrJtos D t do João Batista Pres i dente - Com a palavra , o epu a O Sr . 

de Oliveir a. Batista de Ol iv e i ra * _ \ - Fa:; a l e itura das 
o Deputado João 11 _8f_ e do Decreto nQ 3t . 117, todos ae Leis ngs 11.866 e 
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28 / 7/ 95. pub li cados no "Diário do Execu t ivo" de 29 / 7/ 95.) 
Srs. Depu t ados. caros colegas, traba lhadores da imprensa 

aqu i presentes, este segundo semestre será de muita 
importância para todos os representantes desta Casa, já que 
a sanção desse orojeto vem a coinc i d ir com o traba lho de odos os Deputados. 
O projet o é de nossa autoria e recebeu emendas de vá ri os 

Deputados e apoio de vár i as bancadas, sendo fe i tos. 
inc lusive. contatos com o Governador do Estado para que a l ei fosse sancionada. 
Trata - se de uma l e i de c i dadan ia . para que o defic i ente 

tenha acesso ao trabalho e possa prover se u sustento. Na 
verdade. essas pessoas. mais cedo ou mais tarde. acabam indo 
para a fila da Previdência Socia l . transformando- se em pension ist as. 
A l ei vai garantir o traba lho aos portadores de 

deficiência , tirando-os das fil as da Previdência e colocando 
na fila do contr i bui nte. Acho que a sanção desse projeto. 
agora no mês de agosto. quando comemoramos a semana do excepciona l , chega em boa hora. 
O Governador Eduardo Azeredo. entendendo nossos argumentos. 

sancionando essa lei . teve uma at it ude de inclusão soc ial. E 
um c hamamento para que as pessoas exerçam a cidadania através do trabalho. 
Gostaria de regis t rar essas pa l a vras e d i zer que lei 

municipal nesse sentido j2 esta em f uncionamento na 
Prefeitura de Belo Horizonte , sa ncionada pelo Prefei : o 
Patrus Anan i as; na Prefeitura de Bet im, sancionada pela 
Prefeita Maria do Carmo. e na Prefeitura de Contagem. Pelo 
Prefeito Alt am ir . Portanto. Minas Gerais. hoje. em se 
tratando de Governo do Estado. dá um passo em direção ao 
exercício da cidadania , garantindo. assim , a oportunidade 
que tanto reclamamos nos nossos movimentos e nas nossas 
reivindicações. para que as pessoas deixem de ser 
dependentes do Estado e passem a ser s ujeito na construção do Estado. Muito obrigado . 
* - Sem revisão do or ado r . 
O Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputado Rona ldo Vasconce l los. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Pres ident e, Sras. 

Deputadas. Sr s . Deputados. galeria . assessori a. imprensa. o 
"Min as Gera is" de hoje traz uma mensagem do Governador 
opondo veto total a proposição de nossa autoria e. 
conseqüent emente. também de autoria des t a Casa. prooosição 
que introduziri a e m Minas. por vi a ae lei. o denominado "ICMS ecológico ". 
Ocupo esta tribuna para dizer aos nobres colegas Deoutados 

que S. Exa. , o Governador Dr. Ed uardo Azer eo ~. teve 
oport uni dade. em conversa com este Deputado. de nos informar 
do seu pensamento sobre a questão. O oue nos i nformou S. 
Exa. e o que está escrito nas razões do ve t o esta. hoje. no 
"Minas Gerais": que o Governador é favo ,-a vel 2 i dé ~ a oe OJe 
os mu i c ipios que integr em e s uas áreas unidaae de 
conservação amb iental receoa m a lgun s incentivos do Governo 
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do Estado, por meio do mecanismo de repasse financeiro 
compensatório, e que o Governo queria estender essa 
distribuição dos recursos inse ridos na Constituição Federal, 
e também na Constituição Estadua l no seu art. 150, in c iso 
II, 9 1Q, que trata da distribuição dos recursos do ICMS 
relativos ao mun icí pio. Mas que é preciso que se 
democratize. e que se amp li em os cr1ter1os a serem 
observados nesta distribuição. S. Exa., o Governado r, disse -
me que confirma nas razões escritas no "M inas Gerais" de 
hoje a sua int enção de aprovar a nos~a 1de1a para _ que 
aque l es munic ípi os que invist am na questao da preservaçao do 
meio ambiente também recebam os beneflClOS , os repasses 
fin ance iros compensatórios do ICMS . Mas, ao l ado disso, ha 
outros critérios que o Governador gostar i a de int roduz ir na 
sua idéia de democratizar a receptação do ICMS e que 
preci sar iam e c=~eriam ser cobrados. Quais seriam esses 
critérios? O Cí : éri o da popul ação de um município. por 
exe mplo : o critério da extensão territoria l ou o do 
investimento que determ inado município faz nas áreas da 
s aúde . da educação. os quais, s omanoo- se ao critério do 
"ICMS ecológico", podem fazer com qJe o Governo do Estado 
tenh a uma po lí tica def ini da e não Jinçada. com uma lei 
i ndividua l aq ui e outra a li. 
Confesso aos Deputados que. como parlamentar ambientalista, 

que tem tr a balhado essa questão aqu i. nesta Ass~mble 1 a 

Legislativa. a nossa primeira reação. logicamen!e , _n ao e de 
sat isf ação, mas fo i e é uma r eação de concordanc1a com os 
argumentos de S. Exa .. o Governador do Estado. 
Está claro e leio um dos parágrafos das ra zões do veto: 
"Devo dizer que, em principio. estou de acordo com o mérito 

da proposta, no s en tido de ser considerado na distribuição 
do tributo o custo relacionado com o meio amb iente. 

Embora oportuna a proposta, sua adoção deve ser precedida 
de estudos mais amp los. dada a necessidade de ser 
considerada. com base em dados seguros e de n ~t ure za 
técnica. a fixação dos percentuais de participaçao dos 
municípios na divisão da arrecadação do tributo . " . 

O que fica claro e patente é que o Governo do Estado e 
favoráve l a implantação e à i mp l ementação _do " ICMS 
ecológico", do "royalty" verde em Minas. e o fara por me10 
de mensagem a ser enviada a esta Casa dentro de pouqu1Ss1mos 
dias. o que deverá acontecer a manhã ou depois de amanhã . 
Gostaria de dizer a todos os Deputados que me aJudaram na 

tramitação desse projeto de lei de nossa autoria, da_nossa 
satisfação de ter tido essa aprovação na Assemble1a e. 
também. uma aprovação indireta do Governador do Estado . O 
nosso projeto de l ei não vai ser tra ns formado em le1. e 
peoiria aos Deputados que . quando de seu exame , fosse 
considerada certa a posição do Governo, isto é. pela 
manut enção do veto. Mas. se a nossa idéia não se transformou 
em lei diretamente. va i-se transformar em l e 1 dentro de 
pouco tempo, quando o Govern ador do Estaoo mandar a esta 
Casa uma nova distribuição do IC MS, cons1deranoo _o 
investi ment o que cada município faz na área da preservaçao 
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do meio ambiente. Não fomos atendidos de maneira direta. mas 
o seremos de maneira indireta, e tenho certeza de que, c ~m a 
sensibilidade dos Deputados, impl ementaremos em rv.,nas 
Gerais, a partir de 1996, o ICMS ecológi co, o "roya lty" 
verde. 

Não nos preocupa, neste in stante , de maneira nenhuma. o 
fato de ser o autor da i dé ia do projeto origina l, mas nos 
preocupa , na verdade , a implementação dessa idéia . como o 
Gove rnador o fará, por meio de mensagem a ser envi ada a esta 
Casa. que terá a contr ibuição das Deputadas e aos Deput ados 
Muito obr i gado. 
* - Sem revisão do orador. 

2ª PARTE ( ORDEM DO DI A) 
1ª Fase 

Abertur a de Inscrições 
O Sr . Presidente- Não havendo outros oradores inscritos . a 

Presidênc i a passa à 2ª parte da reunião. com a 1ª fase da 
Ord em do Dia. compreendendo a discussão e a vot ação de 
pareceres e a vot ação de req uerimentos Estão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
- A seguir. o Sr. Pres i dente dá c iênci a ao Plenário das 

comunicações apresentadas pe l a Comi ssão ae Agrooecuària (a 
referida comunicação fo i publicada na edição do dia 
14/ 7/ 95 ): e pelos Deputados Gi l mar Machado- sua ausência do 
País no período de 2 a 4 do corrente oara oarticioar do 17Q 
Congresso da Aliança Ba ti sta Mundial (Ciente. Publique-se. ): 
e Mauri Torres - falecimento do Vereador João Bosco Vi e ir a 
Pascoal. nesta Cao it a l (Ci ente Oficie- se. 1. 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr . Pres i dente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constituc iona li dade do Projeto de Lei nQ 129/ 95, do Deput ado 
José Bonifác io ( ex - Projeto de Lei nQ 2. 11 1/ 94), que 
regul ame nta situação dos ser vidores de um Poder nomeados 
para função em cargo de outro Poder do Estado. O parecer 
conc l ui pela inconstitucional i dade do projeto. Em discussão. 
o parecer. Não há or adores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o parecer Os Deput ados que o aprovam 
permaneçam como estão. ( - Pausa.) Aprovado Aro uive - se. 

Par ecer da Comissão de Just i ça sobre a const ituc iona li dade 
do Projeto de Le i nQ 183/ 95, do Deputado Glycon Ter ra Pinto. 
que isenta os servidores públicos aposentados e os 
pensionistas do Estado do pagamento de contribuições 
previdenciárias. O parecer conclui pe la 
inconstitucionalidade do projeto Em d i scussão, o parecer . 
Não há o radores inscritos. Encerr a-se a discussão. Em 
votaçã o. Os Deputados que o aprovam permaneçam como estão. 
( - Pausa. l Aprovado. Arquive - se. 

Requerimentos 
A seguir. são submetidos a votação e a provados. cada um 

por sua vez. na forma regimenta l . requerime:1tos aos 
Dep utados Paulo Schettino oue o Projet o de Lei ng 
2.147 / 94. do ex-Governador Hélio Garcia. contendo o Código 
Sanit á rio do Estado de Minas Gerais. seja aprec i aoo em 
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reunião conjunta das comissões a que foi distribuído; Marcos 
Helênio (3) - aud iência da Comissão oe Defesa do Consumidor 
sobre o Projeto de Lei nQ 337/95, da Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamentais, que proíbe a venda e o consumo de 
bebidas alcoólicas nas dependências dos estádios de futebo l 
das adminis tr ações direta e indireta do Estado; audiência da 
Comissão de Defesa do Consumidor sobre o Projeto de Lei nQ 
278/95, do Deputado João Leite, que define medidas para o 
combate ao tabagismo no Estado e proíbe o uso do cigarro e 
similares nos locais que estabelece (À Gerência-Geral de 
Apoio às Comissões): envio de solicitação ao Presidente da 
República para que dê ciência a esta Casa das informações 
obtidas e dos estuoos rea li zados por grupo de trabalho 
acerca do Sistema Eletrobrás, especialmente no que se refere 
à atual situação da CEMIG: Gilmar Machado convite ao 
Presidente da Fundação João Pinheiro e ao Secretário 
Municipal de Planejamento para que ambos debatam com os 
oar 1 ~-entares as propostas e experiências das administrações 
reg ;_- ais: Sebastião Costa - seja formulado ao Presidente da 
TELEMIG pedido de ampliação dos serviços de te l efonia nos 
Distritos de Alvorada e Ponte Alta de Minas, Município de 
Carangola, com instalação de telefones nas residências 
dessas localidades: e da Comissão de Assuntos Municipais-
so licit ação ao TRE-MG de realização de consulta 
plebiscitária à população do Distrito de Correia de Almeida, 
quanto à sua emancipação do Município de Barbacena (Ofi cie-
se ). 
-A seguir, são submetidos a vot ação e aprovados, cada um 

por sua vez. na forma regimental, os Requerimentos nQs 
272 / 95. do Deputado Gilmar Machado. em que so li c i ta ao 
Governador do Estado a divu l gação das tabe l as de vencimentos 
e soldos dos Quadros de Pessoal Civil e Militar do Poder 
Executivo: e 325/ 95. do Deputado Dinis Pinheiro. em que 
solicita a transcrição nos anais da Casa da reportagem do 
jornalista Oswaldo Nobre intitul ada "O bom samaritano " 
(Cumpr a-se. ). 

2a Fase 
O Sr . Pres i dente - Esgotada a maté ri a destinada a esta 

fase, a Presidênc ia passa à 2ª fase da Or dem do Di a , com a 
discussão e a votação da matéria constante na pa uta. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr . Pres i dente - Discussão, em 2Q turno. do Projeto de 

Lei nQ 251 / 95. do Governador do Estaoo. que autoriza o Poder 
Executivo a doar imóvel ao Município de Jacinto. A Comissão 
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. 
Em discussão. o projeto. Não há or adores inscr itos. Encerra-
se a discussão. Em vo tação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram ( - Pausa. ) Aprovado. À 
Comissão de Redação. 

Registro de Presença 
O Sr. Pres idente - A Presidência registra a oresença. em 

Plenário, ao Deputado Mauro Looo, Secretário de Ciência. 
Tecnologia e Meio Amb i ente. 

ENCERRAMENTO 
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o Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta e não 
havendo oradores inscritos para o Grande Expediente. a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária deliberativa de amanhã, dia 2 . às 14 horas. com a 
seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a pub l icada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12 . 635 
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de 
junho de mi l novecentos e noventa e cinco. reúnem- se na Sa l a 
das Comissões os Deputados Arnaldo Penna. Antônio Andrade 
( substituindo este ao Deputado Bonifác io Mourão. oor 
indicação da Liderança do PMD5 ) e Simão oeoro Toleoo 
(substituindo o Deputado Miguel Barbosa. por indicação da 
Liderança do Bloco da Maioria ), membros da Comissãc 
supracitada . Havendo número regimenta l, o Presidente "a: 
hoc " , Deputado Arnaldo Penna, declara abertos os trabalhos e 
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice - Presidente e a designar o relator da matéria em pauta. 
A seguir , o Presidente determina a d i stribuição das cédu las 
de votação, devidamente rubricadas, e conv i da o Deputaoo 
Simão Pedro Toledo para atuar como escrutinador . Recolhidas 
as cédulas. verifica-se que foram e leitos Presidente e Vice-
Presidente. os Deput ados Arnaldo Penna e Miguel Barbosa. 
respectivamente. O Deputado Arnaloo Penna agradece a esco lha 
de seu nome e designa como relator da matéria em pauta o 
Deoutado Bonifácio Mourão. Nada mais havendo a ser trataoo. 
a Presidência agraoece a presença dos parlamentares. informa 
que será convocada nova reunião assim que o relator se 
encontrar em condições de emitir seu parecer , determina a 
lavratura da ata e encerra os traba lhos. 
Sala das Comissões. 1Q de agosto de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente- Gil Pereira- Dinis Pinheiro-

Aílton Vilela. 
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas do dia vinte e um de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcos Helênio. Antônio Andrade e Carlos Pimenta , 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental. 
o Presidente. Deputado Marcos He l ên io. declara abertos os 
trabalhos e so li cita ao Deputado Antônio Andrade que proceda 
à leitura da ata da reu ni ão anterior , que. lida e aprovada. 
é subscrita pelos membros presentes. A Presidênc i a esclarece 
ter a reunião a finalidaoe de apreciar a pauta e redistribui 
no lo turno. ao Deputado Antônio Andrade, o Projeto oe Lei 
nQ 7! 95. de autoria da Deputada Maria José Haueisen. 
Encerrada a 1ª parte dos trabalhos. a Presidência passa à 2ª 
fas e da Ordem do Dia, com a discussão e a vot ação de carecer 
sob re proposição sujeita a apreciação do Plenário da 
Assembléia. Com a palavra. o Deputado Antônio Andraoe em i te 
parecer mediante o qual conclui pe l a apr ovação do Projeto oe 
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Lei ng 7 '95 no 1Q turno . Submetido a discussão e votação. é 
o parecer aprovaoo. Cumprida a finalidade da reunião. o 
Presidente agradece o comparecimento dos parlamentares, 
convoca-os para a prox1ma reunião ordinária , determina que 
se l avre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Com1ssões. 4 de julho de 1995. 
Marcos Helên1o. Pres1dente Ol1nto Godinho Carlos 

Pimenta - Dinis Pinheiro. . _ 
ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIA~ PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO POLITICO, 
ECONÔMICO E SOCIAL EM MINAS GERAIS . . 
Às dez horas e trinta e cinco minutos do d1a v1nte e nove de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco: reunem- se na Sala 
das Comissões os Deputados Alberto P1~to_ Coelho .. Elbe 
Brandão e Migue l Martin i, membros da Com1ssao supra~1taoa. 
Estão presentes. também , os Deputado~ Alvaro _Anton1o e 
Sebasti~ Navarro Vieira. Havendo numero reg1mental: o 
Presider::. Deputado Alberto Pinto Coelho: declara aberta a 
reunião e sol i cita ao De putado Alva ro Anton1o que proceda ~ 
leitura da ata da reunião anterior, que, l1d~ e aprov ~ da , e 
subscrita pelos membros presentes . A Pres1denc1a esc1arece 
oue a reunião s e destina a ouvir a Sra. E~1ane Pampol1n1 e o 
Sr. Carlos Arruda, técnicos da Fundaçao Dom Cabral. O 
Deputado Sebastião Navarro Vieira, autor do requer1mento gue 
deu origem a esta Comissão. apresenta suas cons1deraçoes 
iniciais. Em seguida. o Presidente passa a palavra aos 
convidados. que fazem suas exposições sobre o tema ODJeto oe 
estudo da Comissão. O Sr. Carlos Arruda d1scorre sobre os 
riscos e as oportunidades do MERCOSUL para M1nas Gera1s e 
afirma que esta "apesar de ter bom desempenho comerc 1al com 
os pa i ses integrantes. peca por um _posicion~mento pouco 
agressivo com relação à internac1onal1zaçao de . su~s 
empresas". Passa-se à fase dos de bates, com a part1c1pa~ao 
aos De~ _: ados e dos convidados. conforme as no,~s 
taquig~~-,cas. Encerrada essa fase, o Deputado Sebast1ao 
Navarro Vieira apresenta requerimento em que so12c1ta SEJam 
convi dados a comparecer a reunião desta _com1ssao os Srs. 
Stefan Bogdan Salej e Romeu Scariol i. Pres1dentes _da FIEMG e 
do Centro das Indústrias das Cidades Industr1~1s de M1nas 
Gerais. respectivamente. A Deputada Elbe Branoao apresenta 
requerimento em que so licit a seja_ encam1nhado_ of1c1o a 
Assoc iação Comercial do Estado de M1nas Gera1s. a FIEMG e a 
Fundação Dom Cabral. solicitando que 1nd1quem uma pessoa_de 
seus quadros para acompanhar. permanentemente, as reun1o~s 
da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, sao 
os requerimentos aprovaoos por wnanimioade. Cumpr1da a 
finalidade da reunião. o Pres1dente agradece o 
comparecimento dos convidados, dos parlamentare~ e dos 
demais participantes. convoca os membros oa Comissao para a 
próxima reunião ordinária. determ1na a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões . 1Q de agosto de 1995. _ 
José Maria Barros. Presidente - Elbe Brandao 

Pinto Coelho. 
Alberto 
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ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez horas do dia cinco de julho de mi l novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva. Arnaldo Penna, Jairo Ataide e 
Durval Ângelo. membros da Comissão supracitada Havendo 
número regimental. o Presidente . Deput a do Ajalmar Sil va . 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Durval 
Ânge lo que proceda à leitura da ata da reunião anterio~. 
que, lida e aprovada. é subscrita pelos membros 
presentes. Não havendo correspondência a ser l ida. passa-se 
à 2ª parte da Ordem do Dia. com a discussão e a votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Com a oala vra. o Deou:adc J air8 
Ataide em it e parecer sobre o Projeto de Lei nQ 26 / 95. no 1Q 
turno. mediante o qual conclui pela aprovação da matéria . 
Discutido e votado. é aprovado o parecer. A Presidência 
passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna para que em i ta 
parecer sobre as emendas apresentac õ em Plenário ao Projeto 
de Lei ng 329 / 95, no 1Q turno. ú Deputado emite parecer 
favorável à aprovação das Emendas ngs 1 e 3 e aa Emenda ng 2 
na forma da Subemenda ng 1. Na fase de discussão . o Deputado 
Durval Ângelo faz uso da palavra e acata o parecer. que. 
votado. é aprovado por unanimidade . Passa - se à 3ª fase da 
Ordem do Dia, com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições que d i spensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. A 0 residência passa a palãvra à Deoutaca E1be 
Brandão para que em i ta parecer sobre o ? ojeto de Lei ng 
249 / 95. no Q turno. A Deputada emite parecer favorável à 
aprovação do projeto com a Emenda ng 1, da Comissão oe 
Constituição e Justiça. Discutido e votado. é aprovado o 
projeto. O Deputado Arnaldo Penna passa a emitir seu parecer 
sobre o Projeto de Lei ng 254 / 95. no 1Q turno. e conc lui 
pela sua aprovação com a Emenda ng 1, da Comissão ae 
Constituição e Justiça. Discutido e votado. é aprovado o 
projeto. Cumprida a finalioaae da reunião. o Presidente 
agraoece a presença de todos. determina a l avratura aa ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. 
Aja1mar Silva. Presidente- Jairo Aêaide- Durval Ângelo-

Carlos Murta - Arnaldo Penna - Jorge Eduardo. 
ATA DA 10a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS-E REGIONALIZAÇÃO 
Às dezessete horas e vinte minutos do dia seis de julho de 
mil novecentos e noventa e c i nco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deoutados José Henrique . Dilzon Melo. José 
Maria Barros. José Braga. João Batista de Oliveira e Paulo 
Piau (substituindo este ao Deputado Sebastião Cos:a. oor 
indicação da Liderança ao PFLJ, membros aa Comissão 
supracitada. bem como o Deputado José Bonifácio. Havenoo 
nOme-o regimen:al. o Presidente. Deputado José He1rique, 
aeclara acertos os êrabalhos e informa que a finaliaaae aa 
reunião é discutir e vot ar os pareceres sobre as prooosições 
sujeitas à aprec i ação ao Plenário da Assembléia corstantes 



22 

na pauta. Com a palavra . o Deputado Dílzon Melo faz a 
leitura de dois pareceres referentes ao processo de 
emancipação do Distrito de Correia de Almeida. no Município 
de Barbacena, encaminhado pelo Requerimento de Emancipação 
nQ 137/95, do Deputado Wanderley Ávila. Um dos pareceres 
conclui pela improcedência da representação da Prefe~tura 
Municipal de Barbacena contra o processo de emanc1paçao do 
Distrito de Correia de Almeida, e outro conclu; por que seja 
encaminhado ao Presidente da Assemb le1a requer1men!o 
solicitando seja enviado ofício ao TRE-MG_para a real1zaçao 
de consulta plebiscitária á popula~ao _do diStritO 
mencionado. Durante a fase de discussao. razem uso da 
palavra os Deputados José Bonifácio. Dílzon Melo, João 
Batista de Oliveira e Paulo Piau. conforme consta nas notas 
taquigráficas. A Presidência, atendendo a requerimento fei!O 
oralmente pelo Deputado José Bonifácio. interr?mpe a reuniaO 
para registrar a presença do Presidente do CD1. ex-Deputado 
Ba l donedo Napoleão. e convida-lo a comoor a _Mes~. 
Reiniciados os trabalhos. o Deputado Jose Bonifa~io 
apresenta requerimento so licit ando o adiamen to da discussao. 
Colocado em votação, é o requerimento rejeitado oor_quatro 
votos contrários, um a favor - do Deputado Pau lo Piau - e 
uma abstenção - do Deputado José Henrique. Com a palavra. o 
Deputado José Bonifácio declara qu~. se tivesse dire1to a 
voto na Comissão. seria pela aprovaçao do requerimento: para 
que a Comissão dispusesse de mais tempo para apreci~r os 
pareceres em discussão. Encerrada a fase de discussao e 
co l ocados os pareceres em votação , são eles aprovados por 
unanimidade. A Presidência. nos termos do inci so III do art. 
7o da Lei Complementar nQ 37, de 1995, determina Seja 
encaminhado requerimento ao Presidente oa Assembleia com a 
solicitação de se enviar oficio ao TRE-MG para que proceda a 
consulta plebiscitária á população do distrito emancipando. 
A seguir. o Presidente redistribui ao Deputado Jose Braga o 
Requerimento de Emancipação nQ 123/95 . do Deputado R~naldo 
vasconcel los . que encaminha o processo de _emanc;paçao_ do 
Distrito de Carvalho de Brito. no MuniCipiO_de Sabara. o 
qual contém representação da Prefeitura MuniCipal de_Sabara 
contra o processo de emancipação do referiDO distritO. O 
re l ator faz a leitura de seu parecer , ~ediante_ o qual 
conc l ui pe la improcedência da representaçao mencionada e 
pelo ree nvio ao Plenário do requeri~ento so~iCltando ao 
Presidente da Assembléia o envio de OTiCiO ao_ IRE-MG_para a 
realização ae consulta plebiscitária á popul~çao do distritO 
emancipanoo. Colocado em discussão e vot~çao. e o pacecer 
aprovado. Cumprida a fina l idade oa reuniaO , a Presidencia 
agradece o comparecimento dos De~utados, _convoca os membros 
da Comissão para a proxima reuniao ordinaria. aetermina que 
se l avre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. _ 
José Henrioue. Presidente Dimas Rodrigues Ivair 

Nogueira- João Batista de 01 iveira - Jose Maria Barros. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 
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PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12.635 

(Ex - Projeto de Lei ng 50/ 95) 
Comissão Especial 
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Relatório 
Usando da atribuição que lhe confere o art. 90. VIII. c / c 

0 art. 70. II. da Constituição Estadua l o Governaoor 
00 Esta~o opôs veto total à proposição s~pramencionada. que 

dispoe sobre o programa de alimentação esco lar da rede pública estadual. 
Nos termos do art. 34 . c / c o art 112 r "b". do 

Regimento Interno, a ~~téria foi encami~hada ~ e~ta Comissão 
Especial para receber parecer . que passamos a relatar. 

Fundamentação 
O Chefe do Poder Exec utivo Estaoua l ve :ou :otalmen:~ a 

proposição em comento. a lega ndo motivos de ordem 
constituciona l : a proposição contraria o inciso r do art . 
161 oa cacta_ mineira, o qual veda a imp lementação de 
programa nao lncluido na lei orçamentária anua l . Sustenta 
ele, aind~, que os programas suplementares de alimentação 
esco lar sa~ financiados com recursos federais provindos de 
contribUiÇOes sociais. os quais são repassados diretamente 
aos muniC~PiOS , segundo prevê o art. 212. 4Q. ca 
~onstitUiÇao Feaeral. Por fim, argumenta que o Fundo 
tstac~al de Alimentação Escolar , que deveria financiar 

0 programa. não foi. ainda, criado oor lei. o oue contraria 
0 inCiSO IX do art. 61 da Carta mineira. 

Ass i ste razão ao Governado~ do Estado. ~ão se pooe 
imolementar programa que não esteja incluido na l ei 
orçamentária anual. Além do mais. devido á falta oe norma 
legal instituindo o Fundo Estad ual de Alimentação Escolar, 

0 programa em pauta careceria de fonte de financiamento. 
Ressalte-se que, segu ndo prevê a Lei ng 8.913 , de 12/ 7/ 94. 

os programas suplementares de alimentação destinados ao 
educando oevem ser executados. preferencialmente, pelos 
municípios, que detêm instrumentos mais objetivos para geri-los com eTiciência. 

Conclusão 
Pe l as razões expostas . somos pela manutenção do veto tota l 

oposto a Proposição de Le i ng 12.635. 
Sa l a das Comissões . lQ de agosto de 1995. 
Arna loo Penna. Pres idente- Ailtor Vil ela. re l ator - Din i s 0 inhe i ro - Gi l Pereira . 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LE I 
NQ 6 / 95 

Com i ssão de Defesa do Consumioo~ 
Relatório 

O projeto de lei em tela. de autoria do Deput aoo Marcos 
Helênio. tem o objetivo de criar o Fundo Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumioor. 
Puo l icada em 18 / 2/ 95. foi a matér i a encaminhada à Com i ssão 

de Constituição e Justiça. que conclu iu pe l a juricic i oaoe. 
oela :onst i tucional idade e oe l a lega li daoe da oroposição e 
l ne ao~esentou as Emendas ngs 1 a 3 . que visam aoenas à 
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técn ica. de distorções de natureza 
a nos manifestar sob~e 
art. 195, c/c com o 

Interno. 

correção 
Passamos 

termos do 
Regimento 

o mér ito do projeto, nos 
art. 103, VI . "c", do 

Fundamentação 
A proposta sob análise visa a criar o Fundo Estadua l de 

Proteção e Defesa do Consumidor. . ~ 
Conforme dispõe o art. lQ do projeto. o re!er1do rundo tem 

0 objetivo básico de auxiliar a execuçao da po~ítica 
nacional de relações de consumo, mediante a adoçao de 
políticas que preservem os dire i tos_ do consum 1dor _e a 
destinação de recursos para o ressarc1mento da colet1v1oade 
pelos danos que lhe são causados por prat1cas 1nescrupulosas 
verificadas no mercado consumidor. o atendimento das necessidaoes dos consumidores. de que 
cogita o Código de Defesa do _Co~sumidor. ~stá a dem~ndar 
políticas mais eficazes. A cr1açao_d~ um rundo_espec1f 1co 
com tal finalidade, com certeza, v1r a contr1bu1r para a 
melhoria da qualidade dos serviços e dos produtos consum1dos 
no Estado. 0 que atesta a conveniência e a oportun1dade do 
projeto. o art. 13 da proposição . todavia. determina que reso lução 
do Grupo Coordenador regulamentará a futura lei no prazo de 
90 dias. Ora. tal comando merece reparo. uma vez que a 
regulamentação das 1e1s é atr1bu1ção pr1vat1va do Governador 
do Estado. que a exerce por meio de decreto. . 

Em razão disso. apresentamos a Emenda nQ 4, ao f1nal deste 
parecer. Conclusão 

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei ng 6/95 com as Emenoas nQ 1 a 3, apresentadas pela 
Comissão de Constituição e Justiça. e a Emenda ng 4, a 
seguir transcrita. 

EMENDA NQ 4 
Dê~se ao art. 13 a seguinte redação: 
"Art . 13 ~Esta lei será regulamentada no prazo de 90 

(noventa) dias. a contar da data de sua publicaçã: . • 
Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. 
Gil Pereira. Presidente~ António Andrade. relator~ Marcos 

Helênio ~ Dinis Pinheiro. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

- NQ 43/95 
Comissão de Defesa do Consumi dor 

Relató-io 
o projeto de lei em tela, desarquivado a requerimento do 

Deputado Marcos Helênio. disoõe sobre a gratuidade do 
registro de casamento para os reconhec1dam~nte pobres.. . 
Publicada em 15/ 3/95, foi a propos1çao d1stnou1da a 

comis são de Constituição e Justiça . que conclu1u pe l_a 
juridicidade. pela constitucionalidade e pela l ega l 1dade oa 
matéria. Agora vem o projeto a esta Comissão. tendo em vista 
requerimento do proor1o auto-. devidamente aprovado em 
Plenário. em 26 / 4/ 95. 
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Fundamentação 
A proposta em análise vai ao encontro dos interesses 

maiores da classe consumidora do Estado de Minas Gerais. 
Ao estabelecer a gratuidade do registro de casamento para 

os reconheci damente pobres. o projeto irá contribuir para a 
regularização : ~ diversas uniões que se encontram á maraem 
da lei. exatamen te, pela impossibilidade de essas pess~as 
arcarem com o ónus relativo ao registro do casamento. 

Por outro lado. a proposta ajusta~se plenamente aos 
preceitos que estão a nortear as relações de consumo. 
notadamente porque prevê a afixação. nos cartórios . em loca l 
vi síve l e de fáci l acesso , da comun i cação re l ati va á 
gratuidade do registro. 

Há que se considerar. ainda. oue os serviços notariais são 
de natureza pub li ca e deverão. oe tooos os mooos. su~eitar~ 
se ás normas de defesa do consumidor. 
Verifi ca-se. portanto. que o projeto em exame é conveniente 

e oportuno. merecendo. por isso. a nossa acolhida. 
Conclusão 

Em face do exposto . opinamos peia aprovação do Projeto de 
Lei nQ 43/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. 
Gil Pereira. Presidente- António Andrade. relator- Dinis 

Pinheiro - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 247/95 
Comissão de Agropecuária e Pol itica Rural 

Relatório 
De autoria do Deputado António Julio. o orojeto de lei em 

epígrafe visa declarar de utilida8e publica o Sindicato 
Rural de Sobrál ia, co sede no Município de Sobrália. 

Publicado em 25/5/95. foi o projeto distribuído. nos termos 
regimentais, á Comissão de Constituição e Justiça. oue 
concluiu por sua ~uridicidade. constitucional idade e 
l egal idade. 
Cabe agora a esta 

turno de deliberação 
I. "a". do Regimento 

Comissão examinar a matéria para o 1Q 
conclusiva. conforme dispõe o a rt. 104. 
Interno. 

Funoamentação 
A entidade acima menc1onada tem como objetivo manter 

serviços de assistência social. promover a criação oe 
cooperativas para as classes que representa e a conciliação 
nos dissídios oe trabalho. bem como fundar e manter escolas 
de alfabetização e pré-vocacionais. dentro dos principias oa 
moral e dos deveres cívicos. 

Preenchendo a entidade os requisitos necessários á 
declaração de utilioade publica. ooortuno se faz = 
acolhimento ao projeto de le i em questão. 

Conclusão 
Diante do exposto. ooinamos pela aprovação do rroje:o oe 

Lei nQ 247 / 95 na forma oroposta. 
Sala das Comissões. 1Q de agosto de 1995. 
Ol into Godinho. relato-. 
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TRANSCRIÇÃO 

"O BOM SAMARITA h0* 
Oswaldo Nobre 

Pode parecer que o ex-deputado José La" 'ola Mattos sempre 
adere a um novo governo. Mas há uma difer ~ -;a fundamental em 
• rondar o Palácio da Liberdade ou ser chamado para ~olaborar 
com 0 governador'. É isto que ocorre com este pol1t1co que 
exerceu seu mandato de deoutaoo duran e 24 anos 
ininterruptos. desde 1970. tendo deixado _de ser cand1dato em 
1995. para prestigiar o genro que ass1m1lou seu metodo de 
trabalho pela comunidade. _ . . . 

campeão de votos. Laviola Mattos 1n1c1ou sua carre1ra 
política como vice- prefeito de Conselhe1ro Pena, ele9endo- se 
prefeito de 58 a 62 e. agora. poderia entrar para o Gu1ness 
Book' por ser o primeiro ex-deputado a se r homenageado pela 
Assembléia Legislativa por inici at · . a do jovem deoutado 
Dinis Pinheiro. com estilo assistencialista. Laviola preferiu seguir esta 
linha e se de - 8em. Conseguiu. atraves dos anos. granJear a 
simpatia e 0 ·?conhecimento de tanta gente que atendeu com 
carinho em seu gabinete. . . . o homenageado desta semana sempre enfrentou ~ar1as areas de 
atuação, tanto no Plenário como nas Com1ssoes_Tecn1cas e 
atendeu em se u gabinete cerca de 50 pessoas / dla. Mant1nha 
sempre dois carros para tr ansporte de pessoas com problemas 
de saúde até os hospitais. 

sempre convivenoo harmonicam~-te com os diversos 
governadores- Rondon Pacheco. rJreliano Ch~ves. Ozanam 
coelho. Francelino Pereira. Tancreoo Neves. Hel10 Garc1a e 
Newton Cardoso não pode ser vi sto como ades1sta. 
Aproveitava estes relacionamentos para benef1c1os aos _ma1s 
carentes e. na maioria das vezes . fo1 convocado para a]udar 
nas administrações governamentais. 

Laviola tirou a negativa do seu dicionário e_estava sempre 
pronto a enfrentar problemas de difícil so l uçao: Fo1 um bom 
samaritano como homem público e granJeou respe1to dos seus 
colegas ao mesmo tempo em que é lemb rado em todos os setores 
onde atuou. um homem de bem. que sempre pra icou o bem. Merece todas as 
homenagens. • * - Texto transcrito a requerimento do Deputado Dinis 
Pinheiro. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA , 4 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 2 DE AGOSTO DE 1995 

Pre~idência dos Deputados Agostinho Patrús e Antônio Júlio 
SUMARIO : ~BE~TURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ) : Ata-

Correspondenc1a: Mensagens ngs 25. 26 e 27 / 95 (encam inham 
vetos as Proposições de Lei nQs 12.679. 12.680 e 12.678. 
respectlvamente - Oficio nQ 6 / 95. jo Governador do Estado-
Df~cio ng 6/ 95. do Presidente ao Tribuna l ce Conras 
Of1C1os e telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos 
de Le1. ngs 362 a 366/95 - Requerimentos ngs 595 e 596 / 95 -
Requer1mentos dos Deputados Geraldo Nascimento. Iva ir 
Nogue1ra e Antôn~o Júlio - Comunicações: Comunicações dos 
Deputados Seba~t,ao Navarro Viei ra e Dimas Rodrigues 
Oradores In~cr1tos : Discu~sos dos Deputados Ibrahim Jacob. 
Marcos Helen1o, Durval Angelo, Carlos Pimenta e Almir 
Cardoso- 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ): 1ª Fase: Abertura de 
inscr ições - Designação de comissões: Comissões Especiais 
para em1t1rem pareceres sobre a indicação dos Profs. Paulo 
Newton de Paiva Ferreira e Dalva Cifuentes Gonçalves oara 
comporem_o Conselho Estadual de Educação e sobre os vetos ás 
Propos1ço~s de Lei ngs 12.673, 12.644 e 12.674 - Leitura de 
comun1caçoes aoresentadas Discussão e vo tação de 
pareceres: _ Parecer da Comissão de Justiça pe l a 
1nconst1tUC1onal1dade do Projeto de Lei nQ 191 /9 5: aprovação 
- Requer1mentos: Requerimento do Deputado Antônio Júlio: 
encam1nhamento à Comissão de Assuntos Municipais 
Requer1mentos dos Deputados Jair Nogue i ra e Geraldo 
Nascimento: aprovação - Requer · ~nto nQ 359/95: aprovação -
Requer1mento nQ 388 / 95: aorovação com a Emenda no 1 - 2a 
Fase : Discussão e vot ação de proposições: Discussâo. em 1Õ 
turno. do Projeto de Lei ng 231/95: aprovação com a Emenda 
ng 1 - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
-Às i4h1 5m in . comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús - Sebastião Navarro Vieira - Ibrahim Jacob 

- _Ermano Batista: AntOnio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar 
S1lva- Alberto P1nto Coe l ho- Alencar da Silveira Júnior-
Almir Cardoso - Alvaro AntOnio- Anivaldo Coelho - AntOn io 
Anorade Antônio Genaro Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna - Bi lac Pinto- Carlos Murta-
Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dí l zon Me lo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ânaelo-
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho - Gera ldo 
Nascimento- Geraloo Rezende Geraldo Santanna Gi! 
Pereira - Glycon Terra Pinto He ly Tarquínio Iran i 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataíae- João 
Batista de Oliveira- João Leite - Jorge Eduaroo de Oliveira 
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-Jorge Hannas- José Henrique- José Maria Barros- Kemll 
Kumaira - Leonidio Bouças Marcelo Gonçalves Marcos 
Helênio- Maria Olivia - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wi l son Tr6pia. 

O Sr . Presidente ( Deputado Antônio Júlio ) - A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimenta l . 
Declaro aberta a reun1ao. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr . 2g-Secretário. para proceder á l eitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

- O Dep utado Ibrahim Jacob , 3g- Secretário, nas funções de 
2g- Secretário . procede á leitura da ata da reunião 
anterior. que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Carlos Pimenta , 1g-Secretário "ad hoc". l ê a 

seguinte correspondência: 
"MENSAGEM No 25/ 95* 

Belo Horizonte, 31 de julho de 1995. 
Senhor Presidente: 
Tenno a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que, no uso de atribuição que me confere o artigo 90. inciso 
VIII, combinado com o artigo 70 , inciso II. da Constituição 
do Estado. opus veto total à Proposição de Lei ng 12.679. 
que cria a Área de Preservação Permanente da Bacia 
Hidrográfica do Rio Uberabinha - APP do Rio Uberabinha. 

Para apreciação dessa egrég i a Assembléia Leg i slativa . 
encaminho-lhe, em anexo, as razões do veto. 

Aproveito a oportunidade para renovar os protestos da alta 
estima e mais distinta consideração com que me subscrevo a 
Vossa Excelência. 

Eduardo Azeredo. Go ,-nadar do Estado de Minas Gerais. 
Razões do Veto 

Vem á sanção a Pro~osição de Lei ng 12.679. de iniciativa 
parlamentar. que "cria a Área oe Preservação Permanente oa 
Bacia Hidrográfica do Rio Uberabinha APP ao Rio 
Uberab i nha". 
Preceitua o art. 1Q da l e i projetada oue ficam declarados 

área de preservação permanente os terrenos que integram essa 
bacia nos Mun icip1os de Uberlândia e Uberaoa. estabe l ecendo 
o parágrafo único deste artigo que os limites dessa área são 
os definidos no art. 7Q do Decreto nQ 33.944, de 18 de 
setemoro de 1992, que regulamenta a Lei ng 10.561, de 27 oe 
oezembro oe 1991, "ne l a inc lui noo-se ainda o campo 
hidromórfico onde estão inseridos os buritis. as matas 
ciliares. as veredas. os covoás e os peo L: ~os núc l eos 
remanescentes da cooertura vegeta l de cerraac ~-6ximos aos 
li mites da área hidromórfica " . 
Inoostante a relevância de sua mot ivação. vejo-me na 

contingência oe negar minna aoesão 2 proposição de l e i em 
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que o art . 2o do Cod1go Fl;restal 
Federal ng 4. 77 1 ~ de 15 de se . 1nstituído pela Lei 
serem de p~eservação permanente tembro de 1965, estabelece 
de vegetaçao natural situadas as, florestas e demais formas 
qua l quer curso d ' água, em det rao ongo dos rios ou de outro 
como ao redor das lagoas. 1~ m1nadas fa1xas marginais. bem 
natura1s ou artificiais gos ou reservatorios d ' água 
"alhos d ' água". seja qualefo~as nascentes._ ou nos chamaoos 
Por outro lado. a Lei Estadu:ls~a S1tuaçao topográfica. 

de 1986. alterada pela Lei no Q 9.375. de 12 de dezembro 
1988, dec lara de interesse com- 9.682. oe 12 de outubro de 
os ecossistemas das veredas uEm e de preservação permanente 

Demais a L · F no stado 
9 · e1 -Staduai no 10 55 1 · . ? 1 91. que dispõe sobre a 001 < . · ·. ae _7 de dezembro de 

pe lo Decreto ng 33.944 d~,1~a r l ~resta l . regu l amenta:a 
estabelece serem bens ~ . 8 d- setembro de 199 2 habitantes do Estado a oe_ ,n teresse comum a todos o~ 
vegetação existentes no ~er;i~~;~tas e . demais formas de 
a1nda. as atividades floresta i s o estaoua l . d1SC1p li nando 
qual1d~de de Vida. o equilíbri de _molde a garant1r a 
patr1mon,o genético med· ~ o ecolog1co e a oreservação do 
na!urais renováveis: lan,e o uso sustentado dos recursos 
Ve-se. pois que 

especificar ~ dimen~ãoporoposta parlamentar, a par de não 
e oe · a area h1dromorf· . ser 1mprecisa. ainda - lCa a ~er preservada 
?os nucleos da cobertura vege~!iao nao-oef1n1çao dos limites 
e_ 1nocua, porquanto a matéria v e ce rr aao a_aue se refere. 
dlSC1Pl1naoa nas leis ora decl. ersaoa Ja esta aoeouadamento São es 1 nada c: -sas as razões que m -
Proposição de Lei no 1 e conduzem a negar adesão à 
devolvendo- a ao escla- -~-679. oponoo - lhe veto total e 
Legislativa. rec, o exame oa augusta Assembléia 
Palácio da Libero d 1995. a e. em Belo Horizont·e . aos 28 de julho de 
~d~aroo.Az~reoo. Governador do . 
* A Com1ssao Especial. Estado de Ml nas Gerais." 

- Publ icaoo de acordo com o texto original 
"MENSAGEM . Be lo Horizonte 31 0 . 1 NQ 26 / 95 * 

Senhor Presio;~-e e JU ho de 1995. 
Tenho a honra ~e· 1 

Que. no uso de atrib~~ça~oao conhecim~nto de Vossa Excelência VIIT c b. que me conrere 0 a-t 9 .. om 1naoo com o artigo 70 . . , 1go O, inciso 
do Estado. opus ve to parcial .. 1nC1SO_II. da Constituição 
~ue 1nStitui o Cadastr o de aBPropos,çao de Le i ng 12.680. 
-s t ao ua is de Hab i tação Poou lar enef1Clar,os aos Programas 

Para_ apreciação dessa e ré . 
e~cam1nho - lhe. em anexo. as ;azg~~ dAss~mbléia Legis l ati va. 

o enseJo. renovo a Vossa - .. o_v_to . 
e levaoo apreço e disti - Exce t en~1a as expressões de meu 

Eduardo Azereao. Gove~~~d~~n~~o~~~g~~ oe Minas Gera i c: 
Ao examinar azoes do Veto -· 

a Proposição de Lei no 12 680 . . . - · · que 1nst1cU 1 0 
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Cadastro de Beneficiarias dos Programas Estaduais de 
Habitação Popular, a mim enviada pa~a. sanção , vejo-me no 
dever de excluir dela o paragrafo un1co do art1go 1Q. por 
considera-lo contrario ao interesse publ 1co. 

Na verdade. quando o dispositivo recusado estabelece que o 
Cadastro dos Beneficiarias dos Programas Estadua1s ?e 
Habitação Popular contera o registro_"a part1r de 1980 . 
esta ele. além de ofender o pr1nc1p1? segundo o qual as 
normas existem para reger o futuro. nao_o pas~ado . _cr1ando 
obstaculo quase intransponível a consecuçao da ilnal:da~e_do 
cadastro. que se cria com prejuízo para m1lhares de ram1l1as 
envolvidas no processo de financiamento. . 

É que o levantamento de aados cadastra1s em entidades 
extintas. como o BNH e a MinasCaixa. _e os_constantes em 
transferência de financiamento e oe t1tular1dade. bem como 
os relativos a vendas e permutas realizadas _de forma 
indireta é quase impraticável. pelo que o cumpr1mento do 
mandamento vetado ficaria seriamente compromet1do. . . 

Por essas razões. deixo de sancionar o paragrafo un1co d~ 
artigo 1Q da Proposição de Lei ng 12.680. que devolvo 
egrégia Assembléia Legislativa . para reexame. 
Palácio da Liberdade. em Belo Hor1zonte, aos 28 de julho de 

1
995. Ml·nas Gerais." Eduardo Azeredo, Governador do Estado de 
- A Comissão Especial. 
*-Publicado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM NQ 27/95* 
Belo Horizonte, 31 de julho de 1993. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência 

que. no uso de atriouição que me confere o artigo 90. _1nc1~0 
VIII. combinado com o artigo 70. 1nc1so_II. da Const1tu1çao 
ao Estado. opus veto parcia l à Proposiçao de Le 1 ng 12.678. 
que dispõe sobre a criação de_ cargos nos Quad~os das 
Secretarias dos Tr io unais de Just1ça e de Alçada ao estado e 
da outras providências. . . 

Para apreciação dessa egrégia Assemb l e1a Legislativa. 
encamin ho-lhe, em anexo. as razões do veto. _ 

Ao ensejo. renovo a Vossa Exce l ên~ia as expressoes de meu 
e l evado apreço e distinta consiaeraçao. 

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

Vem a mim. para receoer sanção. a Proposição de Le i de ng 
12.678. que dispõe sobre a criação de cargos nos Oua~ros das 
Secretarias aos Tribunais de Justiça e ae Alçada ao estado e 
dá outras providências. 

De sua análise me convenço aa necessidade_de vetar- l he o 
artigo 4o. que estabe l ece condições ae estao1l 1aaae par~ os 
ex-servidores do PROSAM - Processamento Bancar1o do Escado 
de Minas Gerais. por razões de oraem const"tUClona l e 
administrativa. 

De oroem constituciona l . poraue . as 
Repüolica e ao Es:ado já regem a m~ter1a 
e 19 de suas DT; CE. art. 33). pe1o que 

Const i tuições aa 
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31 
dispor-se em lei ordinaria . 

De ordem administrativa, porquanto não é oportuno tratar - se 
de assunto que esta em vias de ser totalmente regulado na 
reforma constitucional em curso na esfera federal. 
Por ess~s motivos, deixo de sancionar o artigo 4Q da 

Propos1çao de Lei ng 12.678 , que devolvo á egrégia 
Assembléia Legislativa, para reexame. 
Palacio da Liberdade. em Belo Horizonte, aos 28 de julho ae 1995. 
Eduardo Azeredo . Governador ao Estado de Minas Gerais. • - A Comissão Especia l . 
*- Pub li cado de acordo com o texto origina l . 

OFICIOS 
NQ 6/ 95. do Governador do Estado. orestando esclarecimentos 

sobre a solicitação de inclusão ao Município de 5ertópo i~ s 
na area de atuação da SUDENE. 

NQ 6/ 95. do Presidente do Tribunal de Contas. informanao 
sobre_mudança nos procedimentos adotados por esse órgão em 
relaçao a processos de aposentadoria apreciados por ele. 
Do_Sr. Patrus Ananias de Sousa. Prefeito Municipal de Be l o 

Hor1zonte. encaminhando cópias de oficios que enviou ao 
Presidente da República e ao Ministro do Planejamento com 
v1stas_a obtenção de financiamento junto à CEr para a 
execuçao de obras na jusante do Ribeirão Arrudas. 

Do Sr. Airson Bezerra Lócio. Presidente da CODEVASF, 
encaminhando cópia do convênio firmado entre essa Comoanhia 
e o Instituto ~stadual do Patrimôn io Histórico e Artístico 
de Minas Gerais- IEPHA-MG. ( - A Comissão de Fiscalização 
~1nance1ra. oara os fins do art. 74 da Constituição 
estadual. c / c o art. 101. XV. do Regimento Interno.) · 

Do Sr: Pau lo Ernesto Tanus Soares. Presidente da Associação 
Comerc1al e Industr1a1 d~ Curvelo . dando ciênc i a da situação 
do processo de 1nclusao dos municípios componentes da 
Associação dos Municípios da Microrregião do Méd io Rio aas 
Velhas - AMEV na area de influência aa SUDENE. 1- A 
Comissão de Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Raimundo Nolasco. do Município de Sabara. 
agradecendo convite para a reun i ão em homenagem ao Engg Louis Ensch. 

Da Sra. Sônia de Fatima Cler Beltrão. do Município de 
Sabará. solicitando o apoio da Casa em favor da manutenção. 
na reforma da Constituição. aa legislação que garante a 
con ribu i ção compu l sór ia das empresas comerciais para o 
SESC. ( -A Comissão de Fiscalização Financeira.) 

TELEGRAMA 
Do Sr. Eoitacio Cafeteira. Senaaor da República. 

agradecenoo o envio. por esta Casa. ao re latório fina l da 
comissão esoecial criada para apurar a violência contra a mul her no Estado. 

O Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) - A Mesa passa 
a receber proposições e a conceder a palavra aos oraoores 
inscr itos para o Pequeno Expediente. 

t~ resentação de Proposições 
- Nesta oportu · Jade. são encaminhadas à Mesa as seguintes 
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proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 362/95 

Cria o Programa Estadual de Educação por Televisão - Canal -
Escola - e dá outras providências. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de~reta: 
Art. 1o - Fica criado o Programa Estadual de Educaçao por 
T~levis~o - Canal-Escola. 
~arágrafo único - Para os efeitos desta lei. entende- se por 

educação por televisão a que se ut; l ;za de . cana;s de TV. 
videocassetes e outros meios como recursos d1dat1cos. 

Art. 2o- São objetivos do programa: 
I - estimular o moderno uso de recursos paraesco l ares nas 

escolas estaduais mediante a difusão de programas 
especificamente elaborados de acordo com as discipl;nas e os 
conteúdos programáticos adotados: 

II contribuir para a qualidaae total no ensino. 
melhorando seu nível e seLs recursos didáticos e 
paradidáticos: 
III - treinar professores e pessoal dos quadros das escolas 

estaduais visando a constante atual;zação e adequação de 
modernas práticas de ensino. . . _ 
Art. 3Q- Compete ao Poder Executivo: na adm1n1straçao e na 

gerência do programa. entre outras at;v;dades: . 
I - programar a participação das escolas estadua;s no 

programa , dotando-as de TV e videocassete e prestanao-lhes 
assistências técnica e administrativa; 

II - programar a TV Minas para executar os programas 
educativos nos termos do inciso I do art. 2Q desta le;: 
III - celebrar convênio com orgãos ou entidades de direito 

público ou privado; 
IV - desenvolver tecno l ogia educaciona l ap l icada aos meios 

utilizados no programa. 
Parágrafo único Será assegurada a participação de 

representantes dos colegiados das. escolas estadua i s no 
aprimoramento de conteúdos programat1cos que atendam às 
pecul iaridaaes das diferentes regiões do Estado . 
Art. 4Q- o programa terá como fonte de custe;o os_recursos 

do Projeto Vídeo-Escola e outros da Secretar;a de.cstado c ~ 
Educação. bem como recursos do Fundo Nac;onal a~ 
Desenvo lv imento da Eaucação. repassados ao Estaao .. 
Art. So- O Poder Executivo regulamentara esta le; no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar do início de sua vigência. 
Art. 6Q Esta lei entra em vigor na data ae sua 

publicação. 
Art. 7Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de de 1995. 
Jairo Ata i de 
Justificação: A transmissão da TV Minas. em breve tempo, 

alcançará todos os municíp ios de Minas .. por v1a da ~mbratel. 
o Governo Federal , por meio do Mi ister;o da Educaçao. acaba 
de divulgar que l iberará recursos da ordem . ~e 
R$50.000.000.00 que atenderão 30.000 esco l as, para aqu1s1çao 
ae aparelhos de TV, videocassetes e antenas. ~arabol;cas. 
Serão utilizados cerca ae 250 cana i s de telev;sao educat; va 
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e comunitária em todo o Pais. 

A criação do programa ora proposto servirá para plane:ar, 
coordenar e superv;s;onar. em pareceria com as escolas. esse 
r;co processo que, contando também com a parceria do Governo 
Federal, compete ao Executivo estadual implantar. 
F- Pub~icado. vai o pro1eto ás Comissõe~ je Justiça. de 
~ducaçao e de F;scal; zaçao Financeira p~ a parece~. nos 
termos do art. 195. c / c o art. 103. do Reg;mento Interno. 
Autoriza 

Oliveira. 
PROJETO DE LEI NQ 253 / 95 

o Poder Executivo a doar imovel ao Município de 

A Assembléia.Legislativa do Estado de Minas Gera i s decreta : 
Art. 1Q - F;ca o Poder Executivo autorizado a aoar ao 

Município de Oliveira imovel de orooriedade do Estado 
situado nesse .município. na Rua José Maria, 5a i -ro Nossa 
Senhora Aparec;da. constituído de terreno com área tota l de 
1.908.00 (m11 novecentos e Oiêo metros quaorados). 
confrontado, pela frente. na extensão de 62.00 (sessenta e 
do;s m~tros ), com a Rua José Maria; pela direita, na 
extensao ~e 28 .00 (vinte e oito metros). com uma rua sem 
denom;naçao; pela esque r da , na extenó de 29.00 (v inte e 
nove m~tros). com a Rua João Cur i; é pelos fundos. na 
extensao de 70.00 (setenta metros), com a Praça Joaquim 
La~anJo. conforme o registro 01-1.811, livro 2-E. protoco l o 
1-1. nQ 3.225, a folha 131, do Cartório de Registro de 
Imove;s da Comarca de 01 iveira. 
Parágrafo único -O imovel mencionado no "caouê" oeste 

art i go destina-se á construção de uma praça ae esoortes. 
Art. 2Q - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se. no 

prazo ~e 3 (três) anos contados da data de publicação desta 
~e1. nao lhe for dada a destinação prevista no parágrafo un;co do artigo anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões. 24 de ju l no de 1993. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: O imove l de que trata este projeto é 

constituído por terreno doaco ao Estado oelo Municíp i o de 
Oliveira . em julho de 1976, com a finalidade de abrigar a 
Companhia da Polícia Mi l itar aaquela cidade. Hoje. essa 
corporação está instalada em outra localidade. 

Com a doação objetivada, pretende a Prefeitura construir no 
terreno uma praça de esportes. em atendimento a uma antiga reivind icação da comunidade. 
A doação proposta visa. também. a dar ao imóvel aestinação. 

uma vez que hoje e l e se encontra ocioso. 
-Pub licado. vai o projeto às Comi ssões de Just~ ça e oe 

Fiscalização Financeira para parecer. nos termos do art. 
193. c / c o art . 103. do Regimento interno. 

PROJETO DE LEI No 364/ 95 
Declara ae uti l idade púb li ca o - Inst i tut o Brasi l e i ro oe 

Comunidade Teraoêuti ca Antitóxico- SOS 
Município de Caratinga. com se o e no 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -Fica declarado de utilidade pública o Instituto 

Brasileiro de Comunidade Terapêu:ica Antit6xico- SOS -, com 
sede no Município de Caratinga. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . . . 
Art. 3o - Revogam-se as disposições em contrar1o. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: O Instituto _Brasileiro de _Comuni~ade 

Terapêutica Antit6xico- SOS- e uma ent1dade c1v1l_sem r1ns 
lucrativos. políticos ou religiosos. Sua açao._ com 
abrangência nacional e. por via de convênios. internaclOné_il, 
tem como objetivo a recuperação. por meio de des1ntox1caçao, 
reabilitação, tratame~:o em regime de interna~o . seml-
internato e ambulator ; al, oe toxicômanos, alcoolatras e 
neuróticos. bem como a prevenção ao uso ae drogas. A 
entidade presta serviços de assistência e acompanhamento com 
terapia ocupacional, psicoterapia. etc. . . 
Evidencia-se, pois, o carater de utilidade PU~l1ca da 

entidade, objetivamente demonstrado pela documentaçao a~exa. 
Em vista das altas finalidades a que se propoe a 

instituição, espera-se a aprovação deste_projeto d:_1e 1. 
-Publicado , vai o projeto as Com1ssoes de JUSL1Ça, Pé_ira 

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

PROJETO DE LEI NQ 365/ 95 
Declara de utiiidaoe pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE de Morada Nova de Minas -, com sede 
no Município de Morada Nova de Minas. _ 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreté_i= 
Art. 10 -Fica declarada de utilidade pública a Assoc1açao 

de Pais- e Amigos dos Excepcionais - APAE de Morada Nova de 
Minas -. com sede no Município de Morada Nova de M1nas. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 3o- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: A APAE de Morada Nova de Minas é uma 

sociedade civi l de carater assistenc i a l. sem fins 
lucrâtivos. ae duração ilimitada e com sede e foro no 
Município de w- -ada Nova de Minas. Tem por finalidades. 
entre outras manter e incentivar a criação de 
estabe l ecimentos especia li zados. dest inados é_i tratamento. 
educação. nabil itação. reabilitação e inserçao social ao 
excepcional: est i mular o trabalho do excepciona l por me1o de 
exposições, cooperativas. oficinas proteg1das _ e outras 
medidas; desenvo l ver cultura especializada e tce1namento de 
pessoa l destinado a trabalhar na educaçao pa:a o 
excepcional. 

Os objetivos oa entiaade demonstram ser esta merecedora do 
títu lo dec l arat6 io ae utiliaade púb li ca. estando sua 
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legalidade comprovada pe l a documentação anexa. Por possuir a 
Associação tão nobres finalidades, espera-se a aprovação 
deste projeto de lei. 
-Publicado. vai o projeto as 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 366/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Exceocionais. com sede no Município de Conceição da 
Aparecida. 

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

de Pais e Amigos dos Excepc ionais. com sede no Munic í oio de 
Conceição da Aparecida. 

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

Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Reuniões. de oe 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira 
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais é uma sociedade civil sem fins lucrativos. com 
a finalidade de promover o bem-estar e a proteção dos 
excepcionais lutando por sua integração na sociedade. 

A entidade merece o título declaratório de utilidade 
púb li ca pelos relevantes serviços prestados ao município . 
-Publicado. vai o projeto as Comissões de Justiça. pa-a 

exame pre l iminar. e de Saúde e Ação Social. para 
dei ioeração. nos termos do art. 195. c / c o art. 104. inciso 
I. do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 595/ 95 , do Deputado Alberto Pinto Coe l ho. sol i citando se 

consigne nos anais co Casa voto de congratu l ações com a 
TELEMIG pe lo trabalr : desenvolvido ao longo dos últimos 
anos. que a e1ev9u á condição de primeira entre as empresas 
do Sistema TELEBRAS. 

NQ 596/ 95. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto oe congratulações com o 
Banco do Nordeste do Brasi l S.A. pe lo transcurso do seu 43Q 
aniversário de fundação. ( - Distribuídos a Comissão de 
Administração Pública . ) 

Do Deputado Geraldo ascimento. so li citando se formule 
ape lo ao Chefe do 6Q DRF do DER com vistas á realização de 
ooras de ilumi nação e sinalização dos trevos que re laciona. 
existentes no anel rodoviário da Capita l . 

Do Deputado Ivair Nogueira. solicitando seia o Projeto de 
Lei ng 343 / 95 apreciado também pela Comissâo de Assuntos 
Municipais. 

Do Deputado Antônio Júlio, solic i tando a inclusão ao nome 
do Distric - de São Sebastião do Oculo no requerimento de 
emancipaçã~ do Distrito de São Vicente da =stre la. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminnadas à Mesa comun icações dos Deputados 

Seoastião Navarro Vi eira e Dimas Roorig ues. 
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Oradores Inscritos 
o Sr. Pres i dente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
o Deputado Ibrah i m Jacob- (- Lê o Requerimento nQ 598 /9 5, 

publicado na edição de 5/8/95. cuja justificação é a que se 
segue. ) 

"De acordo 
oficial de 
expressi va 
Auxiliar de 

com o DecreTo ng 36.033. publicado no diário 
14/9/94. noTa-se uma discrepância sa l ar i al 

enTre os servidores titulares de cargos de 
Atividaae Fazendár ia portadores de dipioma de 2Q 

e 3Q graus. . _ _ . 
se tais servi dores desempenham a mesma ;unçao, nao ha_como 

estabelecer uma d if erença tão substanc ial =~ remuneraçao. o 
que tem desmotivado aqueles que possuem apE -~S o curso de 2Q 
grau. Em razão disso. contamos com o apo io dos ilustres colegas 
desta casa Legislativa para a aprovação deste requerimento, 
que consideramos justo e oportuno. o s r. Presidente - Com a palavra. o Deputaoo Marcos 
He l ênio. o Deputado Marcos Helênio- Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
Sra. Deputada. público presente. imprensa. queremos 
manifestar nosso pensamento com relaçã~. a relatório. 
apresentado pelo Banco Mundial: qu~ clasSlilCOu o Brasil 
como 0 pais com a pior d1str1bu1çao de renda e a maior 
des i gua ld ade social. E importante ressa lt armos alªuns aados. 
para que não fiquemos insensíveis a uma s1tuaçao que tem 
piorado de ano a ano através do injusto sistema neol1beral. 
Esse sistema está excluindo cada vez ma1or parte da 
população . Portanto, esses dados são importantes. 

No Brasi l , 51.3% da renda nacional estão concentrados nas 
mãos de apenas 10% aa população, enquanto os_20% mais pobres 
ficam com apenas 2. 1%. Só para se ter uma 1de1a da crue l oad~ 
dessa s; t uação, na Suécia, os 1 O% mais r i cos f i cam ;om ?O. S~o 
da renda: na Noruega, com 21.2% e, na Espanha. ~o~ _1 ,8Yo. 

um dos aspectos que nos deixam angustiaaos e ~ue esses 
números estão piorando de ano para ano No ano passado: Ja 
que esse relatório é anual, ocupávamos a penultlma 
colocação, existindo um pequeno_ ~a1s afr 1cano. a Botsuana. 
que conseguia ter uma distr1bu1çao de renda ma1s perversa 
que a brasileira. Se esses dados não bastasse~. todos os institutos de 
pesquisa demonstram que o Brasil está de mês a mês 
aprofundando-se em uma crise econômica. recessiva e com 
alarmantes índices de desemprego. a qual traz efeitos 
nefastos para os trabalhadores. . . 

Outro aspect o sobre o oua l devemos refletir e que os pa1s~s 
com menor desigualoade entre os ma1s r1cos e ma1s popres sao 
justamente os aue saíram recentemente de reg1mes 
socialistas. Para exemplif1car. c1tamos a Hungr1a. onoe os 
10% mais ricos têm 20.8% da renda. e os 20% ma1s pobres. 
10.9%. 
Esses dados são importantes porque nos 

necessidade de repensarmos o conceito de 
Evidentemente. nós somos contrários 

a i ertam para a 
pais socia li sta. 

ao socialismo 
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burocrático e autoritário , que existiu a maior parte do 
tempo nos países da Ásia e da Europa Oriental, mas dados 
como esses nos deixa m mais convictos de que o socialismo 
democrático, com o Estado atua ndo em áreas estratégicas e 
1nvertendo as atuais prioridades da sociedade em que vivemos 
(na qual o lucro é maior que a pessoa humana), é necessário 
e viável. 

Se não tivermos a coragem e a rapidez necessárias para 
resolver as questões estruturais que geram esse quadro de 
miséria em que se encontra grande parte da população 
brasi lei ra: se continuarmos apoiando medidas neol i berais 
baseadas na concepção de que os trabalhadores assa l ariados. 
como os do Banco do Brasil, são os vilões da miséria 
nacional. estaremos em curto espaco de temoo envolvidos em 
uma verdadeira convu l são sacia ' . oe propo~ções 
inimagináveis. 
A concentração da terra. no Bras il, é fator fundamenta l 

para aprofundar esse caos social. Conforme dados do BNDES. o 
Bras il explora apenas cerca de 10% de sua área culTiváve l. 
enquanto a média mundial é de 51 %. No continente africano a 
área cultivada é de 35% das terras existentes. ou seja. t~ês 
vezes e meia maior que a do Brasi l. 

Se esses dados não bastassem. o oróprio INCRA comprova que 
as famílias assentadas nas áreas rurais possuem uma renda 
media de 3.7 sa l ários mínimos. Será que uma verdadeira 
reforma agrária não seria o inicio de uma distribuição de 
renda no Brasil? 

Alguns ainda insistem em defender o neoliberal ismo e 
simplesmente desconhecem a história. Não Percebem ou fingem 
não perceber que a receita econômica, fruTo do Consenso ~e 
Washington, chamada de neolioera li smo a profunda 
dr a sticamente a dif e rença entre ricos e pobres. Países como 
o México e a vizinha Argentina estão com 20% da popu l ação 
desempregados. com seu patrimônio dilaPidado. sem 
credibilidade nem dignidade. Insurreições populares como a 
de Chiapas. ocorrida no México, são conseqüências oessa 
pauperização constante da população dos países pobres. 

Aos que tentam rotular os naciona l istas de "petrossauros", 
fingindo desconhecer a rea lidade nacional, aos 
privatizadores entreguistas de setores estraTégicos. aueria 
recordar o que disse o jorna list a Luis Fernando Verissimo. 
recentemente, na revista "Isto É": "Os petrossauros não são 
os responsáveis pela situação em oue se encontra o Bras il. 
pois não se adaptam a qualouer rea l idade. foram ext intos há 
milhares de anos e nunca esTiveram no poder. Apenas os raios 
e as baraTas se adapTam a qua l quer realidaoe. estivera~ 
sempre no poder e nunca são os responsáveis oor naoa". 

Por fim. queria. neste inicio de trabalnos legis·at ivos. 
convocar a todos os Deputados. independentemente de oarcioo. 
para juntos darmos nossa contribuição efetiva oara 
solucionar os graves problemas do Estado. em busca de uma 
sociedade fraterna e igualitária, po i s. caso contrário. 
iremos colaborar com o sistema perverso e teremos meoo ae 
falar em justiça soc ial. Muito obrigado. 
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O Sr . Presidente- Com a palavra. o Deputado Durval Ângelo. 
O Deputado Durval Ângelo- Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

durante o mês de julho exercemos duas tarefas ligadas à 
nossa tarefa de representação, enquanto Deputados. A 
primeira, por ser membro da Comissão Representativa da 
Assembléia; ficamos três dias por semana , de plantão, nesta 
Casa. 

A nossa segunda tarefa foi visitar cidades do interior . 
visita- companheiras e comoanheiros que estão lu tando por 
justiçê 10 interior de Minas. Nos próximos dias, vamos 
apresentar a lgumas questões levantadas em reuniões, debates 
e seminários que realizamos no interior. 

A primeira questão de hoje refere-se a uma reunião da qual 
participamos, no dia 23 de julho. na cidade de Cri stiano 
Otôni, junt amente com o Deputaao Aniva l do Coelho. Tal 
reunião foi rea l izada no sa l ão paroquial daquele município. 
com a presença de cerca ae 70 moradores. do Pe. Henrique. 
vigário da cidade. do Prefeito Municipal, dos Vereadores e 
de representantes da comunidade. 

Durante os debates. dois assuntos chamaram nossa atenção. O 
primeiro refere - se à questão da necessidade de quebra - molas 
na rodovia que corta aquela cidade. O problema vem se 
agravando , e neste ano já foram registrados quatro acidentes 
fatais, a l ém de dezenas de feridos. 

É importante salientar que. -o dia 14 de junho. cerca de 3 
mil moradores daquela comuni~êde e de comunidades vizinhas 
cercaram o asfalto. manifestando-se por meia hora. impedindo 
o trânsito, a fim de sensibilizar o DNER e as autoridades em 
geral para esse grave problema e para os riscos permanentes 
a que a população vem sendo submetida em função de a rodovia 
ser muito próxima do centro uroano. Posteriormente àque le 
ato público, o DNER enviou um representante até Cristiano 
Otôni e assumi u o compromisso de. em uma semana. construir 
um quebra - mo las. Até o último dia 23. à noite. esse 
compromisso não havia sido cumprido. Lá, participamos de uma 
discussão, e decidiu-se que os moradores farão uma reunião 
no dia 7 de agosto, às 17 horas. como última tentativa de 
negociação com o Governo. Para essa reunião estão sendo 
convidados Deputaaos Federais e Estaduais votados na cidade. 
além do Diretor-Geral do DNER. 

Caso na semana que vem o DNER não cumpra o aue foi 
prometido. no dia 12. às 9 hor as da manhã. os moradores. de 
picareta em punho. construirão. eles próprios, o queora-
molas. 

Este mesmo Deputado já enviou correspondência tanto à 
Po l ícia Rodoviária Federal quanto ao Sr. Tarcísio Delgaao. 
Diretor -Gera l do DNER. insistindo na necessidade da 
construção dos quebra-molas e também ae uma passarela O 
prazo que os moradores de Cristi ano Otôni estão dando ao 
DNER é até o dia 7 de agosto. porque não dá mais para 
conviver com o risco permanente. 

Há poucos dias. uma escolar foi morta naque l a cidaae, 
deixando toda a comunidade aba l aaa. em função do número de 
mortes que ocorreram este ano. 
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O segundo assunto que nos l evou a Cristiano Otôni 
juntamente com o Deputado Anivaldo Coelho, foi a violênci~ 
policia l. Nos últimos dias 17 e 18, oo li c i ais civis de 
Conselheiro Lafaiete estiveram naque l a cidade, tentando 
promover investigações e prendendo algumas pessoas 
possivelmente envolvidas em roubos . A forma de intervenção 
da Políc i a Civil foi repudiada nessa reun1âo, poroue 
aconteceram espanca mentos , em praça púolica. contra 
moradores inocentes. conforme as próprias autoridades locais 
oenunc1aram . que nada tinham a ver com o caso. a lém da 
tortura violenta e bárbara acontecida na delegacia 1ocal. 
Todos sabemos que não ace tamos nenhum tipo de crime. seja 
e l e _p ratlcad? por cidadão ou instituição. O próorio art. 5Q. 
1nc1so XLVII1, da Constituição Federal. co loca a tortura 
como crime inaf!anç~vel. sem perdão ou aniscia. Não poaemcs 
adm 1t1r_que em runçao de um possível crime se cometa outro. 
A comun1dade. nesse dia. encaminhou o protesto à Polícia 
C1v11 _de Conselheiro Lafaiete, assim como pessoas 
envo lv1das. para ex a me de corpo delito. Muitos estavam 
imobilizados, na cama, em função da tortura . o que mais 
revoltou a comunida de é que havia. entre os possíveis 
envolvidos. pessoas ricas da cidade. protegidos de alouns 
políticos. que não sofreram nenhum tipo oe ação. Só- os 
pobres. da periferia, foram atingidos e arrastados pela rua 
num ato de barbárie. ' 

Acho que nós. anos atrás , ficamos muito sensíve i s à questão 
da tortura política que era cometida contra aq ueles aue 
lutava ~ por li~erdade e justiça social. Vemos que as 
consc1enc1as esta? ficando um oouco adormecidas com relação 
aos atos de v1ol enc1a policial e às torturas acontecioas 
contra os mais pobres da sociedade. 

Vamos nos juntar à Paróqu i a de Cristiano Otôni e a parcela 
significativa da população. que. no dia 23, protestaram 
contra as violências polic iais. 

Vamos encaminhar. conforme já assumimos compromisso com o 
Deputado Anivaldo Coelho. correspondência ao Sr. Secretário 
de Segurança Púb li ca, exigindo providências concretas. 
inclusive com um ro l de testemunhas que presenciaram essa 
violência. 

Queremos, aqui. hipotecar o nosso apo io à luta da 
comunidade para a construção dos quebra-molas na BR-040. 
como também na denúncia contra a violênci a po l ici al. 

Não podemos. numa sociedade que se diz oemocrática e que 
pretende buscar algum tipo de justiça soc ial. continuar 
ace it ando impunemente esses fatos e conviver com e les. Muito 
obrigado. 

O Sr _ Presidente 
Pimenta. 

Com a palavra. o Deputado Cu 1 os 
O Deputado Carlos Pimenta Exmo. Sr. Presidente da 

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Sras. e 
Srs. Deputados. senhoras e senhores da imprensa. visitantes; 
queremos. antes de mais naoa. externar a nossa preocupação 
com relação a assuntos sobre os ouais vamos passar a 
ciscorrer. 
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Em primeiro lugar. queremos referir-nos ao projeto de nossa 
autoria sancionado ontem pelo Sr. Governador Eduardo 
Azeredo. o qual estabelece diretrizes e a obrigatoriedade de 
0 Estado atender à mulher, visando à sua saude. mediante a 
prevenção do câncer de mama e de utero. O projeto fo1 
sancionado na integra. Entendeu o Sr. Governador. Juntamente 
com o Sr. Secretário da Saude. através do trabalho proposto 
por esta Casa Legislativa , que Minas sai à f~ente dos outros 
Estados . e isso serve de exemplo para a Naçao e o Congresso 
Nacional. a fim de que outras medidas preventivas _e 
profiláticas venham a ser transformadas em le1. 
estabelecendo-se critérios claros. def1n1dos. _ levando 
tranqüilidade à mulher brasileira. Com a _apl1caçao desse 
projeto. decorridos 180 dias: !Odos os munlClPlOS ao Estado 
de Minas estarão em cond1çoes de promover exames de 
prevenção do câncer de mama e de utero. Dess~ forma. _tenho 
certeza absoluta de que milhares de vidas serao poupaoas ao 
longo dos anos, e. certamente. poderão ser confirmadas as 
nossas palavras . 
Queremos, também. fazer dois ~pelos ao Governo do Estaco, 

nesta tarde. O primeiro deles e para que SeJam recuperadas 
as estradas de Minas Gerais. que são ca mpeãs em acidentes 
automobi lí sticos. Só este ano, mais de mil mortes ocorreram 
nas nossas estradas. Apenas em julho, mais de 130 mortes e 
1.100 feridos. Esses acidentes são atribuídos à imprudência 
e ao uso e abuso de álcool pelos motoristas. E claro oue 
isto tem um peso fundamental, mas também é muito fácil 
constatar o péssimo estado das nossas rodovias. o que. sem 
duvida. contribuiu decisivamente para que essas 130 pessoas 
tivessem as vidas ceifadas. O Governo do Estado _prec1sa 
fazer um plano de recuperação da~ BRs. e e necessar1o que~a 
Bancada mineira desenvolva uma açao f1rme e 1nflex1vel JUnco 
ao Governo Federal, para recuperar os milhares ~e 
quilômetros de estradas federais no Estado. _A part1c1paçao 
do Governo Estadual também é decisiva, e. ha var1os meses. 
estamos ouvindo-o anunciar a privatização de algumas 
estradas extremamente importantes. pois _const1tuem e1xo de 
escoamento de produção. o que contribuíra, certamente. para 
me lhor ar muito a economia do Estaco. 

Se a a lt ernat iv a é a privatização, vamos privatizar: que se 
aora discussão c lar a e amp l a. O que não podemos ace1ta r e 
que as coisas continuem como estão. Te~os o t1tulo oe 
campeões em acidentes automobilísticos. Nao podemos ace1tar 
centenas de famílias chorarem seus mortos. tooos os ~eses~ 
As estraoas não podem continuar da forma como estao. c 
necessário concluir as obras já iniciadas. O grande exemplo 
que temos é a Rooovia Fernão Dias. cuja duplicação precisa 
continuar. Este é um exemp lo claro. Primeiro: a omissão do 
poder pub lico: segundo, a ganância dos empresar1os , que. ~a 
tentativa de ganhar mais. fizeram o q~e f!zeram, por ocas1ao 
da l icitação para a duplicação da rernao D1 as. Ate hoJe, 
nenhuma so lução foi dada. Na BR - 040. entre Be lo Hor 1zonte e 
Sete Lagoas. ocorrem acidentes tooas as semanas. com v1 t 1mas 
fatais. Ali . gastou-se mais de U$37.000.000.00 ano passaoo. 
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e a estrada continua da forma como está. Montes Claros é 
outro exemplo da omissão. do pouco caso e da falta de pulso 
firme por parte do Governo do Estado. Iniciou-se o processo 
de duplicação da via que dá acesso a Montes Claros. entre 
Bocaiuva e aquela cidade. Gastou - se muito dinheiro até aue 
95% da estrada fosse concluída, e. no término. o contrato da 
empreiteira com o Estado de Minas foi cancelado. Em ma i s ae 
mil metros de estrada perto de Montes Claros. foi retiraao 0 asfalto antigo , e não foi ap li cada nova camada asfáltica. É 
necessária uma medida urgente. Já não podemos aceitar as 
coisas da _ forma como estão. Levaremos essa preocupação ao 
Sr. Secretário de Obras Pub li cas. Deputado Israel Pinheiro. 
e tenho a certeza absoluta de que vamos encontrar uma 
alternativa. Sei que esta Casa é cobrada. sei que somos 
responsabilizados. e não queremos ser consiae~ados omissos. 
Esse problema aflige mi l hares de pessoas em nosso Estado . 
Sr. Presidente, quero terminar fazendo um apelo. 

Recentemente, tivemos informação de um episódio envolvendo o 
Instituto Estadual de Florestas no Estado de Minas Gerais. 
Foi denunciada pelo "Estado de Minas'' e por outros órgãos aa 
imprensa a corrupção que se instalou no IEF-MG. Denunciou -
se. inclusive. o envolvimento de muita gente: oessoas do 
Norte de Minas, de Montes Claros. de Sete Lagoas e oaqui 
mesmo, dos escritórios do IEF. At~ então . nenhum 
esclarecimento foi encaminhado à Assemb lE· a Legislativa nem 
à opinião publica de nosso Estado. Tenho certeza absoluta de 
que a maioria dos Deputados Estaduais comungam com meu 
pensamento. Logicamente. já não existe lugar para esse tipo 
de acontecimento em nosso Estado. Nosso Governador é um 
homem sério. honesto. probo. Está preocupado em fazer uma 
bela administração. mostrando aos mineiros por que foi 
eleito Governador. Tenho certeza de que Eduardo Azeredo não 
admite nem concorda com situação igua l a essa que se 
instalou no IEF. Clamamos por u~ esclarecimento urgente. 
Convidaremos o Sr. Presidente do IEF para que compareça a 
esta Casa a fim de prestar esclarecimentos. principalmente 
agora que estamos às vésperas de importante discussão : esta 
Casa vai decidir se o IEF fica na Secretaria de Agricultura 
ou se vai para a recém-criada Secretaria do Meio Ambiente. 
Queremos um IEF tranqüilo e transparente. Acredito que nós, 
Deputados. não teremos condições de opinar a respeito do 
futuro do IEF se não obtivermos esclarecimentos sobre o 
episódio de corrupção que atingiu a instituição no mês 
próximo oassado. Essa instituição é exemplar e tem prestado 
grandes beneficios ao povo de Minas: para que continue com o 
seu bom nome e. também. para que possamos de liberar. julgar 
e esco iher o que é melhor para o IEF: se a Secretaria de 
Agricultura. se a do Meio Ambiente. recém-criaca pe lo 
governador Eduardo Azeredo. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente - Com a palavra . o Deputado Almir Carooso. 
O Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente. Srs. De~utados. 

Sras. Deputadas. cidadãos nas ga l erias. imprensa. estamos 
aqui hoje. nesta tribuna parlame1:ar. para retomar um tema 
j á c it aao por um companheiro do nosso partido: a reforma 
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visitado inúmeras regiões do Estado. 
as areas CQm conflitos de terra e os 

gostaríamos de fazer uma abordagem desse 

No encontro com os trabalhadores rurais do Município de 
Lagoa Grande, constatamos o gra u em que se -~ncontra a 
organização dos trabalhadores rurais naquela reg1ao e o ~rau 
de dificuldaoe enfrentada nas negociações com os patroes. 
Principalmente com relação ao conhecido traba lho dos bolas-
fri as , é uma grande dificuldade se chegar a um consenso. 
assim como tamoém na constatação da quantidade de trabalho 
para quem trabalha por diária. enfr~ntando o velho problema 
dos "gatos". que impõem as negociaçoes entre o propr1etar1o 
e o trabalhador. 
Partic ipamos. no dia 25/ 7 / 95. Dia do Trabalhaoor Rural. de 

uma missa campa l ce l ebrada na Fazenoa Mamoneira. no 
Município de Bonfinóoolis. estando presentes o Bispo de 
Paracatu e vários padres da paróquia, num clima de muita 
satisfação e muita fé. para ce l ebrar o assentamento dos 
trabalhadores rurais em vias oe ter a sua docume ntação 
regulamentada e conseguir os recursos_ necessários para 
implementar o processo produtivo naquela area. 
Gostaria de lembrar que quando hoje uma granae parce l a do 

movimento sindical , do movimento popu l ar fa~a em 
"desideologizar " o debate da reforma agrar~a . i sso nao quer 
dizer , de maneira nenhuma. que abr1mos mao da luta pe l a 
reforma agrária. tão necessaria. No nosso entend1mento. 
devíamos fazer uma inversão das propostas fe1tas pelo 
Governo Feoeral e, ao l ado da reforma tributaria. incluir a 
reforma agraria, que. sabemos. vai resolver grande oarte dos 
problemas enfrentados neste País. . 
Participando agora, em julho. do 3Q Congresso Nac 1onal do 

Movimento dos Sem Terra, pudemos constatar a garra : _a 
pujança aesse movimento. que conseguiu reun ir em Bras1l1a 
6.000 Delegados de praticamente todos os Estados oa 
Federação. t l uta que , com todas as dificuldades. esse 
movimento ve- travando é. na verdade. ao l aoo de outros 
tantos movimentos do campo no Brasil. o que tem forçado. o 
que tem teito a reforma agraria. bem ou mal, sa ir ao papel. 
A passos lentos mas por meio das ações. princi~almente do 
movimento dos sem terra. por meio oas ocupaçoes e das 
definições das areas a serem ocupadas. areas impr odut ivas. 
temos acionaoo o INCRA e o Governo Feaera l para q ~e 
providenciem as desapropriações que, muito len tamente. vem 
ocorre ndo neste País. 

Aproveitamos para cobrar uma posição do Governo F~deral. 
Que as promessas feitas auran:e a campanha e _as _ u l t1mas 
declarações do Presidente da República com relaçao a reforma 
agraria possam realmente se viabilizar. _E ~m numero aquem oa 
necessidade do País. segundo a ava l1 açao oa luta pelo 
movimento da reforma agrar ia. mas se for concretizado, no 
nos so entendimento. ja é um grande avanço. . _ 
Gostarí amos de dizer. ainda. que uma das dec1soes do 3Q 

Congr esso Nacional do Movimento dos Sem Terra é lut ar para 
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que as areas desapropriadas dos inadimplentes, como o caso 
do Banco do Brasil, sejam objeto de reforma agraria. Nesse 
sentido, hoje de manhã tivemos um encontro com o 
Superintendente Estadual do Banco do Brasi l e ja 
conseguimos, se não me engano. um avanço nesse campo, pois 
conseguimos adiar uma ação de despejo da Fazenda Matão. no 
Município de Urucuia. uma area adquirida pelo Banco ao 
Brasil para cobrir dividas antigas que se arrastam há 13 
anos na Justiça. Desde setembro do ano oassado. ex i stem 120 
famílias ocuoando essa area. A ação de despejo foi suspensa 
até segunda-feira. para que se providencie a negociação com 
os ocupantes e a proposta é que o prazo se estenda. O Banco 
do Brasil ja deu um sinal favoravel, concedendo prazo de 
quatro meses para que se avancem as neaociacões co o INCRA. 
Convém apontar que essa fazenoa -já ~oi vi s~or~aoa, 
constatando- se que, realmente, é improdutiva. 

Queremos. aqui , elogiar a posição do Banco do Brasil. que 
declarou para o movi mento que a proposta aprovada pelo 3Q 
Congresso Nacional do Movimento dos Sem Terra tem 
viabilidade. Sabemos que uma grande parcela aos 
inadimplentes com o Banco do Brasil não são produtores 
rurais, mas empresarios de outros setores que fazem uso dos 
recursos púb li cos da agricultura. impedinoo que 
principalmente os micro e médios produtores possam ter 
acesso a esses recursos que , desviados. não são empregados 
na atividade agrícola. 
Fica aqui , também, a nossa cobrança ao Superintendente 

Estadua l do INCRA, Sr. Geraloo Resende, para oue possa 
rea lmente agilizar o processo de desapropriação e aou i sição 
dessa area, para tranqüilizar as 120 famílias que estão a l~ 
acampadas. Muito obrigado. 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr . Pres i dente - 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 vo tação de req uerimentos . Es tão abertas as 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinaria. 

Designação de Comissões 
O Sr . Presidente - A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Indicação dos Profs . 
Pau lo Newton de Pa iva Ferreira e Dalva Cifuentes Gonçalves 
para comporem o Conselho Estadual de Educação. Pelo PSDB: 
efetivo - Deputado João Le':e; suplente Deputado José 
Bonifacio: pelo PMDB: efeti.o - Deputaoo Ger a l do Rezende: 
suplente- Deoutado Bonifac io Mourão: pelo PP: efetivo 
Deputado Gil Pereira: suplente -Deputado Dimas Roorigues: 
pelo PFL: efetivo- Deputado Leonídio Bouças: suplente 
Deoutado Sebastião Costa: pe lo PDT: efetivo - Deoutado Ivair 
Nogueira; suplente - Deputado Álvaro Antônio. Designe. Á 
Gerênci a-Gera l de Aooio às Comissões. 

Comissão Espec ial para Emit ir Parecer sobre o Veto Total à 
Proposição de Lei ng 12.673 . Pelo PSDB: efetivo - Deputaoo 
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rlely Tarquínio: suplente - Deputada El be Brandão: pelo PMDB: 
efetivo- Deputado Antôn1o Roberto; suplente Deputado 
Anderson Adauto; pelo PP: efetivo- Deputado Carlos Murta; 
suplente - Deputado Luiz Antôn io Zanto; pelo PFL: _efet1vo -
Deputado Jorge Hannas: suplente- Deputado B1lac P1nto: pelo 
PDT: efet ivo - Deputado Alencar da S1lve1ra Ju~1or; suplente 
- Deputado Marcelo Gonçalves. Designo . A Gerenc,a-Geral de 
Apoio às Comissoes. 

Comissão Especia l para Em1t1r Parecer sobre o Veto Total à 
Proposição de Lei ng 12.644 . Pelo PSDB: efet1vo- Deputado 
João Leite; sup lente- Deputado AJalmar Silva: pelo PMDB: 
efeti vo - Deputado Jorge Eduardo de 01 1ve1ra: suplente 
Deputado Antônio Andrade; pelo PP ; efet ivo - Deputaoo Gil 
Pereira: suplente Deputado Anton1o Genaro: pelo PFL: 
efetivo- Deputado Bilac Pinto: suplente, -Deputado Paulo 
Piau: pelo PT: efetivo- Deputado Durva: Angelo; suplente -
Deputado Gilmar Machado. Designo. A Gerencla-Geral de Apo1o 
às Comissôes . . 

Comissão Especia l para Emitir Parecer sobre o Veto Parc1al 
à Proposição de Lei nQ 12.674. Pelo PSDB: efet1vo- Deputado 
Arnaldo Penna; sup lente- Deputado Allton V1lel a: pe lo PMDB: 
efetivo- Deputado Antônio Júlio: sup l ente- Deputado Jose 
Henrique: pe lo PP: efetivo - Deputado Alberto P1nto Coelho~ 
sup l ente- Deputado Glycon re~ra P1nto: pelo PT : efet1vo 
Deputado Marcos Helênio: suplente . - Deoutado An1valdo 
coelho; pe lo PL: efetivo- Deputado Ol1~to Go~1nho: suplente 
- Deputado Carlos Pimenta. Designo. A Gerencla-Geral oe 
Apoio às Comissôes. 

Leitura de Comunicaçôes Apresentadas .. 
- A seguir. 0 Sr. Presidente dá ciência ao Plenar10 das 

comunicaçôes apresentadas nesta reunião pelos Deputados 
Dimas Rodrigues falecimento do Sr. Manoe l Alves da 
Conceição. em Bocaiúva: Sebastião Na varro Vieira 
falecimento do Dr. Luiz Mari ll ac Fernanoes , em Diamantina 
(Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
o s r. Presidente- Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidaDe do Projeto de Lei nQ 191 / 95. do_Dep~tado 
Alencar da Silveira Júnior. que dispôe sobre a real1zaçao de 
concursos públicos. O parecer co~clu1 pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em votaçao. o parecer. 
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. 
( - Pausa.) Aprovaao. Arquive-se. 

Requerimentos . 
o sr . Presidente- o Deputado Antônio Júlio requer a _ cas~. 

na forma regimental. a inclusão do nome do Distrito ~e Sao 
Sebastião do óculo no requerimento de emanc1paçao ao 
Distrito de São Vicente da Estrela. Município de Raul 
Soares. Ciente. A Comissão de Assuntos Municioa1s. 

- A seguir . são submetidos a votação e aprovados. na forma 
regimental. cada um por sua ve z:. r equer1mentos _d?s Dep~tados 
:vair Nogueira -em que sol l Cl,a que o Pro]e,o de.:el nQ 
343 / 95 . de autoria do Gov ernaaor do Estado. que 1nst1,u1 as 
Regiôes Administrativas no Estado de Minas Gera1s e dá 
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outras providências, seja apreciado também pela Comissão de 
Assuntos Municipais. (Cumpra-se.); Geraldo Nascimento- em 
que solicita seja encaminhado oficio ao Chefe do 6o Distrito 
do DNER. para que se realize o serviço de ilu~inação e 
sinalização dos trevos rodoviários existentes no Anel 
Rodoviário de Belo Horizonte. que dão saída para a BR-381 -
Saoarà - Vitória; Av. Cristiano Machado; Av. Antônio Carlos: 
Av. Catalão: Rua Padre Eustáquio; Av. Dom Pedro II: BR-
040/Brasilia: Av. Ama~~nas: Rodovia do Minér io e BR-040/ Rio 
de Janeiro -Olhos c -gua (Oficie-se.); o Requerimento no 
359 / 95, do Deputado Alencar da Si lveira Júnior - em que 
solicita ao Govern ador do Estado esclarecimentos sobre o 
não- cumprimento das Leis nQs 11.432 e 11.816, que tratam da 
absorção do pessoal da ex-MinasCa ixa. bem como de seus 
direitos na administração dire:a ao Poaer executi vo ao 
Estado; o Requerimento nQ 388/95. da Comissão de Educação , 
com a Emenda nQ 1 - solicitando ao Presidente da COPASA a 
re l ação dos pagamentos efetuados pelo órgão a fornecedores e 
empreiteiras nos meses de agosto a dezemoro de 1994. bem 
como cópia do balanço do ano citaJo (Oficie-se. ). 

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

fase . a Presicencia passa à 2ª face da Ordem do Dia, com a 
discussão e a vot ação da matéria co~ stante na pauta. 

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

Lei ng 231/95, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. oue disoôe 
sobre a criação das áreas de proteção ambiental oas lagoas 
marginais do rio São Francisco e de seus afluentes e dá 
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constituciona l idade do proj eto com a emenda ng 1, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pela sua 
aprovação com a Emenda ng 1. apresentada pela Comissão de 
Justiça. Em discussão. o projeto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. Em votação. o projeto. salvo 
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. ( - Pausa.) Aprovado. Em votação. a Emenda nQ 1. 
Os Deputados que a aprovam oermaneçam como se encontram. 
( -Pausa. ) Aprovada. Está. portanto. aprovaao. em 1Q turno. 
o Projeto de Lei ng 231 / 95 com a Emenda no 1. A Comissão de 
Meio Ambiente. -

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

não havenoo oradores inscritos para o Grande Expedient e. a 
Presidência encerra a reunião. convocando os Deputados para 
a ordinária de l iberativa de amanhã. dia 3 . às 14 horas. com 
a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia anunc i ada pelo 
Sr. Presidente é a pub l i cada na edição anterior.). Levan~a
se a reunião. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 5 / 95 
Às quinze noras do dia vinte e oito de junho de mil 
novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala oas 
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Comissões. os Deputados Antônio Roberto, Arnaldo Penna, 
Anivaldo Coelho, Simão Pedro Toledo. Ajalmar Silva. Antônio 
Andrade (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira, por indicação da Liderança do PMDB), Maria Olivia 
(substituindo o Deputado Hely Tarquinio, por indicação da 
Liderança do Bloco da Maioria ), e Paulo Piau (substituindo o 
Deputado Clêuber Carneiro, por indicação da Liderança do 
PFL). membros da Comissão supracitada . Havendo número 
regimental, o Presidente "ad hoc ", Deputaao Antônio Roberto , 
declara abertos os trabalhos e in forma que a reunião se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar 
o relator da matéria . A seguir. o Presidente determina a 
distribuição da s cédulas de votação. devi damente rubricadas. 
e convida o Deputado Ajalmar Silva para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica - se que foram 
eleitos Presidente e Vice-Presidente. respectivamente. os 
Deputados Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho. O Presiaente "ad 
hoc", Deputado Antônio Roberto , empossa o Presidente eleito, 
e este , por sua vez, dá posse ao Vice - Presidente. O Deputado 
Arnaldo Penna agradece a e s colha de seu nome e designa como 
re l ator da matéria em pauta o Deputado Simão Pedro Toledo. 
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares, informa que será convocada nova 
reunião assim que o re l ator se encontrar em C~'dições de 
em iti r seu parecer. determina a lavratura da a-;: : e encerra 
os trabalhos. 
Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. 
Arnaldo Pena. Presidente Anivaldo Coelho Antônio 

Roberto- Jorge Eduardo de Oliveira - Clêuber Carneiro-
Leonidio Bouças - Ivo José - Miguel Martini. 
ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As nove horas e trinta minutos do dia vint e e nove de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala aas 
Comissões os Deputados Miguel Martini. Geraldo Rezende. 
Alencar da Silveira Júnior, Rona l ao Vasconcel los e Leoniaio 
Bouças (su bstituindo os dois últimos. respectivamente. aos 
Deputados Clêuber Carneiro e Romeu Queiroz. por indicação 
das Lideranças do PFL e do Bloco da Maioria). membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o 
Presidente. Deputado Miguel Martin i. declara abertos os 
trabalhos e so lici ta ao Deputado Ronaldo Vasconcellos que 
proceda á leitura da ata da reunião anterior, que. lida e 
ap rovaoa, é subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 
1ª parte dos trabalhos. passa-se á 2ª f ase da Or dem do Dia. 
Com a palavra, o Deputado Geraldo Rezende . relator dos 
Projetos de Lei nos 2 e 11 / 95. proceoe á leitur a de 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação das 
matérias na forma do vencido no 1Q turno. Colocados em 
discussão e votação. cada um por sua vez, são os oareceres 
aprovados. Logo após. o Deputado Alencar da Silveira Júnior 
emite pareceres favoráveis á aprovação dos Projetos de Le1 
nos 21 e 27 / 95. na forma do venc ido no 1Q turno e do Projeto 
de Lei nQ 250/ 95. Submetioos a discussão e votação. cada um 
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por sua vez. são os pareceres aprovados por unanimidade. 
Cumprida a finalidade da reunião. o Presidente agradece a 
presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 29 de junho de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Santanna Ronaloo 

Vasconcellos- Leonidio Bouças- Paulo Piau. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 285/ 95 
EMENDA NQ 11 

Acrescente-se onde convier: 
-'-rt. - O Instituto Estad ua l de rlores-;:a- EF -. po~ 

'~t eiro. fica subord in ado á Secretaria de Estado de 
Agricultura. 
Parágrafo único Fica vedada sua incorporação ou 

subordinação à EMATER. ". 
Sala das Reun iões . 9 de junho de 1995. 
José Bonifácio 

EMENDA NQ 12 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. -A prioridade da nova Secretaria de Meio 

Ambiente é a despo lu ição do rio Jequitinhonha. 
Parágrafo único -Para esse fim deve-se regularizar. de 

imediato, a atuação das mineradoras responsáveis pela 
poluição do referido rio.". 
Sala das Reuniões. 13 de junho de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O vale do Jequitinhonha tem sido falado em 

prosa e verso há muito tempo. Hoje. pelo que se sabe, no rio 
Jequitinhonha nem mesmo o gado bebe água. inteiramente 
poluída e até mesmo venenosa . Fa l a-se até, e com justiça, em 
incluir o Jequitinhonha na área da SUDENE. 
Para a região. o r io é fundamental. Nada melhor, portanto. 

oue a nova Secretaria inicie suas funcões com o serv i ço de 
oespoluição. 

EMENDA NQ 13 
Acrescente-se onde convier: 
"A rt. - Os cargos de Vice-Diretor-Geral, de Diretor 

das Diretorias Financeiro-Administrat iva. de Construção. de 
Engenharia. de Manutenção. de Operação de Via. e o de 
Assessor - Chefe da Assessoria de Custo e Licitação. a que se 
refere o Anexo II do art. 16 da Le i ng 11.403. de 22 / 1/ 94. 
que reorganiza o Departamento de Estradas de Rodagem de 
Min as Gerais - DER-MG -. são de recrutament o amplo.". 
Sala das Reuniões. 27 de julho de 1995. 
José Bonifá.cio 

EMENDA NQ 14 
Dê -se ao inciso VI do art . 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - . . . . . . . . . . ... .. . 
VI - orientar e coordenar t ecnicamente. quanto ao aspecto 

amb ienta i , os órgãos e as entidades que atuam na área. " 



Sala das Reuniões. 2 de agosto de 1995. 
Paulo Piau 

EMENDA No 15 
Suprimam-se os incisos I e VII do art. 9Q. 
Sa l a das Reuniões, 2 de agosto de 1995. 
Paulo Piau 

EMENDA NQ 16 
Suprima-se o art. 8Q. 
Sala das Reuniões. 2 de agosto de 1995. 
Paulo Piau 

Suprima-se a alínea 
Sala das Reuniões. 2 
Paulo Piau 

u :::NDA NQ 17 
"b" ao inciso I I do 
de agosto de 1995. 

art. 4Q. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
-No 16/95 

Comissão de Fiscalizaçâo Financeira e Orçamenc2-ia 
Relatório 
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De autoria do Depu ado João Batista de Oliveira. a 
proposição em apreço objetiva estabelecer critérios para a 
implantação dos centros profissionalizantes previstos no 
art. 224 da Constituição do Estado. _ 

Preliminarmente . a Comissão de Constituição e Just1ça 
conc luiu pela juridicidade, pe l a constitucionalidade e pela 
legalidade do projeto com as Emendas nQs 1 a 3, que 
apresentou. _ 

Posteriormente, a Comissão de Educaçao, Cultura. Desporto e 
Turismo e Lazer op inou pela aprovação da proposição com as 
referidas emendas e com a Emenda nQ 4. 

Em decorrência de requerimento deste relator, foi a matéria 
distribuída à Comissão de Saúde e Ação Social, que opinou 
por sua aprovação com as mencionadas emendas. 

vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A Carta mineira estabe lece, nos termos do art. 224. que o 
Estado assegurará a integração social ao portador de 
def i ciência, especialmente o adolescente. incumbindo o poder 
público da criação de centros profissionalizantes para 
treinamento, habilitação e reabilitação profissional. _nos 
quais deve ser prestada assistência nas areas de sauoe, 
eaucação e traoalho. _ _ _ 

A proposição em te l a tem por objetivo estabelecer cr1ter1~s 
para a implantação e o func ionamento desses centros. nao 
dispondo. todavia. sobre sua efetiva criação. Assim. a 
matéria, aperfeiçoada com as referi~as emendas, não implica 
despesa para os cofres púb li cos . nao encontrando óbice do 
ponto de vista financeiro-orçamentário à sua aprovação. 
Despesas ocorrerão quando os centros vierem a ser criados. 
momento em que serão objeto de nova análise. 

Por outro l ado. a matéria reveste-se oe grande a l cance 
soc i a l . pois possib ili tará transformar o portado de 
oef i ciênc i a em uma oessoa produtiva e adaptada a soc 1edaae: 
sendo o centro profissionalizante uma etapa indispensave l 
nesse processo. 
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Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

16 / 95 com as Eme nd as nQs 1 a 3, da Comissão de Constituição 
e Justiça, e a Emenda nQ 4, da Comissão de Ed ucação. 
Cultura. Desporto e Turismo e Lazer. 

Sala das Comissões, 3 de agosto de 1995. 
Miguel Martin i. Presidente - Marcos Helênio, re i ato~ 

Romeu Queiroz - Geraldo Santanna. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI Ng 44 / 95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado Ermano Batista. o 
projeto em análise d i spõe sobre o aoosti l amento do servidor 
púb li co. 

Preliminarmente. a Comissão de Constituição e Ju st i~3 
concluiu pela juridicidade. pela constitucionalidade e oe . a 
legalidade da matéria. 

Em seguida. a Comissão de Administração Públ i ca opinou pe l a 
aprovação da proposição na forma ao Substitutivo nQ 1. 

Agora . vem a matéria a esta Comissão para receber parecer. 
Fundamentação 

A l eg i s l ação vigente assegura ao servidor público estaaua l 
ocupan te de cargo em comissão por pe lo menos 10 anos o 
direito de continuar a perceber a remuneração desse cargo 
quando dele for afastado. fato esse conhecido oor 
apostilamento. 

A proposição em teia tem por objetivo reduz ir esse espaço 
de tempo oara 5 anos. 

A medida implica ma i s despesas para os cofres públicos. 
pois serà necessário o pagamento da remuneração ao cargo em 
comissão para seu titular e para um número maior oe 
servidores que nele se apostilarem. Essas despesas ir ão. 
potencia l mente. dup licar. 

Ademais. entendemos que o interregno de 10 anos para o 
apostilamento é mais adequado. representando um equ ilíbrio 
entre as aspirações do funcionalismo e o interesse e a 
conven iência da admin i stração púb lica 

Além d i sso. um serv i dor despende. normalmente. 10 anos ou 
mais em sua carreira nos diversos cargos em comissão na 
hierarquia de determinado órgão A at ual l egis l ação 
contemp l a os ser vi dores que fazem carre ir a e não aque les cue 
venham a ocupar momentaneamente um cargo. 

O projeto em causa vai_ também. ca l i di r com a atual 
conjuntura po líti co-económica. aue prevê redução de desoesas 
com pessoal. consubstanciada na Lei Comolement ar nQ 82. ae 
27 / 3/ 95. 

Al ém d i sso. na iniciativa privada . referência de exce l ência 
e eficácia. não ex iste o apostilamento. O traba l haao~ 
somente recebe a remuneração de um cargo ouando o escá 
ocupando e oferecendo a contrapa t i da do seu traoa lho. 

Conclusão 
Pe lo exposto. opinamos pela rejeição do Projeto oe Lei nQ 

44 / 95. 
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Sala das Comissões. 3 de agosto de 1995 . 
Miguel Martini, Presidente- Marcos Helênio, relator 

Romeu Queiroz - Geraldo Santanna. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 79/ 95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentaria 

Relatório 
A propos1çao em análise. desarquivada a pedido do Deputado 

Wanderley Avila. dispõe sobre a oorigatoriedade de o titular 
de cartório comunicar ás Prefeituras Municipais o nome. o 
endereço e o número de inscrição no CPF ou no CGC do novo ou 
dos novos proprietarios de imóve após a lavratura da 
escritura. 

Inicialmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu 
parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela 
legalidade da matéria. 
A seguir, a Comissão de Assuntos Municipais e 

Regionalização. examinando o mérito da proposição. concluiu 
por sua aprovação. apresentando o Substitutivo ng 1. 

Compete. agora, a esta Comissão emitir parecer sobre a 
matéria, nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Por não gerar despesas para o Estado. o projeto de lei em 

exame não encontra óbice , do ponto de vista financeiro-
orçamentário. a sua aprovação . 

A matéria reveste-se oe grande interesse para as 
Prefeituras, pois a comunicação de nome. endereço e CPF ou 
CGC dos novos proprietarios oe imóveis possibi l itara ao 
poder tributa-:e manter atualizado o seu cadastro de 
contribuintes ~o IPTU, tornando mais eficaz o lançamento. 
arrecadação e cobrança desse imposto. 

Medida semelhante a consignada no projeto é objeto oa Lei 
ng 10.536, de 1991, que determina aos cartórios que informem 
ao INCRA os dados do novo proprietario de imóvel rural para 
fins de cobrança do Imposto Territorial Rural - ITR. 
O Substitutivo ng 1. apresentado pela Comissão de Assuntos 

Municipais e Regionalização. visa a simplificação ao tratar, 
em um mesmo diploma normativo, da obrigatoriedade oe os 
cartórios informarem os dados dos novos proprietarios ao 
INCRA. no caso de imóveis rurais , ou as Prefeituras. no caso 
de imóveis urbanos. 

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

Lei nQ 79 / 95, na forma ao Substitutivo nQ 1 . aoresentado 
pela Comissão de Assuntos Municioais e Regionalização. 
Sa l a das Comissões. 3 de agosto de 1995. 
Migue l Martini. Presidente Romeu Queiroz. relator 

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

NQ 175 / 95 
Comissão de Fisca l ização Financeira e Orçamentaria 

Re l atório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio. o projeto de l ei em 

epígrafe isenta do pagamento de emolumentos as entidades 
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beneficentes de assistência social, nos casos que menciona, 
e dá outras providências. 

O projeto tramitou na legislé : Jra passada com o ng 2 . 068 / 94 
e ro1 desarquivado a requerimento do autor. aprovado em 
7/ 3/ 95. 

Encaminhada a matéria à Comissão de Constituição e Justiça. 
esta emitiu parecer pela admissibilioade do projeto de i ei 
sob os aspectos de juridicidade e legalidade e lhe 
aoresentou as Emendas nos 1 a 4. Em seguida, a Comissão oe 
Administração Pública opinou, quanto ao mérito. por sua 
aorovação com as Emendas ngs 1 a c . 

Agora. cabe a esta Comissão apreciar a matéria. 
Fundamentação 

O impacto da pretendida isenção na receita tribu:ária do 
Estado é mínimo, ja que serão oeneficiadas com a isenção 
total apenas as entidades declaradas de utilidade púb l ica 
por lei estadua l . nas hipóteses de registro de a l teração de 
estatutos. atas ou documentos validos contra terceiros. 
mantendo-se a cobrança nas demais situações. 

No caso das entioades não declaradas de uti l idade pública. 
os valores dos emolumentos serão reduzidos à metade. 
observado o disposto na Tabela 20 do Anexo III da Lei ng 
7.339. de lQ/ 12/ 78. 

O benefício previsto no projeto é progressivo. isentando as 
entidades no momento do registro de seu ato constitutivo. 
reduzindo à metade os valores dos emolumentos pagos por 
entidades não declaradas de uti l idaoe oúb 1íca estadua l e 
isentando totalmente as reconhecidas por lei estaoual. 

Não havendo impacto negativo na execução orçamentária do 
Estado. entendemos que o projeto oeve merecer a aprovação 
desta Casa. 

Conclusão 
Diante do exposto. nosso parecer é pe l a aprovação do 

Projeto de Lei ng 175/ 95 no 1Q : _·no. com as Emendas ngs 1 a 
4. da Comissão de Constituição c Justiça. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1995. 
Migue l Martini. Presidente Romeu Queiroz. relator 

Geraldo Santanna - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO P ~ OJETO DE LEI 

No 2E. / 95 
Comissão de Fisca l ização F ~anceira e Orçamentaria 

Relatório 
De autoria do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 

Presidente. o projeto em apreço tem por objetivo reajustar 
os vencimentos e os proventos dos serv i dores do Poder 
Judiciario. 

Preliminarmente. a Comissão de Const i t uição e Justiça 
concluiu pela juridicidaoe. pe l a constitucionalidaDe e oe la 
legalidade da proposição. 
Posteriormente. a Comissão de Administração Pública opinou 

pela aorovação do projeto na forma prooosta. 
Agora. vem a ma ér i a a esta Comissão para recebe" oarece- . 

Fundamentação 
A medida v i sa a estender aos servidores do Poder Juo iciár io 
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o mesmo reajustamento já 
Executivo, ou seja, 10% 

concedido aos servidores do Poder 
a partir de 1Q de maio do corrente 

ano. 
A matéria não encontra óbice do ponto de vista financeiro-

orçamentário. As despesas decorrentes da execução da futura 
lei serão cobertas pelos créditos orçamentários consignados 
ao Pooer Judiciário, e o Tribunal de Justiça não está 
solicitando autorização para abertura de créditos 
adicionais. Os seus gastos . mesmo levando em conta a 
proposição em apreço, terão que se submeter ao limite já 
estabelecido por este Poder. 

Ademais. a medida é procedente. pois visa 
servidores do Poder Judiciário o mesmo 
remuneratório já dispensado aos outros servidores 

Além disso. o percentual de reajustamento 
compatível com a atual conjuntura econômica e com 
observada. 

Conclusão 

a dar aos 
tratamento 
do Estado . 

10% é 
a infl ação 

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 
261/95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente Romeu Queiroz, relator 

Marcos Helênio - Geraldo Santanna. 
PAR ECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUI ÇÃO NQ 5/ 95 

Comi ssão Espec i a l 
Relatório 

De autoria de mais de 1/ 3 dos membros da Assembléia 
Legislativa e tendo como primeiro signatário o Deputado 
Leonídio Bouças, a proposição em epígrafe objetiva dar nova 
redação ao inciso III do art. 64 da Constituição do Es t ado, 
que dispõe sobre o numero mínimo de Câmaras Municipais para 
se apresentar proposta de emenda á Consti- _iç ão. 
Publicada no "Diário do Legislativo" dE: 2/ 6/ 95 , a matéria 

ficou de posse da Mesa durante o prazo regimental. para 
receber emendas. 
Esgotado o prazo sem ter havido apresentação de emenda. a 

proposta foi encaminhada a esta Comissão Especial , para 
receber parecer. conforme dispõe o art. 210 ao Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O art. 64, I, da Constituição Estadual permite que os 

Deputados modifiquem, por meio de proposta de emenda. 
dispositivos nela existentes. 

A matéria objeto deste parecer há muito vem sendo 
reivindicada pelos municipes. que têm enfrentado 
dificu l dades de ordem prática no tocante á tentativa oe 
apresentar propostas oe emenoa á Constituição Estadua l . O 
rigor excessivo do inciso III do art. 64 da Carta mineira 
inviabiliza a apresentação das prooostas, pois uma série de 
fatores prejudica a iniciativa de proposições dessa 
natureza. 
Entre as inúmeras dificuldades. destaca-se a referente á 

dimensão territorial: a escassez de recursos econômicos e o 
granoe tempo despendido com viagens para contatos com os 

z 
C) 

"' " • .?_ 

53 

Vereadores de mais da metade das Câmaras Municipais, bem 
como a diversificação das peculiaridades regionais, têm sido 
os maiores empeci lhos á ap licação do mencionado dispositivo. 

Atualmente, o Estado de Minas Gerais é um dos que possui 
maior número de municípios: no total. 756. Além disso, 
tramita nesta Casa projeto de lei que visa a aumentar o 
numero deles. Esse fato, por si só , justifica a redução que 
figura na proposta de emenda á Constituição em causa. Dessa 
forma, a proposta merece a acolhida dos ilustres 
parlamentares mineiros. 

À guisa de esclarecimento , saliente- se que os Presidentes 
das Assembléias Legislativas estão promovendo medidas para 
reduzir o número exigido pelo inciso I do art. 60 da 
Constituição da República, a exemplo do que ocorre em 
relação aos municípios. 

Conclusão 
Em face do exposto. somos pela aprovação da Proposta de 

Emenda á Constituição nQ 5/ 95 no 1Q turno. 
Sala das Comissões. = de agosto de 1995. 
Arnaldo Penna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator -

Miguel Martini - Aniva ldo Coelho- Antônio Roberto- Jorge 
Eduardo de Oliveira - Clêuber Carneiro- Leonídio Bouças-
Ivo José. 

\ 
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BE LO HORIZONTE , SÁBADO , 5 DE AGOSTO DE 1995 

ATA 

ATA DA 60ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 3 DE AGOSTO DE 1995 

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

Correspondência : Mensagens ngs 28 a 31/95 (encaminhando o 
Projeto de Lei Complementar ng 5/ 95, os Projetos de Lei nQs 
367 e 368 / 95 e o veto à Proposição de Lei nQ 12.684), do 
Governador do Estado Ofícios Apresentação de 
Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nQs 8 e 9/ 95 
- Projetos de Lei nQs 369 a 376/95 - Requerimentos nQs 597 e 
598 / 95 - Requerimentos dos Deputados Geraldo Rezende , Ermano 
Batista e outros e Raul Lima Neto Comunicações: 
Comunicação da Comissão de Administração Pública- Oradores 
Inscritos: Discursos dos Deputados Marcos Helênio, Paulo 
Schettino e Durva l Ânge l o - 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ): 1ª 
Fase: Abertur a de inscrições - Questão de ordem - Leitura de 
comunicação apresentada -D i scussão e votação de pareceres: 
Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei nQ 239 / 95: aprovação Requerimentos: 
Requerimentos dos Deputados Geraldo Rezende e Raul Lima 
Neto: encaminhamento à Comissão de Assuntos Municipais 
Requerimento do Deputado Ermano Batista e outros; 
deferimento - Requerimentos nQs 422 e 491 / 95; aorovação - 2ª 
Fase : Discussão e votação de proposições: Discussão. em 1Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 285/ 95; apresentação de emendas; 
encerramento da discussão: encaminhamento do projeto com as 
emendas à Comissão de Meio Amb iente Discussão. em 2Q 
turno, do Projeto de Lei nQ 94 / 95: aprovação - ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
-As 14h15mi n. comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wander l ey Ávila Sebastião Navarro 

Vi eira - Paulo Pettersen - Mar ia José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio - Aílton Vilela-
Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso-
Alvaro Antônio- Anivaldo Coelho- Antônio Andrade - Antônio 
Roberto- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bi l ac Pinto-
Carlos Murta - Clêuber Carneiro Dílzon Melo Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho Geraldo 
Rezende - Gera ldo Santanna - Glycon Terra Pinto hely 
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Ja i r o Ataide- João Batista de Oliveira -João Leite- Jor ge 
Hannas - José Bon if ácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira- Leonidio Bouças -Marcelo 
Gonçalves- Marcos Helênio -Maria Olivia- Mauri Torres-
Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho -Paulo 
Schettino Péricles Ferre ir a - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcel los - Sebastião Costa- Sebastião 
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Helvécio- Simão Pedro Toledo- Wil s on Trópia. 
O Sr . Presidente (Deputado Wanderley Ávila) - A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimenta l. 
Dec l aro aberta a reunião . Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, 1n1c1amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, a Sra . 2ª - Secretária, para proceder à leitura da 
ata da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen , 2ª-Secretária. procede à 
l eitura da ata da reunião anter ior. que é aprovada sem 
restrições. 

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

1g- Secretário , lê a seguinte correspondência: 
"MENSAGEM NQ 28/95* 

Belo Horizonte , 1Q de agosto de 1995. 
Senhor Presidente , 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce l ência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa. o incluso projeto de 
lei complementar , que institui gratificação de t e mpo 
integral para o pessoal do Quadro da Policia Civil, de que 
trata a Lei nQ 6.499 , de 4 de dezembro de 1974 . e dá outras 
providências. 

A proposta ref l ete o esforço do meu Gove r no no sentido de 
atribuir, na medida da possibilidade do Tesouro Est a dua l, 
remuneração justa ao pessoal do Quadro da Polícia Civil. 
como simultaneamente estou fazendo pa r a a Pol ícia Militar do 
Estado, exemplares corporações cujas atribuições 
institucionais de garantia da segurança e da ordem pública 
traduzem, afinal. entre outras competências const itucionais. 
os objetivos prioritários do Estaco. 

A Procuradoria-Geral do Estado , por força de sua atuação 
institucional , prescinde formalmente de órgão destina do a 
dar suporte aos Procuradores do Estado nos cálculos de 
liquidação, em avaliações e perícias. daí a proposta 
inscrita no artigo 2Q relativa à criação da unidade técnica 
para o desempenho deste mister. 
Ressalte-se que no caso do reajuste da Policia Militar 

exerc i a delegação conferida pelo artigo 24 da Lei nQ 
11.819. de 31 de março de 1995. 
Por se tratar de matéria urgente. sol i cito a Vossa 

Excelência que o projeto de lei complementar seja apreciado 
no prazo referido no artigo 69 , ~ 1Q. da Constituição do 
Estado. 
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Excelênc ia 

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 5/95 
Institui gratificação de tempo integ ra l para o ocupante de 

cargo de provimento efetivo do Quadro da Polícia Civil. de 
que trata a Lei nQ 6.499. de 4 de dezembro de 1994, e dá 
outras providências. 

Art 1Q - Fica instituída gratificação oe tempo integral 
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para o ocupante de cargo de natureza estritamente Policial 
civil, no percentual de 10% (dez por cento ) . incidente sobre 
a remuneração inerente ao cargo efetivo do servidor do 
Quadro da Policia Civil, de que trata a Lei ng 6 . 499 , de 4 
de dezembro de 1994. 
Art. 2Q Fica criado , na estrutura orgãnica da 

Procuradoria-Geral do Estado. de que trata a Lei 
Complementar ng 30, de 10 de agosto de 1993 , o Centro de 
Cálculo, Liquidação e Avaliação. acrescido ao seu artigo 4Q, 
inciso IV , correspondendo á alínea "c". 
9 1Q- Incumbe ao Centro de Cálculo, Liquidação e Avaliação 

a elaboração de cálculos de liquidação e l audos em processos 
judiciais ou extra j udiciais em que o Estado figure como 
autor, réu , liti sconsorte, assistente ou opoente e a 
prestação de assistênc i a técnica ao Procurador do Estado em 
casos de perícia. 

§ 2Q- Para atender ao disposto neste art i go ficam criados, 
no Anexo III do Decreto nQ 16.409 , de 10 de julho de 1974, 1 
( um ) cargo de Diretor II, código MG-05. símbolo S-02, e 2 
(dois) cargos de Assessor II, código AS-02, símbolo S- 03, 
destinados ao Quadro Especial da Procuradoria-Geral do 
Estado - Quadro II do Anexo II-C do Decreto nQ 36 . 033, de 14 
de setembro de 1994. 

§ 3Q - Os cargos criados neste artigo são de provimento em 
comissão e de recrutamento amplo , sendo o de Diretor II 
privativo de Economista , Contador ou Matemático. 
Art. 3Q -Para atender ás despesas decorrentes da execução 

desta lei . fica o Poder Executivo autor i zado a abrir crédito 
sup lementar de R$6.014.000.00 (seis milhões e quatorze mil 
reais) , observado o disposto no artigo 43 da Lei Federa l nQ 
4.320, de 17 de março de 1964. 
Art. 4Q -Esta Lei Complemencar entra em vi gor na data de 

sua publicação. retroagindo seus efe i tos a 1Q de julho de 
1995, relativamente ao artigo 1Q. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário." 
- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, de 

Administração Pública e de Fisca li zação Financeira para 
parecer. nos termos do art. 195 , c / c o art. 103. do 
Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o :exto original. 

"MENSAGEM NQ 29/ 95 * 
Be l o Horizonte. 1Q de agosto de 1995 . 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce lência. para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa. o projeto de lei 
incluso. que cria o Fundo Estadua l de Saúde - FES - e dá 
outras providências. 

A criação do Fundo Estadua l de Saúde dest ina-se a definir e 
ordenar os recursos que serão aplicados no desenvol vi mento 
de ações e serviços de saúde , no ãmbito do Sistema Único de 
Saúde em Minas Gerais. 

Tr ata-se de providência que poss ibilitará 
ser vi ços de forma ar ticul aoa com órgãos 
atu am na área de saúde em nosso Escaao , 

a execução desses 
e entidades que 

bem como tornará 
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exeqüível as transferências intergovernamentais de 
financeiros para esse fim, atendendo-se, assim, 
estabelece o artigo 4Q da Lei Federal nQ 8. 142. 
dezembro de 1980 . 
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recursos 
ao que 

de 28 de 

Os requisitos para a criação do fundo de 
projeto são demonstrados na exposição anexa 
Pasta da Saúde. que servirá para instruir a 
apreciação da matéria por essa Casa. 

que trata o 
do titular da 

tramitação e 

Dada a relevãncia da criação do Fundo Estadua l de Saúde. 
so li cito que o projeto encaminhado seja apreciado com 
urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado. 
Sirvo-me da oportunidade para reiterar a Vossa Exce l ência 

as expressões do meu elevado apreço e distinta consideração. 
Eduardo Azeredo. Governador do Estado. 

PROJETO DE LEI No 367 / 95 
Cria o Fundo Estadua l de Saúde- FES e dá outras 

providências . 
Art. 1Q -F ica criado o Fundo Estadua l de Saúde- FES -. 

que tem por objetivo criar condições finance ir as e de 
administração de recursos oestinados ao desenvolvimento das 
ações e serviços de saúde , executados ou coordenados pela 
Secretaria de Estado da Saúde. no ãmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS-MG. 

Art. 2Q Poderão ser beneficiários de operações com 
recursos do fundo: 
r - órgãos e entidades públicas federais. estaduais e 

municipais. responsáveis pela execução das ações e serviços 
de saúde no Estado de Minas Gerais: 

II - pessoas r1s1cas e ent i dades privadas , contratadas ou 
conveniadas. na forma da lei, para a execução de ações ou 
prestações de serviços ao SUS-MG: 
III - munic ípios do Estado e fundos municipais de saúde: 
IV - consórcios intermunic i pais de saúde: 
v - pacientes que necessitem de assistência não incluída 

nas tabelas do Sistema de Informações Ambulatoriais do 
Sistema Único de Saúde SIA-SUS e do Sistema de 
Informações Hospitalares do Sistema Úni co de Saúde - SIH-
SUS. 

Art. 3Q- Const ituem recursos do fundo: 
r - dotações consignaoas no Orçamento do Estado e em 

créd i tos adic ionais: 
II - recursos provenientes do Fundo Nacional oe Saúde-

FNS: 
III - transferênci as oriundas do Orçamento da Seguridade 

Sacia 1; 
IV- receitas oecorrentes de contratos. convênios , acordos 

e ajus tes: 
v- doações. auxí lios. contribuições e legados que lhe 

venham a ser destinados; 
VI recursos provenientes de multas decorrentes de 

condenação civil ou de impos ição de penal idade 
administrativa prevista em l e i; 

VII resultados das aplicações financeiras das 
disponibilidades temporárias: 
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recursos de qualquer origem, desde que não onerem o 

Paragrafo único - O fundo, por intermédio de sua gestora, 
podera manter conta no Banco do Brasil. para a movimentação 
de recursos provenientes do Governo Federa l . 

Art. 4Q -O Fundo Estadual de Saúde- FES -. de natureza e 
individuação contabeis. tera prazo de duração indete rminado 
e seus recursos serão utilizados: 

I na forma de transferências ou repasses aos 
beneficiários para o desenvolvimento de ações, atividades e 
serviços estabelecidos no SUS; 

II - como pagamento aos beneficiarias indicados no inciso 
II do artigo 2Q por ações executadas ou serviços prestados 
ao sus: 

III - para a execução de projetos. orogramas e atividades 
previstos no SUS. sob a coordenação da Secretaria de Estado 
da Saúde. 

Art. 5Q -As condições de transferência ou repasse de 
recursos e de pagamentos. bem como os requisitos e condições 
a serem exigidos dos beneficiarias obedecerão ás disposições 
legais est a belecidas para o funcionamento do SUS, inclusive 
no que concerne ás deliberações e á fiscalização do Conselho 
Estadual de Saúde. 
Paragrafo único - A transferência de recursos referentes a 

programas de ações de saúde coletiva. de operações da rede 
assistencial e de capacitação de recursos humanos. em nível 
municipal. podera ser realizada por meio de repasses diretos 
e automáticos aos fundos municipais de saúde, desde que 
sejam cumpridos os requisitos do artigo 4Q da Lei Federal nQ 
8. 142, de 28 de dezembro de 1990. 

Art. 6Q -O fundo tera como gestora a Secretaria de Estado 
da Saúde, com as atribuições previstas no artigo 4Q, inciso 
I. da Lei Complementar nQ 27, de 18 de janeiro de 1993, e na 
legisl ação federal pertinente. observado também o disposto 
no paragrafo único do artigo 3Q desta lei. 

§ 1Q A gestora poderá celebrar convênios ou contratos em 
nome do fundo. com vist as á utilização de seus recursos, 
conforme se acha previsto nos incisos I e II do artigo 4Q 
desta lei. 
s 2Q A gestora se obriga a apresentar relatórios 

específicos á Secretaria de Estado da Fazenda, na forma e m 
que forem solicitados. 

Art. 7Q - O agente financeiro do 
Estado de Minas Gerais BEMGE 
definidas no artigo 4Q, inciso II . 
27, de 18 de janeiro de 1993. 

funao sera o Banco do 
com as atribuições 

da Lei Comp l ementar ng 

s 1Q - A remuneração do agente financeiro será fixada pelo 
grupo coordenador, observadas as normas do SUS e as 
diretrizes do Conselho Estadual de Saúde. 
~ 2Q - O agente financeiro se obriga a apresentar á gestora 

e á Secretaria de Estado da Fazenda relatórios específicos 
na forma em que forem solicitados. 
Art. 8o- O Grupo Coordenador sera integrado por: 
I - 2- (aois) representantes da Secretaria de Estado da 
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Saúde: 
I I - 1 (um) 

Planejamento e 
III - 1 (um) 

Fazenda; 

representante da 
Coordenação Gera l ; 

representante da 

Secretaria de 

Secretaria de 
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Estado do 

Estado da 

IV - 1 (um) represent , -êe do Banco do Estado de Minas 
Gerais - BEMGE . 
Paragrafo único - As deliberações do grupo coordenador 

relativas ás atr ibui ções definidas no artigo 4Q, inciso III, 
da Lei Comolementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993, deverão 
observar as diretrizes e orientações específicas do Conselho 
Estadual de Saúde - CES. 
Art. 9Q- Compete á Secretaria de Estado da Fazenda: 
I a supervisão financeira da gestora e do agente 

financeiro, especialmente no aue se refere á elaboração da 
proposta orçamentária anual do fundo e do cronograma 
financeiro da receita e da despesa: 

II - a definição sobre a ap licação das disponibilidades 
transitórias da caixa, nos termos do artigo 6Q da Lei 
Complementar ng 27, de 18 de janeiro de 1993. com a redação 
da Lei Complementar ng 36, de 18 de janeiro de 1995: 

III -a aná lise de prestação de contas e dos demonstrativos 
financeiros do fundo, sem prejuízo das analises do Tribuna l 
de Cont as do Estado. 

Art. 10- Os demonstra tivos financeiros do fundo obedecerão 
ao disposto na Lei Federal ng 4.320. de 17 de março de 1964, 
e nas normas gerais e específicas do Tribunal de Co~tas do 
Estado. 

Art . 1 1 o Poder Executivo expedira o regulamento 
fundo. do 

Art. 12 - No exercício de 1995, as despesas do fundo 
correrão por conta das atividades 1321.13754284.148, 
1321.13754284 . 219. 1321.13754284.221 e 1321.13752174.266 do 
orçamento da Secretaria de Estado da Saúde. de que trata a 
Lei ng 11.803. de 18 de janeiro de 1995. 
Art. 13 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 14 - Revogam-se 
- Publicado. vai o 

Saúde e Ação Socia l 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

as disposições em contrario." 
projeto ás Comissões de Justiça. de 
e de Fiscalização Financeira. para 

ao art. 195, c / c os arts. 103 e 220 , do 

* - Pub l icado de acordo com o texto original. 
"MENSAGEM NQ 30/ 95 * 

Be lo Horizonte. 1Q 
Senhor Presidente. 

de agosto ae 1995. 

Tenho a honra de passar ás mãos de Vossa Excelência. 
solicitando a fin eza de submeter á apreciação dessa egrégia 
Assembléia Legislativa o incluso projeto de lei. que 
"autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade 
do Estado de Minas Gerais" . 

A finalidade do projeto de 
ao Estado desonerar-se do 
patrimônio imóveis para ele 

lei ora encaminhado é permitir 
encargo de manter em seu 

sem o mínimo interesse de 
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ut i 1 i zação. 
Renovo a Vossa Excelência, nesta oportunidade, meus 

protestos de elevado apreço. 
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais. 

PROJETO DE LEI NQ 368/95 
Autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade 

do Estado de Minas Gerais. 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autc-izado a alienar os 

seguintes bens de propriedade do Estado: 
I - imóve l situado na cidade de Itajuba-MG , constituído de 

um terreno com área de quatro mil metros quadrados 
(4.000.00m2), composto dos lotes ngs 38. 39, 40 , 41, 44, 45. 
46 , 47 , 157, 158, 159 e 160. da quadra "S", do loteamento 
BPS, com os seguintes limites e confrontações: pela frente. 
numa extensão de quarenta e sete metros e cinqüenta 
centímetros (47.50m), com a Rua Bartolomeu Tadei; pela 
direita. numa extensão de oitenta e quatro metros e vinte e 
dois centímetros (84,22m), com a Rua Antônio Simão Manoel: 
pela esquerda, numa extensão de oitenta e quatro metros e 
vinte e dois centímetros (84,22m), com a Rua Prefeito Tigre 
Maia; e, pelos fundos, numa extensão de quarenta e sete 
metros e cinqüenta centímetros (47,50m), com terrenos de 
propriedade de Benedito Pereira dos Santos, imóvel este 
adquirido pelo Estado de Minas Gerais através de escritura 
pública de permuta, l avrada a fls. 188 do livro 52-E do 
Cartório do 7Q Oficio de Notas desta Capital. devidamente 
matriculado sob o nQ 3.217 . registro 2, a fls. 282 do livro 
2-AH do Cartório de Registro de Imóveis Francisco Rennó 
Pereira Júnior, da Comarca de Itajuba-MG; 

II - imóvel situado na cidade de Itajuba-MG. constituído de 
um terreno com área de dois mil duzentos e sessenta e seis 
metros quadrados (2.266,00m2). no Bairro do Açude, do 
loteamento Jardim das Colinas. com os seguintes limites e 
confrontações: pela frente. numa extensão de oitenta e dois 
metros (82.00m) aproximadamente, com a Rua 10; confrontando, 
por um dos lados, numa extensão de quarenta e cinco metros 
(45,00m), com a Rua 12; pelo outro lado, numa extensão de 
dezesseis metros ( 16.00m ). com o lote um (1), da quadra "L": 
e pelos fundos, numa extensão de oitenta metros (80 .00m ), 
com terrenos dos herdeiros de Jair Florêncio da Costa, 
imóvel este adquirido pe lo Estado de Minas Gerais através de 
escr i tura pública de dação em pagamento. lavrada as fls. 
49 / 50 do livro 115-N do Cartório do 2Q Oficio de Notas da 
cidade de Itajuba-MG, matr icul ado sob o ng 9.486. a fls. 126 
do livro 1-A do Cartório de Registro oe Imóveis Maria 
Aparecida Salomon. da Comarca de Itajuba: 

III imóvel situado na cidade de Uberlândi a-MG, 
constituído pelo lote nQ 13, da quadra ng 18. com área de 
quatrocentos metros quadrados (400.00m2). confrontando, pela 
frente. com a Rua Goiás; pelo lado dire ito. com o lote nQ 
12: pelo l ado esquerdo, com o lote ng 20: e. pelo fundo. com 
o lote no 10 . i móvel este adquirido pelo Estado de Minas 
Gera i s através de escritura de dação em oagamento. lavrada 
às f l s. 70/ 71 do livro 408 do Cartório do 3Q Ofício de Notas 
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da cidade de Uberlândia, matriculado sob o ng 9.501 do livro 
de Registro Geral nQ 2 do Cartório do 2Q Ofício de Registro 
de Imóveis, da Comarca de Uberlândia; 

IV - imóvel situado na cidade de Uberlândia-MG, constituído 
pelo lote nQ 15. da quadra 18, com área de duzentos e 
cinqüenta metros quadrados (2 50.00m2), confrontando, pela 
frente. com a Av. Brasil; pelo lado direito. com o lote nQ 
14; pelo lado esquerdo. com o lote nQ 16; e, pelos fundos, 
com o lote nQ 10 . imóvel este adquirido pelo Estado de Minas 
Gerais através de escritura pública de dação em pagamento. 
l avrada às fls. 70/ 71 do livro 408 do Cartório do 3Q Ofício 
de Notas da cidade de Uberlândia , matriculado sob o ng 9.506 
do livro de Registro Geral nQ 2 do Cartório do 2Q Ofício de 
Registro de Imóveis, da Comarca de Uberlândia : 
v- imóvel situado na cidade de Uberlândia -MG. constituído 

pelo lote nQ 16. da quadra nQ 18. com área de duzentos e 
cinqüenta metros quadrados ( 250.00m2 ), confrontando. pe l a 
frente , com a Av. Bras il; pelo l ado direito. com o lote ng 
15: pelo lado esquerdo , com o lote ng 17: e. pelos fundos , 
com o lote nQ 10. imóvel este adquirido pelo Estado de Minas 
Gerais através de escritura pública de dação em pagamento, 
l avrada às fls. 70/ 71 do livro 408 do Cartório do 3Q Oficio 
de Notas da cidade de Uberlândia, matriculado sob o nQ 9.507 
do Livro de Registro Geral nQ 2 do Cartório do 2Q Oficio de 
Registro de Imóveis, da Comarca de Uberlândia; 

VI - imóveis situados na cidade de Betim-MG , no Bairro 
Nossa Senhora de Fatima, constituídos dos terrenos formados 
pelos lotes ng 3 (três). da quadra 1 (um); lotes ngs 3 e 38 
(três e trinta e oito), da quadra 4 (quatro); lotes nQs 7 e 
10 (sete e dez). da quadra 8 (oito): lote nQ 5 (cinco). da 
quadra 10 (dez): lotes 7. 8. 23. 24, 25. 31 e 40 (sete, 
oito, vinte e três, vir:te e quatro. vinte e cinco. trinta e 
um e quarenta). da quadra 12 (doze ) : lo tes ngs 1, 11. 12 
(um, onze e doze), da quadra 15 (quinze); lote ng 19 
(dezenove). da quadra 27 (vinte e sete): lote ng 49 
(quarenta e nove), da quadra 28 (vint e e oito); lotes ngs 2 
e 11 (dois e onze ) . da quadra 29 (vint e e nove); lotes ngs 2 
e 25 (dois e vint e e cinco). da quadra 32 (trint a e dois) ; 
l otes ngs 2. 6 e 16 (dois. seis e dezesseis ). da quadra 33 
(trinta e três): lotes ngs 13 e 19 (treze e dezenove ). da 
quadra 34 (trinta e quatro): lotes nQs 1, 2. 3 e 4 (um, 
dois, três e quatro), da quadra 36 (trinta e seis); lote ng 
1 (um), da quadra 10 (dez): lotes ngs 3 e 4 (t rês e quatro). 
da quadra 29 (vi nte e nove ): lotes ngs 2, 11. 16. 29. 31 e 
32 (do i s, onze. dezesseis. vinte e nove, trinta e um e 
trinta e dois). da quadra 31 (trinta e um). imóveis estes 
adq uiri dos pe lo Estado oe Minas Gerais através de escr itura 
pública de dação em pagamento. lavrada a fls. 108 VQ/ 111 do 
1 ivro 58 do Cartório do 2Q Oficio do Judicial e Notas de 
Betim- MG, com matriculas, respect ivamente . ngs 20.105. 
20.106, 20.107. 20.108. 20.109, 20.110 , 20.111, 20.112, 
20. 1 13 . 20. 1 14 , 20. 1 15. 20. 1 16. 20. 1 1 7 . 20. 1 18. 20. 19 . 
20.120. 20.121 . 20.122, 20.123. 20.124 . 20.125, 20.126, 
20.127. 20.128. 20.129 .. 20.130. 20.131, 20.132, 20 . 133, 



20.134, 20.135. 3.525, 21.424. 21.425, 21.426, 
21.428, 21.429, 21.430 e 21.431, todas do Livro de 
Geral nQ 2 do Cartório de Registro de Imóveis Célia 
de Rezende Campos, da Comarca de Betim; 
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21.427' 
Registro 
Nogueira 

VII - imóveis situados na cidade de Betim-MG, no loteamento 
denominado Vila Pe . Eustáquio, 2ª gleba, constituídos dos 
terrenos formados pelos lotes nQs 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 , 23, 24, 
25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 , 37 , 38, 39 e 
40 ( um, dois, três, quatro, cinco, seis. sete. oito, nove, 
dez, onze, doze, treze, quatorze , quinze, dezesseis , 
dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e 
dois, vinte e três, vinte e quatro. vinte e cinco. vinte e 
seis , vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta, 
trinta e um. trinta e dois , trinta e três, trinta e quatro, 
trinta e cinco. trinta e seis. trinta e sete. trinta e oito. 
trinta e nove e quarenta) , da quadra nQ 48 (quarenta e 
oito), 1move1s estes adquiridos pelo Estado de Minas Gerais 
através de escritura de dação em pagamento, lavrada a fls. 
108 / VQ/111 do livro 68 do Cartório do 2Q Oficio do Judicial 
e Notas de Betim-MG, com as matriculas. respectivamente ngs 
13.752, 13.753. 13.754, 13.755 , 13.756. 13.757, 13.758, 
13.759, 13.760, 13.761. 13.762, 13 . 763 , 13.764, 13.765, 
13.766, 13.767, 13.768, 13.769. 13 . 770. 13.771, 13.772, 
13.773, 13.774, 13.775, 13.776, 13.777, 13.778, 13.779, 
13.780, 13.781 , 13.782, 13.783. 13.784, 13.785, 13.786, 
13.787. 13 . 788, 13.789. 13.790 e 13.191, todas do Livro de 
Registro Geral nQ 2 do Cartório de Registro de Imóveis Célia 
Nogueira de Rezende Campos. da Comarca de Betim: 
VIII imóveis situados na cidade de Betim-MG, no 

loteamento denominado Vila Pe. Eustáquio. 2ª gleba, 
constituídos dos terrenos formados pelos lotes ngs 1. 2, 3, 
4, 5, 6. 7, 8. 9, 10. 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17. 18. 19, 
20. 21' 22. 23. 24, 25, 26, 27' 28. 29, 30, 31' 32, 33. 34. 
35. 36, 37, 38, 39 e 40 (um, dois , três, quatro. cinco, 
seis, sete. oito, nove. dez, onze. doze. treze, quatorze, 
quinze. dezesseis , dezessete. dezoito , dezenove. vinte, 
vinte e um, vinte e dois, vinte e três. vinte e quatro , 
vinte e cinco. vinte e seis. vinte e sete. vinte e oito. 
vinte e nove, trinta, trinta e um, trinta e dois, trinta e 
três. trinta e quatro, trinta e cinco. trinta e seis, trinta 
e sete . trinta e oito, trinta e nove e quarenta), da quadra 
nQ 38 (trinta e oito). imóveis estes adquiridos pelo Estado 
de Minas Gerais através de escritura de dação em pagamento, 
lavrada a fls. 108/VQ/ 111 do livro 68 do Cartório do 2Q 
Oficio do Judicial e Notas de Betim-MG. e suas respectivas 
matriculas nQs 13.672, 13.673. 13.674. 13 . 675. 13.676, 
13.677, 13.678. 13.679, 13.680, 13.681, 13.682, 13.683, 
13.684. 13.685, 13 . 686 , 13.687. 13.688, 13.689, 13.690 , 
13 .691. 13.692. 13.693. 13.694, 13.695, 13.696, 13.697, 
13 .698, 13.699, 13.700, 13.701 , 13.702, 13.703, 13.704, 
13.705, 13.706, 13.707, 13.708. 13.709, 13.710, 13 .711, 
todas do Livro de Registro Geral nQ 2 do Cartório de 
Registro de Imóveis Célia Nogueira de Rezende Campos, da 
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Comarca de Betim-MG; 
IX - imóveis situados na cidade de Betim- MG. no loteamento 

denominado Vila Pe. Eustáquio, 2ª gleba, constituídos dos 
terrenos formados pelos lotes nQs 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 , 8. 9, 
10, 11. 12, 13, 14, 15 , 16. 17, 18, 19 , 20, 21. 22, 23. 24. 
25, 26, 27, 28. 29 . 30. 31, 32 . 33, 34 , 35, 36. 37, 38, 39 e 
40 (um, dois, três, quatro, cinco. seis, sete, oito, nove, 
dez, onze, doze. treze, quatorze , quinze , dezesseis. 
dezessete, dezoito, dezenove. vinte, vi nte e um, vinte e 
dois , vinte e três. vinte e quatro. vinte e cinco. vinte e 
seis. vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. 
trinta e um, trinta e dois, trinta e três. trinta e quatro , 
trinta e cinco. trinta e seis. trinta e sete. trinta e oito. 
trinta e nove e quarenta), da quadra nQ 43 (quarenta e 
três) , imóveis estes adquiridos através de escritura de 
dação em pagamento lavrada a fls. 108/ VQ / 111. do Livro 68 , 
do Cartório do 2Q Oficio do Judicial e Notas da cidade de 
Betim-MG. com as matriculas , respectivamente. nQS 13.712. 
13.713, 13.714, 13.715. 13.716. 13.717, 13.718. 13.719. 
13.720, 13 . 721, 13.722. 13.723, 13 . 724, 13.725, 13.726. 
13.727, 13 . 728, 13 . 729, 13.730. 13.731, 13.732, 13.733. 
13.734. 13 . 735. 13.736, 13.737. 13.738, 13.739 , 13.740 , 
13.741 , 13.742, 13.743. 13.744, 13.745, 13 . 746, 13.747 . 
13 . 748, 13.749, 13.750 e 13.751, todas do Livro de Registro 
Geral nQ 2 do Cartório de Registro de Imóveis Célia Nogueira 
Rezende Campos, também da Comarca de Betim- MG: 

X - imóvel situado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, na 
confluência da Lagoa da ijuca. em Jacarepaguá. composto do 
lote 1 (um), da qu a dra 10 (dez). com área de mil novecentos 
e vinte metros quadrados (1.920.00), comercial , para 
edificação com fins turísticos recreativos; limites e 
confrontações de acordo com a planta cadastral daquele 
município e certidão de matricu l a nQ 22.910/ 11, do Cartório 
do 9Q Oficio de Registro de Imóveis da Comarca do Rio de 
Janeiro. 
Art. 2Q -As a li enações a que se refere o artigo anterior 

serão precedidas de ava li ação oor comissão designada pe lo 
Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração. 
observadas as disposições do artigo 17 da Lei Federal ng 
8.666, de 21 de junho de 1993. 

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. 
*- Pub l icado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM NQ 31 / 95 * 
Belo Horizonte. 1Q de agosto de 1995. 
Senhor Presidente , 
Tenho a honra de levar ao conhecimento de vossa Excelência 

que. no uso da atribuição que me confere o artigo 90, inciso 
VIII. combinado com o artigo 70. inciso li. da Constituição 
do Estado. opus veto total á Proposição de Lei nQ 12.684. 



64 

que dispõe sobre o repasse de recursos tributários 
compensatórios a município que abrigue em seu território 
unidade de conservação ambiental_ 

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei nQ 12 .684, que dispõe sobre 
o repasse de recursos tributários compensatórios a município 
que abrigue em seu território unidade de conservação 
ambienta l, sou levado a recusar-lhe sanção pelos seguintes 
motivos de interesse público. 

A proposta destina quatro por cento dos recursos de que 
trata o artigo 150,? 1Q, li, da Constituição do Estado aos 
municípios cujo território integre , no todo ou em parte, 
unidade de conservação ambienta l. Pretende-se, com essa 
providência, criar sistema de compensação financeira em 
benef í cio de município que rea lize investimento em área de 
preservação ambienta l. 

A propósito, cabe observar que a Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentária da Assembléia Legislativa, no seu 
parecer favorável á aprovação do Projeto de Lei nQ 27 / 95 , 
que se converteu na proposição em causa, 1 embrou que a 
matéria regulada nesse projeto reproduz a que foi objeto da 
Proposição de Lei nQ 12.107 , igualmente vetada, tendo ainda 
chamado a atenção para o fato de que o "pretendido repasse 
compensatório não seria isento de tropeços em um Estado com 
mais de setecentos municípios, podendo beneficiar uns em 
detrimento da maioria". 

Devo dizer que , em principio. estou de acordo com o mérito 
da proposta, no sentido de ser considerado na distribuição 
do tributo o custo relacionado com o meio ambiente. 

Embora oportuna a proposta. a sua adoção deve ser precedida 
de estudos mais amp los, dada a necessidade de ser 
considerada, com base em daoos seguros e de natureza 
técnica. a fixação dos percentuais de participação aos 
municípios na divisão da arrecaoação do tributo . 

É com essa preocupação que determinei aos órgãos 
competentes do Estado que realizem estudos sobre a forma de 
distribuição do Va lor Adicionado Fiscal VA F nas 
operações re lativas à circulação de mercadorias e nas 
prestações de serviços, relativamente à parcela de que trata 
o inciso li do 9 1Q do artigo 150 da Constituição do Estado , 
visando a torná-la mais condizente com a necessidade de 
desenvo lv imento social e a superação das desigualdaoes 
inter-regionais e municipais, levando-se em conta nesses 
estudos , entre outros critérios, a extensão territorial dos 
municípios, a densidade populacional e os investimentos em 
saúde, educação e preservação do meio ambiente. 

São esses os motivos que me levam a opor veto total à 
Proposição de Lei nQ 12.684, que devolvo à egrégia 
Assembléia Legislativa. para reexame. 
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Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 de julho de 
1995. 
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais." 
- À Comissão Especial. 
* - Publicado de acordo com o texto original. 

OF Í CIOS 
Do Sr. Roberto Moacar Orro, Presidente da 

Legislativa de Mato Grosso do Su l, encaminhando 
ação direta de inconstitucionalidade, proposta 
Casa, de medidas tomadas pelo Banco Central do 
relação a cobranças de dividas do produtor 
solicitando o apoio desta Casa a se u pleito. 

Assembléia 
cópia da 
por essa 
Brasil em 
rural e 

Do Sr. Patrus Ananias. Prefeito Municipal de Belo 
Hori zonte , sol i citando a gestão da Casa junto ao Ministério 
da Aeronáutica, ao Departamento de Aviação Civi l e ao 
Governador do Estado para que se conceda ao Município de 
Belo Horizonte cessão de uso da área onde se encontra o 
Aeroporto Carlos Prates. 

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

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

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTIT UIÇÃO NQ 8/ 95 

Acrescenta inciso ao art . 63 da Constituição do Estado. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 10 -Fica acrescentado ao art. 63 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais o seguinte inciso V. renumerando-se 
os demais: 

"A r t . 63 - ........... - ..... - -
v - decreto legislativo;" 
Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Leonidio Bouças Sebastião He lvécio Carlos Murta 

Antônio Júlio - Hely Tarquínio- Marcos Helênio Maria 
Olívia- Elbe Brandão Ronaldo Vasconcellos Geraldo 
Rezende - João Batista de Oliveira Jorge Eduardo de 
Oliveira - Pau lo Piau- Wilson Trópia- Alencar da Silveira 
J únior - Arnaldo Penna - Clêuber Carneiro - Antônio Roberto 
- Geraldo Santanna - Péricles Ferre i ra- Ivo José - Anivaldo 
Coelho - Simão Pedro Toledo - Carlos Pimenta Marcelo 
Gonçalves- Miguel Martini - Kemil Kumaira- Antônio Andrade 
- Elmo Braz. 
Justificação: O art. 

nos seus incisos I a 
processo legislativo. 
decreto l egislativo . 

63 da Constituição do Estado elenca. 
v, as proposições compreendidas no 
sem, contudo, incluir, entre elas. o 

Das proposições elencadas no dispositivo apenas as 
resoluções se enquadram na categoria de atos administrativos 
normativos do Poder Legislativo , daoo que todas as demais 
configuram atos eminentemente legislativos. emanados desse 
Pooer e vinculados ao desempenho das atribuições especificas 
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de legislar. 
He ly Me irel les é bem esclarecedor. em sua obra "Direito 

Administrativo Brasileiro" (edição de 1988. p. 154), ao se 
referir aos atos administrativos normativos: "Tais atos. 
conquanto normalmente estabeleçam regras gerais e abstra tas 
de conduta . não são leis em sentido forma l. São leis apenas 
em sen tido material, 

Por sua vez, o decreto legislativo. que se propõe seja 
incluído no texto constitucional, configura igual mente "ato 
de caráter administrativo aos corpos legis l ativos - Senado 
Federal, Câmara dos Deputados, Assembléia Legislativa , 
Câmara Municipal sobre assuntos de sua competência 
privativa e de efeitos externos " (obr a citada, pp. 154 e 
155). 
Como ato de efeitos externos. entende- se aquele que produz 

efeitos sobre os "adm inistradores. os contratantes e, em 
certos casos, os próprios servidores, provendo sobre seus 
direitos , obrigações. negóc ios ou conduta perante a 
Administração " (obra citada, p. 141). 

Para concluir, é nos ensinamentos de José Afonso da Silva. 
em sua obra "Direito Constitucional Positivo" (9ª edição. p. 
458), que visualizamos a diferenciação básica entre os atos 
administrativos em foco: enquanto as resoluções legislativas 
constituem atos admin istrativos normativos destinados a 
regu l ar matéria de competência dos corpos legisl ati vos. com 
efeitos inte rnos, os decretos legi slat ivos são também atos 
destinados a regular matérias de competência do Poder 
Legislativo. mas que tenham efeitos externos a ele. 

Cumpre ressaltar o posicionamento superior do decreto 
legislativo relativamente á resolução na pirâmide da 
hierarquia das normas. 

Desse modo. acrescentar o decreto legislativo às 
proposições elencadas no art. 63 da Constituição Estadua l 
configura verdadeira reparação ao lapso cometido pelo 
Constituinte mineiro ao não fazê-lo à época da elaboração do 
texto Constitucional. Além disso. traz para a administração 
do corpo legislativo do Estado a possibilidade de utilização 
de institutos específicos para cada classe de ato 
administrativo conforme o seu efeito externo ou interno. 

Pelo exposto, tendo por meta contribuir para o mais 
acertado desempenho das funções administrat ivas do Poder 
Legislativo estadua l, a proposta em tela mostra-se oportuna 
e necessária. 
-Publicada. fica a proposta de posse da Mesa , pelo prazo 

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO NQ 9/95 
Dá nova reaação ao ~ 5Q do ar t . 157 da Constituição do 

estado. 
A Assembléia Legi s l ativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q -O ~ 5Q do art. 157 da Constituição do Estado 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
"Art. 157- .... . ...... . . . 
? 5Q Para a e l aboração do Plano Mineiro de 
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Desenvolvimento Integr ado, do p l ano plurianual de ação 
governamental e da proposta orçamen tária anual, a Assembléia 
Legislativa sistematizará e prio r i zar á. em audiência pública 
regional prevista no inciso III do p 2Q do a rt. 60. as 
propostas resultantes de audiências públicas municipais 
realizadas pelos poderes públ ices locais, nos termos de 
regulament ação.". 
Art. 2Q - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data 

de sua publicação. 
Sala das Reuniões. de agos to de 1995. 
Miguel Martini - Romeu Queiroz - Jairo Ataíde - Arnaldo 

Penna- Kemil Kumaira - Ronaldo Vasconcellos - Ivo Jos é -
Hely Tarquínio - Simão Pedro Toledo - Clêuber Carneiro -
Ivair Nogueira- Wilson Trópia- Leon ídio Bouças- Francisco 
Ramalho Péricl es Ferreira El be Brandão Arnaldo 
Canarinho - Maria Olívia - Aja l mar Si lva- Dinis Pinheiro-
Aílton Vilela - José Maria Barros -Pau lo Piau- Sebastião 
Navarro Vieira - Jorge Hannas - Miguel Barbosa Carlos 
Pimenta- Ermano Batista - Mauri Torres - Olinto Godinho -
João Leite . · . 
Justificação: As pr opostas resultantes de 

públicas devem. t ambém, subsid i ar a elaboração 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -e 
pl urianual de ação governamenta l. 

audiências 
do Pl a no 

do plano 

Atrelá- l as apenas ao orçamento anual constitui erro 
técnico. Em primeiro lugar. o plano plurianual é elaborado 
em consonância com o PMDI. Em segundo lugar, o orça mento 
deve ser compatível com o p l ano plurianual. que se destina a 
estabelecer. de forma regiona l izada. as diretrizes. os 
objetivos e as metas da administração pública para as 
despesas de capital e outras delas decorrentes, bem como 
para as despesas relativas a programas de duração 
continuada. 

Como se observa. os instrumentos de aplicação dos recursos 
públicos não são estanques, mas atrelados. 
Muitas propostas colhidas nas audiências públicas visam à 

realização de obras ou mesmo de programas de longa duração. 
Sem que haja previsão das desoesas de cap it al ou mesmo dos 
programas de lon ga duração no plano plurianual. constitu i 
falha jurídica inserir no orçamento tais propostas. 

Deve-se também l evar em conta que muitas obras demandam 
mais de um exercício financeiro para ser concret i zadas . 

Ademais. o PMDI destina-se à resolução dos problemas 
setoriais e regionais, a médio e longo prazo. As propostas. 
portanto. serão de grande valia quando da elaboração desse 
i nstrumento programático. porquanto retratam a realidade e 
as carênc i as regionais nos diversos setores e áreas. 

Uma segunda modificação que se verifica pela emenda é que 
esta não estabelece a periodicidade de realização das 
audiências públicas. Com efeito. essa medida parece-nos mais 
adequada a uma regulamentação posterio~. 

É oportuno l embrar que. em 6/ 6/ 95. o Governador do Estado e 
os Presidentes desta casa e do Tribunal de Just i ça assinaram 
decisão conjunta de que as audiências públicas municipais se 



realizem com o interstício de 
A medida foi tomada tendo 

natureza das propostas e 
governamental regionalizado, 
proponentes avaliarem melhor 
públicas. 
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dois anos. 
em vista fatores ligados à 
ao espírito do planejamento 
bem como á necessidade de os 
os resu l tados das audiências 

Certamente, a decisão 
dispositivo constituciona l 
audiênc i as anualmente. 

most r a-se incompatível com 
que determina a realização 

o 
das 

Destarte, a rigidez constitucional deve dar lugar á 
flexibilização da escolha do tempo e momento oportunos para 
se realizarem as audiências públicas. Engessar o Estado , no 
caso. não se apresenta como a melhor so l ução. 
-Pub li cada. fica a proposta de posse da Mesa pelo prazo de 

três dias. para receber emenda . nos termos ao art. 209 do 
Regimen to Interno . 

PROJETO DE LEI NQ 369 / 95 
Acrescenta dispositivo ao art. 1Q da Lei nQ 9.760, de 20 de 

abril de 1989, que concede passe liv re aos deficientes 
físicos e visuais no transporte colet ivo intermunicipal do 
Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica acrescentado ao art. 1Q da Lei nQ 9.760. de 

20 de abril de 1989, com a redação dada pela Lei nQ 10.419. 
de 16 de janeiro de 1991 , o seguinte parágrafo único: 

"Art. 1g- ... . ... . ... . ................................ . 
Parágrafo único - O benefício de que trata este artigo será 

concedido a pessoa com idade superior a 65 (sessenta e 
cinco) anos , mediante a apresentação de Carteira de 
Identidade . ". 
Art. 2Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões. oe junho de 1995. 
Leonídio Bouças 
Justificação: O art. 1Q da Lei ng 9.760. de 20/4/89. com a 

redação dada pela Lei nQ 10.419, de 16/ 1/ 91, concede passe 
livre aos deficientes físicos. mentais e visuais e ás 
pessoas com idade superior a 65 anos no transporte coletivo 
inter mun ici pa l. 
Esta proposição. com o objetivo fundamental de facilitar e 

agilizar o gozo desse d i reito que a lei assegura às pessoas 
com mais de 65 anos de idade. acrescenta parágrafo único ao 
texto da lei em vigor. permitindo que a apresent ação da 
Carteira de Identidade por esses usuários lhes garanta. de 
pronto. o ingresso no veículo de transporte coletivo 
intermunicipal. 
Sendo a Carteira de Identidade documento oficial de porte 

obrigatório, este projeto. uma vez concretizado em lei, não 
só beneficiará os usuários destacados, em razão do caráter 
facil itador de que ele se reveste, como também dispensará o 
Estado oa necessidade de i mp l ementação de medidas 
administrativas regulamentadoras para o exercício do direito 
a que se refere. 
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Pelo exposto, e em face do elevado alcance social desta 
proposição, contamos com o apoio dos nobres pares nesta Casa 
á sua aorovação. 
-Publicado , vai o 

Saúde e Ação Social 
parecer . nos termos 
Regimento Interno. 

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

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

PROJETO DE LEI NQ 370/95 
Dispõe sobre iniciativas de controle do meio ambiente e de 

geração de recursos decorrentes de exploração de recursos 
minerais. 

A Assemb léia Leoislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - O ó;gão estadual encarregado do contro l e de 

política ambienta l promoverá, no prazo de 90 (noventa) dias 
a contar da vigência desta lei. inspeção nas empresas 
instaladas no Estado cuja atuação principal se concentre na 
exp l oração de recursos minerais, para efeito de avaliação de 
degradação do meio ambiente. 

Art . 2Q -A constatação de degradação do meio ambiente 
importará a cassação da autor i zação de funcionamento. sem 
prejuízo da aplicação das demais sanções legais cabíveis. 

Art. 3Q O estabelecimento industrial que mantenha 
ativ idade de exp lor ação de recursos minerais fica obrigado a 
instalar centra l de benef i ciamento ou comercialização do 
produto extraído no território do município em que se dê a 
exp lo ração minerária. 

Art. 4Q -O Poder Executivo regu l amentará a execução desta 
l e i. 
Art. 5Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q- Revogam- se as disposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões. de junho de 1995. 
Elmo Braz 
Justificação: As r iq uezas do solo e do subsolo brasi l eiros 

têm sido. ao longo da história, espo li adas da forma mais 
agressiva e indi scr iminada possível. Desde a colonização, 
nenhuma outra parte do território nacional sentiu tão 
violentamente essa agressão como Minas Gera i s. A pujança 
mineral que deu origem ao nome de nosso Estado funcionou 
também como atrativo á sanha inescrupulosa dos exp loradores 
a l i en í genas. 

Não obstante o despertar mundial quanto á necessidade de 
proteção ao meio ambiente e a afirmação do Estado como 
ent i dade politicamente autônoma e economicamente s it uada em 
posição de absoluto destaque no cenário nac i onal. ainda hoje 
existe a exploração perniciosa de nosso subsolo , máximo nas 
comunas ma is distantes dos grandes centros e mais carentes 
de recursos. 

Nesse quadro há que se destacar o que tem ocorrido em 
municípios mine iros como Itamarati de Minas. Astolfo Dutra, 
Descoberto. Cataguases e Dona Euséb ia. em razão da ação 
espo li atória do meio ambiente ali desenvolvida pela 
Companhia Brasileira de Alumínio- CBA. 

Sem nenhum constrangimento , a referida companhia paulista 
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tem, na sua atividade exploratória, retirado riquezas do 
solo mineiro, deixando como resultado a devastação 
ambiental. 

O empreendimento, que pouco ou nada gera de divisas para os 
referidos municípios, tem como conseqüência visível a 
degradação do solo e da vegetação, além dos danos causados a 
infra-estr utur a vi ária do Estado. em razão do transporte 
pesado dos produtos retirados de Minas para serem 
beneficiados e comercializados aí, sim , com geração 
considerável de tributos - no território paulista. 

Com efeito, do solo mineiro pretendem apenas retirar as 
riquezas . sem preocupação em deixar nenhuma compensação, 
senão o prejuízo mencionado. 

É a esse estado de coisas que se quer fazer frente por meio 
deste projeto. que, certamente , merecerá a atenção e a 
aprovação de nossos pares. 
-Publicado. vai o projeto as Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 371 / 95 
Dispõe sobre estágio para estudante em órgão e entidade da 

administração pública. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É facultado aos órgãos e às entidades das 

administrações públicas direta e indireta conceder estág io a 
aluno matriculado em curso regular de ensino mantido pelo 
poder público ou pela iniciativa pri vad a , com funcionamento 
autorizado ou reconhecido pelos órgãos competentes. 

Parágrafo único -A concessão de que trata o "caput" deste 
artigo fica condicionada à existência. no órgão ou na 
entidade, de estrutura que assegure ao estagiário 
experiência prática em sua área de formação, sob supervisão 
e orientação de profissiona l habilitado. 

Art. 2Q Para obtenção do estágio , 
comprovar freqüência e bom aproveitamento 
superior, profissionalizante de 2Q grau 
especial. 

o aluno deverá 
em curso de nível 
ou de educação 

Parágrafo único Considera-se bom aproveitamento a 
obtenção de méd ia global igual ou superior a 60% (sessenta 
por cento) dos pontos previstos nas matérias cursadas no 
período letivo imediatamente anterior ao da concessão do 
estágio. 

Art. 3Q -O estágio não cria vinculo empregatício de 
qualquer natureza. podendo o estagiário receber bolsa, ajuda 
de custo ou outra forma de contraprestação acordada em 
instrumento especifico. ressa lvado o disposto na legislação 
previdenciária. 
Art. 4Q -Na contratação de estuoante estagiário, serão 

observadas as seguintes condições: 
I - celebração de convênio entre o órgão ou a entidade 

pública e a inst itui ção de ensino, facultada a representação 
oesta por agente de in tegração; 

II - assinatura de termo de compromisso pelo estudante ou 
por seu responsáve l, quando menor de 18 (dezoito) anos, e 

pelo representante do órgão 
concedente do estágio. com a 
instituição de ensino, podendo 
agente de integração; 
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ou da entidade pública 
intervenção obrigatória da 
esta ser representada por 

III - pagamento. pela entidade concedente, de bolsa de 
estudos ou de qualquer outra forma de contraprestação 
especificada no convênio e no termo de compromisso: 

IV contraprestação, pelo estagiário . de atividades 
definidas no termo de compromisso . com jornada máxima 
limit ada a 8 (oito) hor as diárias. em horário compatíve l com 
o de sua jornada escolar; 

V - correlação comprovada entre as atividades desenvolvidas 
no estág io e a área de formação escolar do estag iário. 

Art. 5Q Os órgãos e as entidades públicas poderão 
recorrer aos serviços de agentes de integração . que atuarão 
junto ao sistema de ensino e à comunidade, observado o 
disposto no art. 4Q. 

~ 1Q - Poderão atuar como agentes de integ ração entidades 
públicas ou privaoas sem fins lucrativos, em funcionamento 
hà pelo menos 2 (dois) anos na data da celebração dos 
convênios. 
~ 2Q - É vedada a cobrança ao estudante de taxa relativa a 

providências administrativas para a obtenção e a realização 
do estágio. 

Art. 6Q- Compete aos agentes de integração: 
I - identificar as oportunidades de estág io existentes e 

informar as instituições de ensino a respeito delas: 
II - prestar serviços adm inistrativos. providenciando o 

cadastramento de instit ui ções de ensino e de estudantes e 
pesquisando oportunidades de estagio : 

III - selecionar, obedecidos os requisitos do art. 2Q, os 
estudantes e encaminha-los ao órgão ou à entidade concedente 
do estagio: 

IV - participar, na forma do inciso II do art. 4Q, da 
celebração do termo de compromisso: 

V promover . nos termos do convênio ou quando 
expressamente autorizado pela instituição de ensino, o 
pagamento das bo l sas e das demais formas de contraprestação 
acordadas. 

Art. 7Q - A instituição de ensino, diretamente ou por meio 
de atuação conjunta com os agentes de integração. 
providenciará seguro contra acidentes pessoais em favor do 
estudante , sob pena de anulação do convênio . 

Art. 8Q -O estágio terá duração máxima de 1 (um) ano. 
permitida uma única renovação por i gua l período. mediante 
novo termo de compromisso. 

~ lQ - Extingue-se o estágio: 
I - pela desistência. por escr i to , do estudante: 
II - pela não-renovação do termo de compromisso até a data 

de seu vencimento: 
!Ti - pelo abandono ou pela conclusão do curso: 
IV por ini ciativa do órgão conceoente . a qualquer 

momento. no caso de conduta inadequada ou descumprimento das 
obrigações assum idas pe lo estagiário. comunicados. nessas 
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hipóteses, os fu ndamentos da decisão à instituição de ensino 
e ao agente de integração. . .. 

õ 2o - A renovação do termo de compromisso pelo estag1ar1o 
fica- condicionada à comprovação de seu bom rendimento 
escolar, nos termos do art. 2Q. 
Art. 9Q -O convênio poderá prever a contraprestação de 

serviços pelo estagiário nos períodos de férias e recessos 
escolares. 

Art. 10 O órgão ou a entidade concedente emitirá 
certificado de conclusão do estágio, no qual deverá constar 
a especificação de sua natureza. a carga horária global e a 
avaliação do aprove itamento do estudante. 

Parágrafo único O agente de integração, _quando 
expressamente autorizado no convênio. podera em1t1r o 
certificado de conclusão , ouvido o concedente no que se 
refere ao desempenho do estudante no estágio. 
Art. 11 -O disposto nesta lei não se apl ica ao menor 

aprendiz vinculado a empresa pública ou sociedade de 
economia mista por contrato de aprendizagem. nos termos da 
legisl ação trabalhista. 
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 13 Revogam-se as disposiç6es em contrário. 

especialmente a Lei nQ 10.141. de 24 de abri l de 1990 . 
Sala das Reuni6es, de de 1995. 
José Henrique 
Justificação: A proposição que ora apresentamos 

consideração desta Casa tem por fina li dade aperfeiçoar o 
ordenamento jurídico relativo ao estágio de estudantes em 
órgãos e entidades da administração pública. . _ 

Procuramos. com esta iniciativa, corrigir certas d1storçoes 
existentes na Lei nQ 10.141, de 24 / 4/ 90 , que disciplina a 
matéria no âmbito estadual. bem como dotar a administração 
pública de inst rumento que lhe permita maior controle do 
cumprimento, pelo estudante, das obrigaç6es por . e~e 
assumidas em contrapartida à oportunidade de 1n1c1açao 
profissiona l que lhe é oferecida. 

Além disso. o projeto prevê a intervenção. na celebração 
dos convênios, da figura do agente de integraçao. 
4nspir ando-se. nesse ponto, em disposiç6es da Lei Federal nQ 
6.497, de 7/ 12 / 77 . 

Definem-se, dessa forma , as atribuiç6es do agente de 
integração . que consistem, em sintese. em intermedi ar as 
relaç6es entre os alunos. as escolas e a administração 
pública. com vistas a facilitar a concessão dos estágios, 
objeto aa proposição. 
-Publicado. vai o 

Administração Pública 
parecer. nos termos 
Regimento Interno. 

projeto às Comiss6es de Justiça. de 
e de Fiscalização Financeira. para 

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

PROJ ETO DE LEI No 372/95 
Dá a aenominação de Escola Estadual Ângelo Benham i à Esco l a 

Estadua l Ribeirão Vermelho. l oca li zaaa no Municipio de São 
Ger a i do. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica denominada Escola Estadual Ângelo Benhami a 

Escola Estadual Ribeirão Vermelho, localizado no Município 
de São Geraldo. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 
Sala das Reuni6es, 1Q de agosto de 1995. 
Jairo Ataide 
Justificação: A Esco la Estadual Ribeirão Vermelho está 

localizada no lugarejo rural de Ribeirão Vermelho . que lhe 
emprestou o nome. O Sr. Ângelo Benhami. italiano nascido em 
Bolonha, em 3/ 10/ 1894 . adotou a local idade como sua nova 
pátria . Fazendeiro, doou 2ha de terra. cedeu mão-de-obra. 
doou material, tudo para ver os f il hos aos colonos 
alfabetizados. Homem bom e trabalhador, considerava a nova 
escola como a "melhor plantação da fazenda". Falecido em 
24 / 3/ 75 . merece ter seu nome designando a escola que foi a 
puoila de seus olhos. 

Por esses motivos. atendendo a reclamo da comun idade , 
sugerimos aos pares a aprovação desta proposição. 
-Publicado. vai o projeto às Comiss6es de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 373/ 95 
Dec l ara de utilidade pública o Co l égio Nossa Senhora do 

Amparo. com sede no Munic ípio de Monte Carmelo. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Colégio 

Nossa Senhora do Amparo. com sede no Município de Monte 
Carmelo. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
pub l icação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposiç6es em contrário. 
Sala das Reuni6es. 1Q de agosto de 1995. 
Ajalmar Silva 
Justificação: O Colégio Nossa Senhora do Amparo. fundado em 

12 / 3/ 39. é uma entidade educaciona l . cultural e sem fins 
lucrativos que tem por fina l idades a oferta do ensino em 
seus vários graus. a educação mora l . civica e religiosa. a 
promoção e o desenvolvimento de at ividades culturais e de 
atividades de promoção humana e assistencial. 

Desde a sua fund ação. o Colégio Nossa Senhora do Amparo t em 
desenvolvido atividades de eminente cunho social voltadas 
para a promoção da popu l ação de Monte Car me lo e região. 
motivo pelo qual f az jus à aeclaração de sua utilidaae 
pública . 
-Publicado, vai o projeto às Comiss6es de Justiça. para 

exame pre l iminar. e de Ed ucação, para deliberação. nos 
termos do art. 195. c / c o art . 104. I. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 374 / 95 
Declara de utilidade pública a Federação Mineira de 

Basketba ll. 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 Federação 
Mineira de Basketball. 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, 2 de agosto de 1995. 
João Leite 
Justificação: A Federação Mineira de Basketball atua no 

Estado de Minas Gerais desde 9/ 12/ 37. promovendo a prática 
do basquetebol. Nesses 57 anos de funcionamento, 14.000 
atletas disputaram competições em níveis estadual. nacional 
e i nternaciona 1. 

Atualmente a Federação possui 2.000 atletas filiados, que 
disputam por 32 clubes do interior e da Capital. 
Distribuídos em 7 categorias. nas modalidades masculino e 
feminino. os at l etas participaram de 880 jogos oficiais no 
ano de 1995. 

O reconhecimento da ~tilidade pública da entidade 
fortalecerá o traba ; ~o que vem sendo realizado. 
engrandecendo a prática do esporte especia l izado no Estado. 
-Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, pa ra 

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

PROJETO DE LEI No 375/95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Vida 

Nova do Morro Alto. com sede no Munic íp io de Vespasiano. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária Vida Nova do Morro Alto , com sede no Município 
de Vespasiano. 

Ar t. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões , 2 de agosto de 1995. 
Carlos Murta 
Justificação: A Associação Comunitária Vid a Nova do Morro 

Alto não tem fins lucr ativos , e o tr aba lho desenvolvido 
junto á comunidade. por meio de ações comunitárias. vem 
su rti ndo efeitos dos mais diversos. A entidade proporciona 
ass istênc i a às crianças carentes das famílias residentes no 
Conjunto Habitaciona l Morro Alto. motivo pe lo qual faz jus à 
dec l aração de sua utilidade pública. 
-Publicado , vai o projeto às Comissões de Justiça. para 

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

PROJETO DE LEI NQ 376 / 95 
Declara de utilidade pública a Sociedade de Prevenção e 

Assistênc ia aos Ca ncerosos de Raul Soares - SOPAC -. com 
sede no Município de Rau l Soares. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Fica declarada ae utilidade :Jo l ica a Sociedade 

de Prevenção e Assistência aos Cancerosos de Raul Soares -
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SOPAC -. com sede no Município de Raul Soa res . 
Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Ivo José 
Justificação: A Sociedade de Prevenção e Assistência aos 

Cancerosos de Raul Soares, fundada no dia 24/9/79. é uma 
sociedade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo 
amparar, orientar e confortar as pessoas carentes portadoras 
de câncer. 

Para garantir total assistência aos enfermos. a sociedade é 
responsável. também. pelo encaminhamento médico e pelo 
fornecimento de remédios e documentação . assim como pelo 
transporte dos pacientes a hospitais. 

Assim. pelas atividades de caráter assistencia l e 
fil antrópico que vem realizando. torna-se a inst itui ção 
merecedora do título aeclaratór io de utilidade pública ora 
proposto. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça . para 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 597 / 95. do Deoutado Dinis Pinheiro. so l ic it ando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratu l ações com o 
Padre José Campos Taitson. pela passagem de seu 89Q 
aniversário. ( - A Comissão de Educação. ) 

NQ 598 / 95. do Deputado Ibrahim Jacob. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da 
Fazenda com vi stas à correção de distorções salariais 
existentes entre servidores de 2Q e 3Q graus ocupantes do 
cargo de Auxiliar de At iv idade Fazendária na Administração 
Fazendária de Ubá. ( - A Comissão de Administração Pública. I 

Do Deputado Geraldo Rezende. so li citando a retirada de 
tramitação do Requerimento ng 482 / 95. 

Do Deputado Ermano Batista e outros. solicitando a 
realização. em 16 / 8/ 95. de reunião especial para homenagem à 
Esco l a Agrotécnica Federal de Rio Pomba pelo transcurso do 
seu 33Q aniversário de i nauguração. 

Do Deputado Raul Lima Neto, so lici tando a inclusão do 
Distrito de Brejo do Amparo, no Município de Januária. na 
relação dos distritos candidatos a emancipação . 

COMUNICAÇÕES 
- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de 

Administração Pública. 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente 
He lênio. 

Com a palavra. o Deputado Marcos 

O Deputado Marcos He l ên io - Sr. Presidente. 
Sra. Deoutada. demais pessoas presentes. 
alguns minutos de atenção para abordar um 
relevância . Tra a-se do projeto sobre as 
regionais. que o Governador encaminhou a 

Srs. Deputados. 
imprensa: peço 
assunto de suma 
administrações 
esta Casa. É 
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importante que façamos uma análise dele, para vermos que 
papel caberá à Assembléia Legislativa. Já fizemos alguns 
estudos sobre o projeto, a nossa participação nele e sobre 
qual será, de fato, a função dessas administrações 
regionais. Precisamos ver se vamos. apenas. homologar ou se, 
realmente, vamos participar dessa decisão . 
Sr. Presidente, Srs. Deputados, encontra-se em tramitação 

nesta Casa o projeto de descentralização administrativa, 
cujo ambicioso objetivo é a agilização da máquina pública 
através de uma ligação mais direta entre a administração 
pública e as demandas regionais. Em que pese às intenções 
evidenciadas pelo Sr. Governador no sentido de proporcionar 
a nosso Estaao uma administração descentralizada, baseada na 
regionalização interesse . aliás, manifestado desde o 
último período eleitoral -, temos, certamente, alguns pontos 
a ponderar sobre a timidez e as incertezas contidas no 
projeto que S. Exa. nos enviou. 

Temos, com absoluta clareza, necessidade de 
descentralização administrativa, um dos pontos fundamentais 
para a eficácia de qualquer proposta de reforma do Estado . 
Esclarecemos que, para o PT, o tema envolve o próprio 
conceito de administração democrática que defendemos, sendo 
um dos pontos principais do chamado modo petista de 
governar. O que conduz nossa reflexão, todavia, é uma 
natural preocupação com a efetividade aos objetivos 
supostamente propostos pelo projeto, ou seja, somos 
favoráveis à descentralização administrativa, sim, no 
entanto indagamos se seria a descentralização desejável. À 
primeira vista . têm chamado a atenção os problemas 
relacionados com a alocação das diversas cidades nas 
regionais . Entendemos que se trata de um problema de menor 
envergadura e que tende a se acertar naturalmente, a partir 
das manifestações de cada município insatisfeito . Cremos que 
cada comunidade saberá reivindicar a permanência na regional 
que melhor lhe aprouver e, para tanto. terá nosso apoio. 

Vemos como mais complexas. porém. as indefinições acerca do 
papel que. realmente, caberá a essas instâncias em fase de 
criação. Segundo nossa concepção, só fazem sentido essas 
administrações regionais se constituírem verdadeiras fontes 
de racionalização do serviço público, aproximando a 
população do poder administrativo não apenas para a promoção 
de contato direto com as comunidades. mas também para a 
tomada de decisões. Isto não fica claro no projeto . Tememos, 
em conseqüência, que os administradores regionais passem a 
ser meros despachantes com "status" mais elevado. 
Reafirmamos: só faz sentido a descentralização 
administrativa se e l a for uma reestruturação das instâncias 
de poder . produzindo mecanismos de ação governamental mais 
rápidos. eficazes e adequados à realidade regional. Para 
tanto. há que se atribuírem competências e responsabilidades 
às administrações regionais, o que não é feito no projeto em 
estudo. 

Tem-nos parecido , dessa forma , que o Sr. Governador p l aneja 
fazer uma reforma administrativa, realmente: todavia, sem a 
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participação do Legislativo. Segundo dispõem os arts. 7Q e 
8Q do projeto, S. Exa. ficará com amplo poder para 
reestruturar a máquina pública estadual. Note-se que a 
competência e a descrição das atividades das unidades 
regionais seriam previstas e~ decreto. assim como o 
reordenamento das atuais unidades descentralizadas . O art. 
7Q do projeto em causa diz: "a competência e a descrição das 
unidades administrativas previstas nos incisos III ao VIII 
do art. 4Q desta lei serão estabelecidas em decreto" . 
Portanto. estamos abrindo mão de qualquer tipo de 
organização. de fato. dessas regionais. O art. 8Q diz: "a 
definição da área de atuação das unidades regionais 
atualmente existentes e sua subordinação à região 
administrativa serão também estabelecidas em decreto , no 
prazo de 90 (noventa) dias". Estamos. realmente. preocupados 
com o fato de que S. Exa. ficará com amplo poder para 
reestruturar a máquina pública estadual. 
Ora, querem deixar sem discussão o que de mais importante 

se tem para discutir. Afina l . pretendem que o Legislativo 
apenas vote uma proposta em tese de descentrali zação, 
deixando um cheque em branco para que o Executivo a organize 
da forma que melhor lhe convier. Com toda a seriedade, caros 
colegas. se é apenas para avalizar o que nem sabemos que 
será, não é preciso haver Poder Legislativo. Recordando mais 
uma vez: só terá sentido a intervenção desta Casa nesse 
projeto se pudermos minimamente debater seu escopo: 
discutir. por exemplo, as competências de cada unidade e de 
cada dirigente. 

Outro aspecto que merece ser destacado é a indispensável 
vinculação entre a descentralização administrativa e o 
sistema estadual de planejamento. Devemos , nesse projeto. 
não nos restringir à discussão da regionalização 
administrativa; devemos. também, abordar a definição das 
regiões de planejamento. Cabe-nos, outrossim. delegar à 
administração regional poder para influir na elaboração 
orçamentária da região. necessariamente de cunho 
participativo. bem como para executar o orçamento previsto 
para ela. Se vai haver descentralização, é necessário , 
também. que essas regionais tenham a competência da 
descentralização orçamentária. para a elaboração quando da 
época do orçamento, o que não está previsto no projeto 
enviado a esta Casa. 

Nosso posicionamento inicial, enfim. demonstra nossa 
concordância com o principio adotado pelo Governo, 
divergindo, contudo, quanto à forma. Defendemos a 
descentralização aaministrativa. desae que tal intento seja 
empreendido de maneira a promover uma reestruturação da 
máquina estatal, racionalizando a administração pública a 
partir da aproximação do povo com as instâncias decisórias 
governamentais , especialmente deixando que as unidades 
regionais se capacitem a reso l ver os problemas mais 
imediatos dos usuários das atividades púb l icas, assim como 
para induzir a execução de propostas v i áveis de 
desenvo l vimento regiona l consoante as vocações regionais e. 
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ainda, coordenar o processo orçamentário em seus aspectos 
regionais, garantindo a democratização de sua elaboração e a 
efetividade de sua execução. Descentralização adm inistrativa 
deve estar conjugada com planejamento. Nesse projeto. 
desejamos, portanto: 1 definir as competências das 
unidades e de sua direção; 2 - prever a maneira de se 
proceder à adequação das unidades já existentes; 
perguntamos: como ficará a situação das unidades já 
existentes, como a Superintendência da Fazenda , a 
Superintendência Regional de Segurança e a questão da 
Superintendência da Educação? Como ficará a adequação dessas 
unidades?; 3 - vincular a discussão da descentralização 
admin istrativa à da definição das regiões de planejamento; 4 
- estabelecer mecanismos que tornem as unidades regionais 
instrumentos de democrática elaboração e execução 
orçamentária. Estamos favoráveis a essa descentralização , 
mas queremos discutir de que maneira. de fato, essas 
adm inistrações regionais ocorrerão e qua l será sua 
competência. Nem a definição nem a competência do que vai 
ser o cargo de coordenador-geral estão previstos. Está 
escrito: "o projeto não estabelece a competência do 
coordenador - geral [- que seria o coordenador regional - ] nem 
de seis das sete coordenadorias setoriais, que são: 
educação , saúde. fazenda, desenvolvimento, adm ini stração e 
infra-estrutura ". Portanto , isso constará em decreto do Sr. 
Governador. Queremos pedir a atenção do Poder Legislativo, 
para que tenha essa preocupação quando começar a discussão. 

Por fim, concluindo , vamos entrar com um requerimento de 
suma importância, pedindo que seja solicitada à Secretária 
da Educação e ao Diretor da Biblioteca Pública Estadua l Luiz 
Bessa providências no sent ido de se promover a abertura da 
referida bibl ioteca aos sábados. domingos e feriados . no 
horário habitua l, bem como a amp liação do seu horário de 
funcion amento para consulta a periódicos, das 18 às 22 
horas. Não é possível que trabalhadores, nos dias de folga , 
não tenham acesso à biblioteca, uma vez que ela se encontra 
fechada. Muito obrigado . 

O Sr . Presi de nte Com a palavra, o Deputado Paulo 
Schettino. 

O Deputado Pau l o Sche t tino Sr. Presidente, Srs_ 
Deputados , Sras. Deputadas. público presente nas galer i as e 
senhores da imprensa, estamos aqu i nesta tribuna para trazer 
ao conhecimento da Casa um projeto de lei. Já entramos com 
ele no setor responsável pe lo assunto na Assembléia, e vamos 
lê-lo aqui, porque achamos que é um assunto muito 
importante, que traz discussões ae todos os níveis. c o 
problema da educação para o trânsito. Os companheiros . tanto 
aqu i na Casa quanto no Congresso Nacional . já tentaram 
transformar o tema em lei. mas o Ministério da Ed ucação 
sempre cria problemas, dizendo que não pode haver matéria 
específica para trânsito , pois teria que haver espaço também 
para outras atividades. Mas encontramos uma so lução com a 
assessoria de educadoras, através da introdução , na grade 
curricular. do conteúdo Educação para o Trânsito. Vou ler o 

z 
6 

79 

projeto e sua justificação. (-Lê:) 
-O projeto de lei li do pelo Deputado recebeu o ng 379 / 95 e 

foi publicado na edição de 10/ 8/ 95. _ 
O Sr . Presidente- Com a palavra, o Deputado Durval Angelo. 
o Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente , Srs . Deputados , 

o assunto que nos traz hoje à tribuna é uma circular da 
Secretaria Municipal de Administração de Contagem e da 
Secretaria da Fazenda. encaminhada. ontem. a todos os órgãos 
públicos do município. 

A circular. que tem o número 10/ 95. comunica aos servidores 
do município que o pagamento atrasará, em a lguns casos . até 
16 dias. Os Professores P5 e P7 e os níveis 1 a 8 do 
comissionado receberão no dia 16 / 8/ 95. A mesma circu l ar 
comunica que os professores P1 a P4 receberão no dia 
15/ 8 / 95. 
Essa circular causou a lvoroço nos 7. 500 servidores púb li cos 

das adm inistr ações direta e indireta da Prefeitura . Diante 
disso, perguntamos como pode a Prefeitura de Contagem, a 3ª 
arrecadação de ICMS do interior de Minas Gerais. estar 
vivendo um período de insolvência e de dificuldades 
financeiras como essa. Pela primeira vez. em quinze anos que 
sou servidor público daque la Prefeitura. vejo um atraso de 
pagamento como esse. Na imprensa e na televisão, vimos o 
contrário. é a Prefeitura anunciando uma "nova Contagem'' . ou 
a inauguração de muitas obras . agora , nas comemorações dos 
84 anos do município. 

Fica claro oue a propaganda que passa na televi são é 
enganosa, mentirosa . não corresponde à realidade. 

Os servidores públicos. através de suas entidades 
representativas. estiveram ontem. em audiência, com o 
Secretário da Fazenda. e ficar am s urpresos quando ele disse 
que isso era apenas o início de uma grande crise e que. n~s 
próximos meses, o atraso seria ainda maior_ Essa s1tuaçao 
assusta e leva intranqüilidade aos 7.500 servidores publ1cos 
de Contagem e às suas respectivas fam íli as . 

Agora. à tarde. os servidores da educação , através de seu 
conselho de entidade de classe. o SIND- UTE , subsede de 
Contagem. estão reunidos. ana li sando a proaosta concreta de 
paral i sação de suas atividades a part i r de segunda-feira. 9s 
servidores da saúde. como outros da administração. estao 
seguindo o mesmo caminho. 

Os servidores alegam que. na próxima semana. todos os seus 
compromissos vão se atrasar. como o pagamento de alugue l . 
dos crediários e outros necessários para a sua 
sobrevivência. Até a questão da passagem de ônibus já está 
ficando difíci l. Assim. quer emos fazer um a l erta. 
denunciando como se encontra o Município de Contagem. Nesse 
sentido. é necessário que a l guns dados sejam colocados: o 
primeiro deles é que os ~Jv ernos anteriores. de Ademir Lucas 
e João Batista dos Mare ~ Guia. do PSDB. deixaram uma d ivi da 
impagável. Hoje. ficam retidos nos Bancos 40% da arrecad~ção 
do ICMS da Prefeitura, para garant ir a d ivi da. Num afa de 
auerer massacrar todos os adversár ios e mostrar que estavam 
fa zendo um bom governo. foi contra í da toda essa divida. 
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Vimos, no final do Gover no Ademir Lucas, rec ursos 
insuficientes para pagamento de dividas . Agora, 
recentemente, o seu sucessor, o Prefeito Altamir Ferreira, 
vem promovendo o mesmo no Município de Contagem, cri a ndo uma 
expectativa de que a cidade vive com centenas de obras, de 
que a cidade realmente é um canteiro de obras, quando, na 
realidade. as finanças do município estão ficando cada vez 
mais prejudicadas. E, então, perguntamos: em vez de não se 
saldar a divida com os empreiteiros, que sempre tiveram uma 
proximidade muito grande com a política em Contagem, desde o 
período inaugurado em 1973 pelo Sr. Newton Cardoso, e que 
permaneceu nos dois últimos governos tucanos -eles não são 
prejudicados suspende-se o pagamento de servidores, 
prejudicam-se os servidores do município , colocando- os como 
responsáveis pelo pagamento de uma conta vergonhosa como a 
que encontramos em Contagem. Então, manifestamos. aqui . o 
nosso repúdio a essa insensibilidade da Prefeitura. bem como 
a nossa solidariedade com os servidores públicos do 
município , que preparam para a próxima semana mais uma 
jornada de luta, mais uma jornada de resistência na defesa 
daquilo que é mais sagrado, que é condição para sua 
sobrevivência: os seus salários. 

Queremos denunciar uma Prefeitura totalmente insolvente, 
que foi administrada, nos últimos seis anos, de forma 
irresponsável, como na administ~ ação do PMDB, do Sr. Newton 
Cardoso, há três governos passados. Então , nesse sentido, 
hoje temos uma cidade que aparenta riqueza, mas que já caiu 
para o 3Q lugar , entre as cidades do interior, na 
arrecadação de ICMS; uma cidade que aparenta ter obras em 
desenvolvimento, mas que, cada vez mais. atrasa o salário 
dos servidores. Assim sendo, p ~ otestamos aqui, porque a 
COPASA, a TEL EMIG, a CEMIG e outros órgãos púb li cos não 
esperarão a boa-vontade da Prefeitura para que os servidores 
possam sa l dar seus compromissos. Essa é a nossa denúncia e a 
nossa solidariedade com os servidores públicos do Município 
de Contagem. 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Pres i dente - Não havendo outros oradores inscritos, a 

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

Questão de Ordem 
O Deputado Ra ul Lima Neto- Estamos encaminhando a esta 

Mesa um requerimento. Quero, nesta questão de ordem. f azer 
uma pergunta a V. Exa.: foi aprovada pe l a Comissão de 
Assuntos Mun i cipais e por este Plenário a inclusão do 
Distrito de Brejo do Amparo para que fosse feito o 
p l ebiscito com a finalidade de sua emancipação? Cumpre - me 
informar a V. Exa . que o Distrito de Brejo do Amparo é o que 
mais reúne condições , entre todos os distritos do Estado. 
para ser emancipado , tendo , inclusive. mais de 200 anos de 
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existência, o que torna totalmente incompreensível à 
população do Norte de Minas a sua não - inclusão na relação 
dos distritos nos quais será feito o plebiscito. 

Ficamos sabendo que a Mesa decidiu hoje que apenas três 
distritos do Município de J a nuáría serão encaminhados para 
que seja feito o plebiscito: Bonito , São Joaquim e Tijuco. 
Entretanto. gostaríamos de deixar registrado nesta Casa que 
estamos entrando com requerimento para que seja encaminhado , 
também, o Distrito de Brejo do Amparo. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Registrem-se as palavras do Deputado 
Raul Lima Neto. 

Leitura de Comunicação Apresentada 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da 

comunicação apresentada nesta reun1ao pela Comissão de 
Administração Pública - apreciação conclusiva, na sua 12ª 
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei nQs 165 e 193/95, dos 
Deputados Ronaldo Vasconcel l os e Antônio Júlio. 
respectivamente (Pub l ique - se. ) . 

Discussão e Vot ação de Pareceres 
O Sr . Presidente- Parecer da Comissão de Justiça sobre a 

constitucionalidade do Projeto de Lei nQ 239 / 95, (ex - Projeto 
de Lei nQ 1.640/ 93 ) . do Deputado José Bonifácio, que dispõe 
sobre a extinção de taxas jud i ciais. Em discussão. o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra - se a discussão. 
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. ( -Pausa. ) Aprovado. Arquive-se. 

Requerimentos 
-A segu ir. a Presidência encami nh a à Comissão de Defesa 

Social requerimento do Deputado Geraldo Rezende - retirada 
de tramitação do Requerimento ng 482 / 95. de sua autoria , em 
que solic i ta a instalação de defensor ia pública na Comarca 
de Prata: e à Comissão de Assuntos Mun ic ipais requerimento 
do Deputado Raul Lima Neto - inclusão do Distrito de Brejo 
do Amparo, do Município de Januária, na relação dos 
distritos emancipandos. 

O Sr. Pres i dente- Requerimento do Deputado Ermano Batista 
e outros. em que so li c it am , nos termos regimentais. 
convocação de reunião especial para o dia 16 de agosto do 
corrente, destinada a homenagear a Escola Agrotécnica 
Federal de Rio Pomba. pe l a passagem do 33Q aniversário de 
sua inauguração. A Presidência defere o requerimento. de 
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento 
Interno , e, oportunamente , fixará a data. 
-Ato continuo . são submetidos a votação e aprovados. na 

forma regimental. cada um por sua ve z. os Requerimentos nQs 
422/ 95. do Deputado Marco Régis seja encaminhado ao 
Secretário do Traba lho e Ação Social pedido de envio a esta 
Casa de relação de todos os consu l tórios odontológicos 
liberados pela referida Secretaria, no período que menciona, 
sob a forma de convênios, doações ou outras modalidades de 
l iberação. bem como a origem dos recursos destinados á 
aquisição dos referidos consultórios: e 491 / 95. do Deputado 
Marcos Helênio - seja encam inha do ao Governador do Estado 
pedido de infor mações sobre a regulamentação da Lei nQ 



82 

11.544, de 22/7/94. que trata do atendimento à criança e ao 
adolescente com vistas à prevenção da dependência de drogas 
e afins (Oficie-se . ). 

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

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

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

Lei ng 285/95, do Governador do Estado, que cria a 
Secretaria de Estado do Meio Ambie nte e Desenvolvimento 
Sustentado, altera a denominação da Secretaria de Estado de 
Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras 
providências. A Comissão de Justiça conclui pela 
constitucionalidade do projeto. com a Emenda nQ 1, que 
apresenta. A Comissão de Meio Ambiente opina pe l a aprovação 
do projeto com as Emendas ngs 2 a 10, que apresenta , e pela 
rejeição da Emenda nQ 1, apresentada pela Comissão de 
Justiça. As Comissões de Agropecuária e de Fiscalização 
Financeira opinam pe l a aprovação do projeto com as Emendas 
nQs 2 a 10, da Comissão de Meio Ambiente, e pela rejeição da 
Emenda nQ 1, da Comi s são de Justiça. Em discussão, o 
projeto . Não há oradores inscritos. 

- Vêm à Mesa emendas dos Deputados José Bonifácio e Pau lo 
Piau, as quais receberam os ngs 11 a 17 e foram publicadas 
na edição de 4/8/95. 

O Sr. Pres i dente - Encerra-se a discussão. No decorrer da 
discussão. foram apresentadas ao projeto emendas dos 
Deputados José Bonifácio e Paulo Piau, as quais receberam os 
números 11 a 17. Nos termos do? 2Q do art. 195 do Regimento 
Interno, a Presidência vai devolver o projeto com as emendas 
à Comissão de Meio Ambiente, para que tais emendas recebam 
parecer. 
Discussão, em 2Q turno, do Projeto de Lei ng 94/95, do 

Deputado Raul Lima Neto. que declara de proteção ambienta l 
áreas de interesse ecológico situadas na bacia hidrográfica 
do rio Pandeiros. A Comissão de Fiscalização Financeira 
opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto . 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Á Comissão de Redação. 

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

havendo oradores inscritos para o Grande Exped iente, a 
Presidência encerra a reunião e convoca os Deputados para a 
ordinária de debates de amanhã. dia 4, às 9 horas. Levanta-
se a reunião. 

PA RE CER 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

SOB RE AS EMENDAS NoS 11 A 17 APRESENTADAS 
TURNO AO PROJETO- DE LE I NQ 285/ 95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

NO 1Q 
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Lei ng 285 / 95. de autoria do Governador do 
sobre a criação da Secretaria de Estado do 

e Desenvolvimento Sustentado e dá outras 

A proposição tramita em regime de urgência, consoante a 
solicitação governamental. Durante sua a prec1açao. em 
reunião conjunta das Comissões de Constituição e Justiça. de 
Meio Ambiente. de Agropecuária e Política Rural e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. foram apresentadas 
as Emendas nos 1 a 10. 

Na fase de-discussão , no 1Q turno, o projeto recebeu, no 
Plenário. as Emendas nQs 11 a 17, que vêm a esta Comissão 
para receber parecer. nos termos regimentais. 

Cumpre - nos , assim, opinar sobre a matéria. 
Fundamentação 

Esta Comissão. ao realizar um fórum legislativo sobre o 
tema política amb iental e sistemas de administração 
ambiental, obteve um conjunto de propostas que ref l etiam o 
desejo da comunidade diretamente envolvida com a questão. 
Desse encontro. saiu fortalecida a idéia de uma gestão 
ambienta l integr ada. 

As Emendas nQs 2 a 10, apresentadas pe lo relator da 
Comissão de Meio Ambiente e acatadas pelas demais Comissões 
de mérito, englobam . em essênc~a. as propostas advindas 
desse fórum. 

Na aná li se das Emendas nQs 11 a 17, apresentadas no 
Plenário, não poderíamos deixar de manter a coerência com o 
que aqui já se aprovou . Essa é basicamente a linha que 
manteremos na apreciação dessas emendas . 

As atividades desenvolvidas atualmente pelo IEF estão 
estreitamente relacionadas com a proteção do meio ambiente. 
razão pela qual entendemos ser mais apropriada a sua 
subordinação à Secretaria que se pretende criar. conforme 
consta no projeto original e nas emendas apresentadas por 
esta Comissão. Por is so. somos levados a opinar pela 
rejeição das Emendas ngs 11 e 17, que pretendem a 
permanência do IEF na Secretaria de Agricultura. 

A Emenda no 12. a nosso ver, também não deve ser acatada. 
Apesar de meritória a preocupação ali manifestada com a 
proteção do rio Jequ itinhonha . entendemos que a atuação da 
Secretaria de Meio Ambiente no que diz respeito à gestão dos 
recursos hídricos deve se dar de forma sistêmica, abrangendo 
todas as bac ias hidrográficas do Estado. 

Já a Emenda no 13. ao dispor sobre cargos da estrutura 
administrativa do DER. introduz matéria estranha ao projeto 
em tela. descaracteri zando-o Esse tipo de procedimento, 
comum em Governos anteriores e bastante criticado nesta 
Casa, deve ser evitado . Assim, julgamos incoerente o 
aproveitamento dessa emenda. 

A Emenda nQ 14, por sua vez, vem aprimorar a redação do 
inci so VI do art. 2Q, pelo que opinamos por se u acolhimento. 

Não pooemos. contudo, concordar com a aprovação das Emendas 
nos 15 e 16. pois contrariam fronta lmente o entendimento 
firmado no exame anterior oa matéria, na reunião conjunta 
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das Comissões ja citadas. 
Conclusão 

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda ng 14 
e pela rejeição das Emendas ngs 11 a 13 e 15 a 17 
apresentadas ao Projeto de Lei nQ 285 / 95, no lQ turno. 
Sala das Comissões. 4 de agost o de 1995. 
Ivo José, Presidente - Antônio Roberto, relator - Ronaldo 

Vasconcellos- José Bonifácio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 81 / 95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 81 / 95, de autoria do Deputado Wanderley 
Ávi l a, que declara de utilidade publica a Federação das 
Associações Comunitárias de Fe l icio dos Santos, com sede no 
Município de Felicio dos Santos. foi aprovado nos turnos 
regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de que. segundo a 
técnica legislativa. seja dada a matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ~ lQ , do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte 
redação final, que esta de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 81/95 
Declara de utilidade publica a Federação das Associações 

Comunitárias de Fel ício dos Santos, com sede no Município de 
Felicio dos Santos. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera i s decreta: 
Art . 1Q -Fica declarada de utilidade publica a Federação 

das Associações Comunitárias de Felício dos Santos. com sede 
no Municíp i o de Felicio dos Santos . 
Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

publicação . 
Art. 3Q- Revogam-se as dispos ições em contrario . 
Sa l a das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião He l vécio. Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira , 

re l ator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 82/ 95 
Comissão de Redação 

O Proj eto de Lei nQ 82 / 95 , de autor i a do Deputado Marcelo 
Cecé, que declara de util idade pub li ca a Associação 
Beneficente Cristã de Cultura, Esporte e Assistência Soc i a l 
- ABCC -, com sede no Município de Belo Horizonte , foi 
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Com i ssão a fim de que. segundo a 
técnica leg i s l ativa. seja dada á matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270 , ? lQ , do Regimento Interno. 

Ass i m sendo , opinamos por se dar á propos i ção a segui nte 
redação fina l. que esta de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 82/ 95 
Declara de uti l idade púb l ica a Assoc i ação Benef i cente 

Cristã de Cu l tura. Esporte e Assistência Social - ABCC - , 
com sede no Município de Be l o Horizonte. 

A Assembléia Legis l ati va do Estado de Minas Gera i s decreta: 
Ar t. lQ - Fi ca dec l arada de ut il idaoe pub l ica a Assoc i ação 

z 
6 

85 

Beneficente Cristã 
- ABCC - , com sede 

de Cultura, Esporte e Assistência Social 
no Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião He l vécio , Presidente- Jorge Eduardo de Ol iveira , 

relator - João Leite . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 90/95 
Comissão de Redação 

o Projeto de Lei ng 90/ 95. de autor i a do Deputado Francisco 
Ramalho , que declara de utilidade publica a Associação de 
Pais e Amigos do Excepcional - APAE - de Iguatama , com sede 
no Município de Iguatama, 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 legis l ativa , seja dada á matéria a forma aoequada , 
nos termos do art. 270. ~ lQ. do Regimento Interno. 

Assim sendo. opinamos por se dar á proposição a seguinte 
redação final. que esta de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 90/95 
Declara de ut i lidade publica a Associação de Pais e Amigos 

do Excepcional - APAE - de Iguatama , com sede no Município 
de Iguatama. 

A Assembléia Legis l ativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lo -F ica declarada de uti l idade pública a Associação 

de Pa i s- e Am i gos do Excepciona l - APAE - de Iguatama , com 
sede no Município de Iguatama. 
Art. 2Q Esta l e i entra em v i gor na data de sua 

publ i cação. 
Art . 3Q - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sa l a das Comissões, 6 de j u l ho de 1995. 
Sebastião Helvécio. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira. 

re l ator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 97 / 95 
Comissão de Redação 

o Projeto de Lei no 97 / 95. de autor i a da Deputada Elbe 
Brandão. que dec l ara de ut i lioade púb li ca o Lar São 
Francisco ae Assis. com sede no Município de Asto l fo Dutra , 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão . a fim de que , segundo 
a técnica leg i s l ativa . se j a dada á ma t ér i a a forma adequada, 
nos termos do art. 270 , ~ lQ. do Regimento Interno . 
Ass i m sendo . opinamos oor se dar á proposição a seguin t e 

redação fina l, que está ae acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 97 / 95 

Dec l ara de ut il idade púb l ica o Lar São Francisco de Assis, 
com sede no Mun i cípio de Astolfo Dutra. 

A As ~ emblé i a Legis l at i va do Estado de Minas Gera i s decreta: 
Art . ;g -F i ca dec l arado de uti l idade pub l ica o La r São 

Franc i sco de Ass i s , co sede no Muni c í pio de Asto l fo Dutra. 
Ar t . 2Q Esta l e i entra em vi gor na data ae sua 



publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario . 
Sa l a das Comissões. 6 de ju l ho de 1995. 
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Sebastião Helvécio , Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 
relator - João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 99/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 99 / 95 , de a utoria da Deputada Maria 

Olivia, que declara de utilidade púb lica a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepciona is - APAE - de Andre l ândia , com 
sede no Município de Andrelândia , foi aprovado no 2Q turno , 
na forma do vencido no 1Q turno. 

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

redação final, que esta de acorao com o aprovado . 
PROJETO DE LEI NQ 99/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais - APAE de Andrelândia, com sede no 
Município de Andrelândia. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de uti li dade púb lica a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Andrelândia, 
com sede no Município de Andrelândia. 

Art . 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 6 de ju l ho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira. 

relator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 100/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 100/ 95 , de autor i a do Deputado 
Bonifácio Mourão, que declara de utilidade pública a 
Associação Assistencial Lar Santo Antônio. com sede na 
Fazenda Santo Antônio. no Municíp io de Sabinópolis , foi 
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda. 

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

redação final. que está de acordo com o aorovado. 
PROJETO DE LEI NQ 100/ 95 

Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Lar 
Santo Antônio. com sede na Fazenda Santo Antônio. no 
Municípi o de Sabinópol is. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F i ca declarada de utilidade púb lica a Associação 

Assistencial Lar Santo Antônio. com sede na Fazenda Santo 
Antônio, no Município de Sabinópo lis. 

Art . 2Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 
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publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
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Sebastião Helvécio . Presidente - Jorge Eduardo de 01 iveira , 
relator - João Leite. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 127/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 127/95, de autoria do Deputado Romeu 

Queiroz. que declara de utilidade púb li ca o Conselho 
Particular de Coromandel , da Sociedade São Vicente de Paulo. 
com sede no Município de Coromandel, foi aprovado nos turnos 
regimentais , sem emenda. 

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

reaação final. que esta de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI NQ 127 / 95 

Declara de utilidade pública o Conselho Pa rticular de 
Coroma ndel, da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no 
Município de Coromandel. 

A Assemb l éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Ar:. 1Q -Fica declarada de utilidade pública o Conselho 

Particular de Coromandel, da Sociedade São Vicente de Paulo. 
com s ede no Município de Coromandel. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam- se as disposições em contrario . 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 128/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 128/ 95, de autoria do Deputado José 
Bonifácio . que declara de utilidade pública o Clube de Mães 
do Bairro Paulo VI, com sede no Município de Conselheiro 
Lafaiete. foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta 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 final. que está de acordo com o aprovado . 

PROJETO DE LEI No 128/95 
Declara de utilidade pública o Clube de Mães do Ba irro 

Paulo VI. com sede no Município de Conselheiro Lafa iete. 
A Assemb l éia Legislati va do Estado oe Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Clube de 

Mães do Bairro Paulo VI. com seoe no Município de 
Conse lheiro Lafaiete. 

Art 2Q Esta lei entra em v igor na data de s ua 
pub li cação. 
Art. 3Q - Revogam- se as disposições em contrario . 
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Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira. 

relator - João Leite. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 135/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 135/95, de autoria do Deputado 
Wanderley Áv il a. que declara de utilidade pública a entidade 
Recanto Salvador Pires. com sede no Município de Santa Maria 
de Itabira, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ? 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo , opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final , que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 135/95 
Declara de utilidade pública a entidade Recanto Salvador 

Pires, com sede no Município de Santa Maria de Itabira. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Recanto Salvador Pires, com sede no Município de Santa Maria 
de Itabira. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira, 

relator - João Le i te. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 142/ 95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 142/ 95, de autoria do Deputado Simão 
Pedro Toledo, que declara de utilidade pública a entidade 
Obra Unida Santa Luiza de Marilac de Pouso Alegre da 
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -. com sede no 
Município de Pouso Alegre foi aorovado no 2Q turno. na forma 
do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo 
a técnica legislativa. seja dada à matéria a forma adequada . 
nos termos do art. 270, ~ 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que esta de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 142/95 
Declara de utilidade pública a entidade Obra Unida Santa 

Luiza de Marilac de Pouso Alegre da Sociedade de São Vicente 
de Paulo - SSVP -. com sede no Município de Pouso Alegre. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Min as Gerais decreta: 
Art. lo -Fica declarada de utilidade pública a entidade 

Obra Unida Santa Luiza de Marilac de Pouso Alegre da 
Sociedade de São Vicente de Paulo - SSVP -. com sede no 
Município de Pouso Al egre. 
Art. 2Q Esta l e i entra em vigor na oata de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
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Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio. Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira. 

relator - João Leite . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 143/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 143/ 95. de autoria do Deputado Ajalmar 
Silva. que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Bairro Betânia, com sede no Município de 
Ipatinga, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de oue , segundo 
a técnica legislativa. seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270. ? 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que esta de acordo com o aprovado . 

PROJETO DE LE I No 143/ 95 
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do 

Bairro Betânia, com sede no Município de Ipatinga. 
A Assemb l éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F i ca declarada de utilidade oública a Associação 

Comunitária do Bairro Betânia, com sede no Município de 
Ipatinga. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio. Presidente - João Leite. relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 145/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 145/95. de autoria da Deputada Maria 
Olivia. que declara de utilidade pública a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de São Tiago. com 
sede no Município de São Tiago, foi aprovado no 2Q turno. na 
forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão . a fim de que. segundo 
a técnica legislativa. seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270. ~ 1Q. do Reg i mento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que esta de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 145/ 95 
Dec l ara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais APAE de São Tiago. com sede no 
Município de São Tiago. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica dec l arada de utilidade pública a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepc i onais - APAE - de São Tiago. com 
sede no Município de São Tiago. 

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

Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala oas Comis sões. 6 de julho de 1995. 
Seoastião Helvécio. Presidente - João Leite. relator 



Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 147/95 
Comissão de Redação 
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O Projeto . de Lei ng 147/ 95. de autoria do Deputado 
Wanderley Avila, que declara de utilidade pública _a 
Associação de Pais e Am igos dos Excepcionais - APAE - de Sao 
Gonçalo do Sapucaí, com sede no Município de São Gonçalo do 
Sapucaí, 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 matér ia a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ~ 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovado . 

PROJETO DE LEI NQ 147/ 95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE -de São Gonçalo do Sapucaí, com 
sede no Município de São Gonçalo do Sapucai. 

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

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de São Gonçalo do 
Sapucaí . com sede no Município de São Gonçalo do Sapucaí. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebasti ão Helvécio, Presidente- João Leite . re l ator 

Jorge Eduardo de Oliveira~ 
PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 150/95 
Comissâo de Redação 

O Projeto de Lei nQ 150/ 95. de a utoria do Deputado Pau lo 
Pettersen, que declara de utilidade pública o Conselho 
Federal dos Pastores do Brasil CFPB com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais , sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que , segundo 
a técnica legislativa, seja dada à mat éria a forma adequada. 
nos termos do art . 270, ~ 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final , que está de acordo com o aprovado . 

PROJETO DE LEI NQ 150/95 
Declara de utilidade pública o Conselho Federal dos 

Pastores do Brasil - CFPB - , com sede no Município ae Be lo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislat iva do Estado de Minas Gerais 
Art . 1Q -Fica declarado de utilidade pública o 

Federa l dos Pastores do Brasi l CFPB com 
Município de Belo Horizonte. 

decreta: 
Conse lho 
sede no 

Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as d i sposições em contrário. 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente- João Leite, relator 
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Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 151/95 
Comissão de Red ação 
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O Projeto de Lei nQ 151 / 95. de autoria do Deputado Ronaldo 
Vasconce llos. que declara de utilidade pública a Creche 
Menino Jesus, com sede no Município de São Gotardo, foi 
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 a rt. 270, 9 lQ , do Regimento Interno. 

Assim sendo , opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final , que está de acordo com o aorovado . 

PROJETO DE LEI NQ 151/95 
Declara de utilidade pública a Creche Menino Jesus. com 

sede no Município de São Gotardo. 
A Assemo l éia Legis lati va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica declarada de utilidade pública a Creche 

Menino Jesus. com sede no Município de São Gotardo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publ ícação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário . 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio. Presidente - João Leite. relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 152/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 152/ 95 . de aut oria do Deputado Antônio 
Júl io. que dec l ara de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepc i onais- APAE- de Pitangui, com sede no 
Munic í pio de Pitangui, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo 
a técnica l eg islativa . 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 LEI No 152/95 
Declara de utilidade púb li ca a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE- de Pitangui , com sede no Município 
de Pitangui. 

A Assemb l éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade púb l ica a Associação 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Pitangui. com 
sede no Município de Pitangui. 

Art. 2Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 
publi cação. 
Art. 3Q - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de ju lho de 1995. 
Sebastião He lvécio, Presidente - João Leite. relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 153/ 95 
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Comissão de Redação 
O Projeto 

Júlio, que 
Amizade das 
Mun icí pio de 
sem emenda. 

de Lei ng 153/95, de autoria do Deputado Antônio 
declara de utilidade pública a entidade Roda da 
Senhoras dos Rotarianos de Lavras. com sede no 

Lavras. foi aprovado nos turnos regimentais, 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo 
a técnica legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270. p 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte 
redação final, que esta de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 153/ 95 
Declara de utilidade pública a entidade Roda da Amizade das 

Senhoras dos Rotarianos de Lavras. com sede no Município ae 
Lavras. 

A Assembléia Legislativa do Es t ado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1Q -Fica dec l arada de utilidade pública a entidaoe 

Roda da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Lavras. com 
sede no Município de Lavras. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite, relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 154/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 154/ 95, de autoria do Deputado João 
Batista de Oliveira, que declara de utilidade pública a 
Associação dos Doentes Renais Crônicos de Jui z de Fora -
ADRCJF - . com sede no Município de Juiz de Fora , foi 
aprovado no 2Q turno, na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo 
a técnica legislativa, seja dada a matér ia a forma adequada, 
nos termos do art. 270, § 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 154/ 95 
Declara de utilidade pública a- Associação dos Doentes 

Renais Crônicos de Juiz de Fora - ADRCJF com sede no 
Município de Juiz de Fora. 

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

dos Doentes Renais Crônicos de Juiz de Fora - ADRCJF -. com 
sede no Município de Juiz de Fora. 

Art. 2Q Esta lei entra err vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio. Presidente - João Leite. relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 170/ 95 
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Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 170/95. de autoria do Deputado José 

Braga. que declara de utilidade pública a Associação 
Comunitária da Colônia Carlos Prates - ASCATE - , com sede no 
Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos 
regimentais. sem emenda . 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que , segundo 
a técnica legislativa. seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270. 9 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação fin al , que está de acordo com o aprovado . 

PROJETO DE LEI No 170/ 95 
Declara de utilidade pública a Assoc i ação Comunitaria da 

Colônia Carlos Prates - ASCATE -. com sede no Município de 
Belo Horizonte. 

A Assemoléia Legislativa do Estado de Min as Gerais decreta: 
Art . 10 -F ica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária da Colônia Carlos Prates - ASCATE - , com sede no 
Município de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino. Presidente- Sebastião Helvécio, relator-

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 179/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei no 179 / 95, de autor ia do Deputado 
Wanderley Avila, que dec lara de utilidade pública a Fundação 
de Assistência Social de Janaúba - FUNDAJAN - , com sede no 
Município de Janaúba, foi aprovado nos turnos regimentais. 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que . segundo 
a técnica legislativa , seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270. ~ 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo. opinamos por se dar a proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o apr ovado. 

PROJETO DE LEI NQ 179/ 95 
Declara de utilidade pública a Fundação de Assistência 

Social de Janaúba - FUNDAJAN -. com sede no Município de 
Jan aúba . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10- Fica declarada de utilidade pública a Fundação de 

Assistência Social de Janaúba - FUNDAJAN com sede no 
Município oe Janaúba. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente- João Leite. re l ator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LE I 

NQ 181 / 95 
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Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 181 / 95 , de autoria do Deputado 

Wanderley Avila, que declara de utilidade pública o Lar dos 
Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas Lima. com sede no 
Município de Iturama, foi aprovado nos turnos regimentais, 
sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo 
a técnica legis l ativa. seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ~ 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final , que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 181/95 
Declara de uti l idade pública o Lar dos Velhinhos Dona Maria 

Abad i a de Freitas Lima, com sede no Município de Iturama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1Q -Fica declarado de utilidade pública o Lar dos 

Velhinhos Dona Maria Abadia de Freitas Lima , com sede no 
Município de Iturama. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões, 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio. Presidente- João Leite , relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 188/ 95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 188 / 95. de autoria do Deputado 
Wanderley Ávila , que declara de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de 
Perdizes. com sede no Município de Perdizes. foi aprovado no 
2Q turno , na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem agora o projeto a esta Comissão . a fim de que. segundo 
a técnica legis lativa, seja dada à matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270, ~ 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo , opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 188/95 
Dec l ara de ut il idade pública a Associação de Pa i s e Amigos 

dos Excepc ionais - APAE - de Perdizes. com sede no Munic í pio 
de Perdizes. 

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

de Pa i s e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Perdizes. com 
sede no Municíp io de Perdizes. 

Art. 2Q Esta l ei entra em vi gor na data de sua 
pub 1 i cação. 

Ar t. 3Q- Revogam-se as dispos i ções em contrário. 
Sala das Comissões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião Helvécio. Presidente - João Leite. relator 

J orge Eduardo de Oliveira. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 189/ 95 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei ng 189/95, de autoria do Deputado 
Francisco Ramalho, que decl a ra de utilidade pública a 
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE - de 
Bueno Brandão, com sede no Município de Bueno Brandão, 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 a r t. 270. 9 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 189/95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos 

dos Excepcionais - APAE - de Bueno Brandão. com sec 7 no 
Município de Bueno Brandão. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -F i ca declarada de utilidade pública a Associação 

de Pais-e Amigos dos Excepcionais - APAE - de Bueno Brandão. 
com sede no Município de Bueno Brandão. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revoga m- se as disposições em contrário. 
Sala das Comis s ões. 6 de julho de 1995. 
Sebastião He lvécio. Presidente - João Leite , relator 

Jorge Eduardo de Oliveira. 



BELO HORIZONTE , TERÇA-FEIRA , 8 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 4 DE AGOSTO DE 1995 
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO : COMPARECIMENTO- Falta de "quorum ". 
COMPARECIMENTO 

-Às 9h15min. comparecem os Deputados: 
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Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ibr ahim 
Jacob- Almir Cardoso- Arnaldo Penna - Carlos Murta - Dimas 
Rodrigues - Dja l ma Diniz - Durval Ângelo- Elbe Brandão-
Geraldo Santanna - Hely Tarquínio - João Leite - José Braga 
-Miguel Barbosa- Miguel Martin i - Olinto Godinho- Paulo 
Schettino. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente ( Deputado Ibrahim Jacob) - A lista de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Pr esidência deixa de ab rir a reunião, por 
falta de "quorum", e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-feira , dia 7, às 20 horas . 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
Às dez horas e quarenta minutos do dia vi nte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e cinco. comoarecem na Sala das 
Comissões os Deputados Djalma Diniz, Glycon Terra Pinto e 
Paulo Schettino, membros da Comissão supracitada . Havendo 
número regimental, o Presidente. Deputado Djalma Diniz, 
declara abertos os trabalhos e so lici ta ao Deputado Paulo 
Schettino que proceda à leitura da ata da reunião anterior , 
aue, li da e aprovada. é subscrita pe los parlamentares 
presentes . Em seguida. a Presidência acusa o recebimento de 
ofício da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. que informa 
sobre proposição aprovada naquela Câmara repudiando o 
atentado a bomba ocorrido na sede da OAB, Seção de Minas 
Gerais. e de oficio da Prefeitura de Ituiutaba solicitando a 
aprovação do Projeto de Lei nQ 27/95, que dispõe sobre o 
repasse de parte do bolo tributário referente à arrecadação 
do ICMS e do IPI aos municípios com reservas amb ientais. 
Dando seqüência. o Presidente distribui ao Deputado Glycon 
Terra Pinto os Requerimentos ngs 334 e 339 / 95 e ao Deputado 
Paulo Schettino os Requerimentos ngs 401 e 405 / 95. Passa-se 
à 2ª parte da reun1ao. com a votação das proposições de 
deliberação conclusiva das comissões. O Presidente solicita 
ao Deputado Glycon Terra Pinto que leia os pareceres 
elaborados pelo Deputado Antônio Roberto. que. na reun1ao 
anterior, assumira a relataria dos Reauerimentos nQs 185 e 
206/ 95 e solicitara prazo regimental para examiná-los. O 
relator apresenta pareceres nos quais conclui pela aprovação 
das matérias. Submetidos a votação. cada um por sua vez, são 
aprovados os requerimentos. Como relator, o Deputaao Glycon 
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Terra Pinto em it e pareceres orais concluindo pela aprovação 
das matérias. Submetidos a votação. cada um por sua vez. são 
aprovados os Requerimentos ngs 324 e 339/95. O Deputado 
Paulo Schettino em ite pareceres orais conc luindo pela 
aprovação das matérias. Submetidos a vot ação, cada um por 
sua vez. são aprovados os Requerimentos ngs 401 e 405/ 95. 
Dando prosseguimento . o Presidente submete a votação, nos 
termos da Deliberação da Mesa ng 487. os Requerimentos ngs 
317 e 407 / 95, fic ando aprovadas as proposições . O Deputado 
Carlos Pimenta. autor do Requerimento ng 385/ 95 e presente 
no recinto. so li cita ao Presidente que formule à Policia 
Civil voto de congratulações pelo rápido desfecho do 
seqües tro da jovem Cláudia Zamboni. O Presidente apresenta 
emenda ao reouerimento e o submete a votação. ficando 
aprovada a proposição com a Emeno a ng 1. nos termos aa 
Deliberação da Mesa ng 487. Cumprida a finali dade da 
reu ni ão. a Pres i dênc i a agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião , determina a l avratura da ata e encerra os 
traoalhos. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1995. 
Glycon Terra Pinto , Presidente Miguel Mart ini . Antônio 

Roberto. 
ATA DA 13a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
FISCALIZAÇÃO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia seis de junho de 
mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sa l a aas 
Comissões os Deputados Romeu Queiroz . Álvaro Antônio. Ivo 
José e João Leite ( substituindo os três últimos. 
resoectivamente. aos Deputados Alencar oa Silveira Júnior, 
Ma·:os Helênio e Miguel Martini, por indicação das 
Lioeranças do PDT. PT e PSDB ) . membros da Comissão 
sup r acitada. Na ausência do Presioente. Deputado Miguel 
Martini, o Vice-Presidente. Deputado Romeu Queiroz assume a 
Presidência dos trabalhos e. havendo número regimental . 
esclarece que a reunião tem por objetivo apreciar. no 2Q 
turno. o Parecer sobre o Projeto de Lei nQ 3: - '95, oue 
altera a Lei ng 6.723. de 26 / 12 / 95. e 2. outras 
providências . Em seguida. solicita ao Deputaoo Álvaro 
Antônio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que. lida e aprovada . é subscr ita pelos membros presentes. 
Prosseguindo , suspende a reunião a té que o Plenário aprecie. 
no 1Q turno, o referido projeto. Às 15h10min. o Presidente. 
Deputado Romeu Queiroz. reabre os trabalhos com a presença 
dos Deputados Arnaldo Penna. Jorge Eduardo de Oliveir a e 
Paulo Piau (substitui ndo. respectivamente. aos Deputados 
Migue l Martini. Geraldo Rezende e Clêuber Carneiro. por 
indicação das Lideranças do PSDB. do PMDB e do PFL). membros 
da Comissão supracitada. Encerrada a 1ª oarte dos trabalhos. 
passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia. A Presidência designa o 
Deputado Arnaldo Penna como relator do Projeto de Lei nQ 
323 / 95. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna proceoe à 
l eitura ao se u parece~. mediante o qual conc l ui pela 
aprovação do projeto. Submetioo a oiscussão e vot ação. é o 
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parecer aprovado . Cumprida a finalidade da reunião. o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1995. 
Miguel Martini. Presidente- Marcos Helênio- Romeu Queiroz 

- Geraldo Santanna. 
ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA, DE MEIO AMBIENTE, DE AGROPECUÁRIA E POLiTICA RURAL 
E DE FISCALIZAÇÃO F:NANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
As quatorze horas ~ quarenta e cinco minutos do d i a vinte e 
um de junho ae mi l novecentos e noventa e cinco. comparecem 
na Sala das Comissões os Deputados Gera l do Santanna. Simão 
Pedro Toledo, Arnaldo Penna. Anivaldo Coelho e Marcelo 
Gonçalves. membros da Comissão de Constituição e J ustiça; 
Ivo José , Ronaldo Vasconcellos. Antônio Roberto e Wi l son 
Trópia. membros da Comissão de Meio Ambiente; Olinto 
Godinho , Jorge Hannas e Ronaldo Vasconce llos (substituindo 
os dois últimos. respectivamente. aos Deputados Pau lo Piau e 
Miguel Barbosa por i ndicação das Lideranças do PFL e do 
Bloco da Maioria ). membros da Comissão de Agropecuária e 
Política Rura l; Geraldo Rezende , Marcos Helên io. Alencar da 
Silveira Júnior. João Leite e Simão Pedro To l edo 
(substituindo os dois últimos. respectivamente. aos 
Deputados Miguel Martini e Romeu Queiroz, por indicação das 
Lideranças do PSDB e do PTB ) . membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Encontram-se 
presentes. também . os Deputados Ajalmar Silva e Gilmar 
Machado. Havendo número regimental , o Presidente, Deputado 
Geraldo Santanna, dec l ara abertos os trabalhos e informa 
que, nos termos do edita l de convocação. a reunião se 
dest ina a apreciar os Pareceres para o 1Q Turno do Projeto 
de Lei ng 285/ 95. de autoria do Governador do Estado. que 
cria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado. a lt era a denominação da 
Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente 
e dá outras providências. A seguir. o Presidente informa que 
não há ata a ser 1 ida por ser esta a primeira reunião 
conjunta dessas Comissões na 13ª Legislatura. Informa. 
também, que os Deputados Simão Pedro Toledo. Antônio 
Roberto, Paulo Piau e Miguel Martini. nos termos 
regimentais , foram des i gnados relatores do Projeto de Lei nQ 
285/ 95. respectivamente. pelas Comissões de Constituição e 
Justiça, de Me io Ambien te, de Agropecuária e Pol itica Rural 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Logo após. o 
Presi de nte passa a pa l avra ao Deoutado Simão Pedro Toledo . 
o qual emite parecer pela juridicidade. pe l a 
constituc ionalidade e pela l ega li dade da matéria. Na fase de 
discu ssão do parecer. o Deputado Geraldo Santanna solicita 
ao Deputado Arnaldo Penna que assuma a direção dos 
trabalhos. em conformidade com o disposto no art. 44. 
parágr afo único. do Regimento Interno. e apresenta a 
proposta de emenda ng 1. a qual é acataaa pelo relator. 
Ness a f ase . fazem uso da pa l avra os Deputados Ronaldo 
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Vasconcellos e Arnaldo Penna. Colocado em votação, salvo 
proposta de emenda. é aprovado o parecer. Após ser submetida 
a votação, é aprovada também a proposta de emenda ng 1. 
Havendo alteração do parecer, com a qual concorda o relator. 
o Presidente suspende a reunião por 30 minutos. para que se 
elabore a nova redação do parecer. Reabertos os trabalhos. o 
Presidente verifica que há o mesmo "quorum" e passa a 
palavra ao relator, Deputado Simão Pedro Toledo, o qua l 
procede á leitura da nova redação do parecer. que é 
subscrito pe los componentes da Comissão de Constituição e 
Justiça. Ato continuo , o Deputado Ivo José faz uso da 
palavra e apresenta requerimento em que solicita a suspensão 
temporária do processo ae votação dos demais pareceres sobre 
o Projeto de Lei ng 285/ 95, a fim de que sejam subsidiados 
pelas discussões e pelas conc lusões do I Fórum Mineiro ae 
Política Ambiental , a ser promovido por esta Casa, com apoio 
das entidades do setor ambienta l, no próximo dia 28. 
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião. o Presidente agradece a presença dos 
par l amentares. determina a l avratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comi ssões , 2 de agosto de 1995. 
Geraldo Nascimento. Presidente - Ronaldo Vasconcellos 

Clêuber Carneiro - Pau l o Piau - Leonidio Bouças - Geraldo 
Rezende - Marcos Helênio - Ivo José - Simão Pedro Toledo -
Anivaldo Coe l ho Arnaldo Penna Marcelo Gonçalves 
Antônio Roberto- Miguel Martini -Wilson Trópia. 
ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
CONHECER, - DEBATER , PROPOR E ACOMPANHAR TODAS AS AÇÕES DO 
GOVERNO FEDERAL , DESENVOLVIDAS NO PROPOSTO PROCESSO DE 
PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
Ás quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e 
dois de junho de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem- se 
na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna. Anivaloo 
Coelho, José Henrique e Elbe Brandão. membros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente. 
Deputado Anivaldo Coelho, declara abertos os trabalhos e 
solicita ao Deputado Arna l do Penna que proceda à leitura da 
ata oa reunião anterior. que. I ida e aprovada . é subscr ita 
pe los membros presentes. A seguir, o Presidente informa que 
a reunião se dest i na a tratar de assuntos de interesse da 
Comissão e comunica a impossibilidade de comparecimento dos 
Srs. Roberto Campos. Deputado Federal. e Wilson Brummer. 
Presidente da ACESITA. Dando prosseguimento. o Deputado 
Arnaldo Penna lê reportagem de Sandra Nasc i mento . publicada 
na "Gazeta Mercanti l" . intitu l ada "Dificuldades para vender 
a Vale - Resistência à Privatização da Mineradora Cresce no 
Congresso " : e apresenta requerimento em que so l ici-ca ao 
Presidente desta Casa prorrogação, por mais 30 dias. do 
prazo de funcionamento desta Comissão. Colocado em vot ação. 
o requer i mento é aprovado. A:o cont inuo. os Deputaoos 
presentes fazem uso da palavra e apresentam sugestões para o 
andamento dos trabalhos da Comissão. conforme consta as 
notas taquigráficas. O Deout ado Anivaldo Coelho convi oa os 
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Deputados para o 2Q Movimento Nacional contra a Privatização 
da CVRD , no próximo dia 30 de junho. em Vitória. ES. Nada 
mais havendo a ser tratado. o Presidente agradece o 
comparecimento dos Deputados , convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária , determina a l avratura da 
ata e encer r a os trabalhos. 
Sala das Comissões , 3 de agosto de 1995 . 
Aniva l do Coelho, Presidente Miguel Martini José 

Henrique. 
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISS: J DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e trinta minutos do dia vin te e nove de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sa l a das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Marco Rég i s , José 
Henrique ( subst i tuindo este ao Deputado Jor ge Eduardo de 
Oliveira, por indicação aa Liderança do PMDB) e Jorge 
Hannas , membros da Comissão ~;~racitada. Havendo nGmero 
regimental, o Presidente, Depu:?.oo Car los Pimenta , declara 
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge Hannas que 
proceda à leitura da ata da reun i ão anterior, que, lida e 
aprovada. é subscr i ta pelos memoros presentes. A seguir , a 
Presidência lê a correspondência do Deputado Darcisio 
Perondi. relator da Comissão Especia l da Câmara Federa l. 
sobre a situação da saGde e o financiamento das redes 
pGb licas. filantróp i cas e conveniadas ao SUS. O relator 
coloca-se à disposição da Comissão de Saúde para receber 
subsidias. A Presidência so li cita à assessoria que convide o 
Deputado Darcísio Perondi para comparecer em agosto do 
corrente à Comissão de Sa Gde , quando será realizado um 
fórum de debates sobre a situação da saGde em Minas Gerais. 
Ato continuo . o Presidente pas s a à discussão e à votação de 
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira, o Presidente redistribui o Projeto de 
Lei nQ 93 / 95 ao Deputado José Henrique. que procede à 
l eitura de seu parecer. mediante o qual conclu i por sua 
ap rov ação com as Emendas nQs 2 a 5, da Comissão de 
Constitui ção e Justiça. e pela re j eição da Emenda nQ 1. da 
mesma Comissão. Submetido a discussão e votação. é o parecer 
aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à d i scussão e à 
votação de proposições que dispensam a apreciação do 
Plenário da Assembléia. O Deputado Jorge Hannas emite 
parecer favorável. no 1Q turno, ao Projeto de Le i nQ 182/ 95 
com a Emenda o no 1. Submetido a discussão e votação, é 
aprovada a proposição. Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presi dência agradece a presença dos par lamentares, convoca-
os para a próxima reun i ão ordinária, aetermina a l avratura 
da ata e encerra os trabalhos . 

Sal a das Comissões. 3 ae agosto de 1995. 
Jorge Hannas. Presidente- Jorge Eduardo ae Oliveira 

Arn a ldo Penna - Hely Tarquinio. 
ATA DA Sa REUNIÃO DA COMISSÃO 
ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E 
DEPENDÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL 

ESPECIAL PARA PROCEDER A 
A DESATIVAÇÃO DE AGÊNC IAS E 
NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
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Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e nove de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco , reGnem-se na Sala 
das Comissões os Deputados Al nir Cardoso, Olinto Godinho e 
Clêuber Carneiro. membros da Comissão supracitada. O 
Presidente . Deputado Alm ir Cardoso. registra a presença dos 
Deputados Marce l o Gonçalves. Marco Régis. Antônio Pinheiro e 
Jorge Eduardo de Oliveira e dos Srs. José Maria Rabe l o, 
Superintendente Estadual do Banco do Brasil em exerc í cio e 
Pompi lio de Lourdes Canavez. Diretor do Sindicato Bancário 
de Be lo Horizonte e Região. e os convida a tomar assento à 
mesa. Havendo nGmero regimental. o Presidente, Deputaao 
Almir Cardoso. dec l ara abertos os trabalhos e esc l arece que 
a reunião se destina a ouvir os Srs. José Maria Rabelo, 
Pompilio de Lourdes Canavez. Prefeitos e reoresentantes das 
Câmaras Municipais de diversos municípios aas Regiões 
Centro , Sudoeste e Su l do Estado. Prosseguindo. o Presidente 
so li cita ao Deputado Olinto Godinho que proceda à leitura da 
ata da reunião anterior. que. 1 ida e aprovada. é subscrita 
pelos parlamentares presentes. Em seguida. abre-se amp lo 
debate entre os convidados e Deputados presentes. conforme 
consta nas notas taquigràficas. Retomando a oa lavra. o 
Presidente entrega cópia das notas taquigràficas das 
reun iões anteriores ao Sr. José Maria Rabelo, 
Superintendente do Banco do Brasil em exercício e indaga se 
algum dos convidados deseja fazer uso da palavra. Não 
havendo quem se manifeste . a Presidência agradece a presença 
dos convidados e parlamentares. convoca os memoros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária , determina a 
l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sa l a das Comissões , 3 de agosto de 199S. 
Almir Cardoso. Presidente - Clêuber Carneiro Antônio 

Andrade . 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO DR . ADAIR RIBEIRO PARA 
INTEGRAR , NA CONDIÇÃO DE MEMBRO, O CONSELHO ESTADUAL DE 
EDUCAÇÃO 
Às qu in ze horas e trinta e cinco mi nutos do dia quatro de 
julho de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ailton Vilel a, Antônio 
Roberto. Sebastião Costa ( substitu in do este ao Deputado 
Paulo Piau. oor indicação da Liderança do PrL) e Marcos 
Helênio ( substituindo o Deputado Gilmar Machado. por 
indicação da Li derança do PT ). membros da Comissão 
supracitada. Havendo nGmero regimenta l . o Presidente "ad 
hoc". Deputado Ailton Vilela . aeclara abe rtos os traoalhos e 
esc larece que a reunião se destina a eleger o Presidente e o 
Vice -Pres idente. designar o relator. argüir o Dr. Adair 
Ribe i ro e. se possível , apreciar o parecer . A segu~r. 

determina a distribuição das cédulas de vo tação. devidamen:e 
rubricadas. e con v ida o Deputado Antônio Roberto para at uar 
como escrutinador. Realizada a votação. o escr uti ~aoor 
a nuncia o seg uin te resultado: para P- es iden te. foi e l eito o 
Deputado Sebastião Costa, e para Vice-Presidente. o Deoutaao 
Antôn io Roberto, amoos com quatro votos. Logo após. o 
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Presidente "ad hoc", Deputado Ailton Vilela, dá posse ao 
Vice-Presidente eleito, que, por sua vez. empossa o 
Presidente. Este agradece a escolha de seu nome e, a seguir. 
designa o Deputado Aílton Vilela para relator. Ato contínuo, 
o Presidente. em cumprimento ao disposto no art. 62, XXIII. 
"b", da Constituição do Estado. passa á argü ição do Dr. 
Adair Ribeiro. A Presidência registra a presença do Deputado 
Antônio Genaro no início da referida argü ição. Formulam 
perguntas, pela ordem, os Deputados Marcos Helênio, Antônio 
Roberto. Antônio Genaro e Ailton Vilela . Encerrada essa 
parte da reun1ao. o Presidente agradece a presença do or. 
Adair Ribeiro e suspende os trabalhos por cinco minutos. 
Reaberta a reunião. o Presidente passa a palavra ao Deputado 
Ailton Vil ela, que em ite parecer mediante o qual conciui 
pela aprovação do nome do Dr. Adair Ribeiro para integr ar. 
na condição de membro, o Conselho Estadual de Educação. 
Submetido a discussão e votação. é o parecer aprovado. O 
Presidente suspende a reun1ao por cinco minutos. para a 
lavr atura da ata. Verificando a existência de "quorum", o 
Presidente reabre os trabalhos e solicita ao Deputado 
Antônio Roberto que proceda á leitura da ata desta reunião. 
que. lida e aprovada , é subscrita pelos membros presentes. 
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente ag radece o 
comparec i mento dos Deputados e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 4 de julho de 1995. 
Sebastião Costa, Presidente Aílton Vilela Antônio 

Roberto - Marcos Helênio - Antônio Genaro. 
AT A DA 16 ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As dez horas e quinze minutos do dia cinco de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Ivo José. Ronaldo Vasconcellos. 
Antônio Roberto e Wilson Trópia. membros da suprac itada 
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado 
Ivo José, declara abertos os trabalhos e solicita ao 
Deputado Ronaldo Vasconce llos que proceda á leitura da ata 
da reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos 
membros presentes. Passa-se á 2ª parte da reunião. com a 
discussão e a votação de pareceres sobre prooosições 
sujeitas á apreciação do Plenário. Com a palavra. o DeputaDo 
Antônio Roberto emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei ng 185/95, com a Emenda ng i. 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. Posto 
em discussão e votação. é o parecer aprovado. Com a palavra . 
o Deputado Wilson Trópia emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 231/95 com a 
EmenDa ng 1, apresentada pela Comissão de Constituição e 
Justiça. Posto em discussão e votação. é o parecer aprovado. 
A Presidência coloca em votação os Pareceres de Redação 
Final dos P<ojetos de Lei ngs 109 e 139 / 95. os quais são 
aprovados. Cumprida a finaliDade da reunião. a Presidência 
agraaece a presença de toaos. convoca os membros da Comissão 
para a próxima reunião ordinária. em dia e horário já 
estabe l ecidos, Determina a lavratu<a aa ata e encerra os 
traba lhos. 
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Sala das Comissões. 4 de agos to de 1995. 
Ivo José. Presidente Ronaldo Vasconcellos Antônio 

Roberto- José Bonifácio. 

ERRATA 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 359/ 95 
Na publicação do parecer em epígrafe. verificada na edição 

de 2/ 6/ 95, pág. 49. col. 2. sob o subtítulo "Relatório " , 
onde se lê: 

"Lei ng 12.628", lei a-se: 
"L e i ng 11 . 816". 



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA , 9 DE AGOSTO DE 1995 

ATA 

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA , EM 7 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 
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SUMÁRIO : ABERTURA - 1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ): 1ª Fase: 
Atas (2) Correspondência: Ofícios e telegrama 
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nQ 377/95 
Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa Soc1al e 
de Assuntos Municipais e dos Deputados Simão Pedro Toledo e 
Carlos Pimenta - 2ª Fase: Abertura de i nscrições - Palavras 
do Sr. Presidente - Leitura de comunicaçoes apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
- Às 20h15min, comparecem os Deputados: 
Sebastião Na varro Vieira - Pau lo Pettersen -Mar i a José 

Haueisen- ·:-ahim Jacob - Aílton Vilela - Almir Cardoso -
Anivaldo Coe-~ -Arna l do Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro -
Dimas Rodrigues- Djalma Diniz- Geraldo Nascimento- Gilmar 
Machado - Ivo José - João Leite - José Braga - José Henrique 
- Kemil Kumaira - Mauri Torres -Migue l Martini - Olinto 
Godinho - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz - Sebastião Helvécio. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira ) - A 

1 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 palavra. o Sr. 2g-Secretario. para proceder à l eitura 
da ata da reunião anterior. 

la PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE) 
- 1ª Fase 

Atas 
- o Deputado Ibrahim Jacob, 3g-Secretàrio. nas funções de 

2g-Secretario. procede à leitura das atas das duas reunioes 
anteriores. que são aprovadas sem restrições. 

Correspondência 
A Deputada Maria José Haueisen, 2ª - Secretária. nas 

funções de lg - Secretário, lê _a segui nt e correspondência. 
OFICIOS 

Do Deputado Pedro Eurico. Presidente da Assembléia 
Legislativa de Pernambuco. comunicando que. em atenção a 
requerimento do Deputado Israel Guerra Filho. foi aprovado 
por aque l a Casa voto de aplausos ao Governador de Pernambuco 
por sua luta pela implantação ae refinaria no refer1do 
Estado. 

Do Sr. Humberto Souto. Deputado Federal. acusando o 
recebimento de corresponaência em que se apresenta posiç~o 
desta Casa quanto à possível transferência da aam ini straçao 
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dos estabelecimentos da CEF do Estado para superintendências 
pertencentes a outras unidades da Federação e informando que 
já manifestou seu protesto à Presidência. mas que somente o 
empenho direto do Governo de Minas poderá mudar esse quadro. 

Do Sr. Mauro Lobo . Secretário de Ciência. Tecno logia e Meio 
Ambiente. solicitando seja enviado ao TRE os dados 
constantes no processo de emancipação do Distrito de Quartel 
do Sacramento. no Município de Bom Jesus do Galho. indicando 
que os povoados de Fundaça e Iguaçu pertencem ao referido 
Distrito. 

Do Sr. Leonardo Rodrigues Lelé da Cunha. Prefeito Municipa l 
de Timóteo e Presidente da Associação Mata Viva. agradecendo 
aos parlamentares a aprovação do projeto de lei que dispoe 
sobre o ICMS ecológico e sol i citando emoenho oara aue o 
Governador do Estado sancione a proposição de iei que ~rata 
do referido assunto. ( - Anexe-se à Proposição de Lei ng 
12.684. ) 

Do Sr. Francisco Carlos Bouzada. Presidente da Câmara 
Municipa l de Ipatinga. encaminhando cópia de moção de 
repúdio, ae iniciativa do Vereador José Geraldo Capelinha de 
Oliveira. aprovada por aque l a Casa na reunião do dia 
21 / 7/ 95. em virtude do Plano de Demissão Voluntária. adotado 
pelo Banco do Brasi l . 

Do Dr. Waldimir Ramos . Presidente da Câmara Municipa l de 
Três Marias. e dos demais Vereadores à mesma Câmara. 
manifestando apoio à iniciativa de se instalar em Curvelo 
uma das Unidades ~ministrativas do Governo do =stado. (-
Anexe-se ao Proje:_ de Lei nQ 343 / 95.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portuga l . Secretário Par~icular 
ao Governador do Estado. encaminhando cópia de or1c10 ao 
Vereador Hermano de V_ Lott de Andrade. Presidente da Câmara 
Municipal de Açucena. em que solicita se mantenha o IEF como 
um todo. ao passar esse órgão a fazer parte da Secretaria do 
Meio Amoiente. a ser criada. ( - Anexe-se ao Projeto de Lei 
ng 285 / 95. J 

Do Sr. Rogério M. w. Pires. Chefe de Gabinete do Secretario 
da Fazenda. informando. em relação a requerimento do 
Deputado Leonídio Bouças (isenção de pagamento de ICMS para 
exportadores de goma de resina) que a regu l amentação do ICMS 
em Minas Gerais já prevê e~'~ isenção. 

Do Sr. Zeuler Vitor Ra ·i res da Silva . Presidente do 
Conselho Municipal de Saúae de Divinópolis. solicitando a 
inserção. no orçamento do Estado, de verba para instalação 
de hospital de oronto socorro regiona l em Divinópolis. 
conforme proposta aprovada nas auoiências públicas municipa l 
e regiona l _ 

Da Sra . Mônica Aparecida Barros e outras. Secretárias e 
Auxiliares de Secretaria em serviço nas escolas estad~ais de 
Nova Era. so l i citando que a elas e aos ser vidores das 
Superintendências Regionais de Ensino se j a pago um sa lário 
justo pelo trabalho que fazem. ( - À Comissão de Educação. l 

Do Sr. Cássio José Monteiro França, Presiaente da 
Associação Cristã de Moços em Minas Gerais. parabenizando 
esta Assembléia pela realização do programa '' Assemo iéia 



Informa". 
Do Sr. Henr i Moukha i ber Zhour i. 

Caxambuense . solicitando certidão de 
da Le i nQ 7.438, que dec l arou de 
entidade. 
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da Liga Desportiva 
existência e vigência 
utilidade publica a 

Do Sr. J. Norbert Ensch. agra~2cendo o convite para 
reunião especia l em homenagem ao ~ngenheiro Louis Ensch. 

a 

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

Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária . 
informando. em atenção a requerimento do Deputado Gil 
Pereira. que o assunto foi encaminhado aos setores 
competentes, para análise. 
o Sr . Presidente- A Mesa passa a receber proposições e a 

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

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidade, é encam i nhada á Mesa a seguinte 

proposição: 
PROJETO DE LEI NQ 377/95 

Declara de utilidade publica a Creche Amor e Luz. com sede 
no Município de Timóteo . 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o- Fica dec l arada de uti l idade publica a Creche Amor 

e Luz , com sede no Município de Timóteo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub li cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 1Q de agosto de 1995. 
Gera l do Nascimento 
Justificação: A Creche Amor e Luz. constituída em 23 / 3 / 88. 

é uma entidade civ il sem fins lucrativos, com duração por 
tempo i ndeterm inado. que tem por finalioade prestar 
assistência mora l e pedagógica a crianças carentes cujas 
mães necessitem trabalhar fora do lar. Para tanto, serão 
firmados con vênios com órgãos publicas municipais. estaduais 
e feoerais. cadastrados colaboradores e usados todos os 
meios licites para angar i ar os recu rsos financeiros 
necessários á manutenção da obra . 

Dessa forma a entioade referida traz 
comunidade. além de preencher os requisitos 
regulamenta a declaração da uti li dade publica 

beneficios á 
da l e i que 

oe entidades. 
Assim sendo. solicito o apoio de meus pares á aprovação 
deste projeto. 
-Publicado. vai o projeto ás Comissões de Justiça. oara 

exame prelim inar, e de Sauoe e Ação Socia l , para 
de li beração. nos termos do art. 195. c / c o a rt _ 104. inci s o 
I. ao Regimento Interno. _ 

COMUNICAÇOES 
São. também. encaminhadas á Mesa comunicações das 

Comis sões oe Defesa Soc i a l e de Assuntos Municipais e aos 
Deputados Simão Pedro To l edo e Carlos Pimenta. 

2ª Fase 
Abertura oe Inscrições 
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O Sr. Presidente Não havendo oradores inscritos . a 
Presidência passa á 2ª fase do Peque~ · Expediente, 
compreendendo a leitura de comunicações e pronunciamentos de 
Li deres inscritos. Estão aber tas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinár i a. 

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

7 de agosto. o prazo regimental para apresentação de emendas 
ás Propostas de Emenoa á Constituição ngs 8 e 9/ 95. dos 
Deputados Leonidio Bouças e Miguel Martini. respectivamente. 
em cumpr imento ao disposto no art. 209 do Kegimento Interno. 

Le itu ra de Comunicações Apresentadas 
- A seguir , a Presidência dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentaoas nesta reunião oela Comissão de 
Defesa Social - aprovação. na 5ª Reunião Ordinária . aos 
Requerimentos ngs 504 / 95. do Deputado Dimas Rodrigues: 510 e 
579 / 95. do Deputado Paulo Schett i no: 532 e 533 / 95. do 
Deput ado João Batista de 01 ive i ra. e 558/ 95. ao Deputado 
Toninno Ze i tune: pela Comissão de Assuntos Municipais 
rejeição. por esta Comissão , dos pedidos de emancipação de 
distritos encaminhados por meio dos requerimentos de 
emancipação a seguir relacionados. por não preencherem os 
requisitos estabelecidos na Lei Complementar nQ 37. de 1995. 
que dispõe sobre a criação. a incorpor ação. a fusão e o 
desmembramento de munic ípios e dá outras providências: 
Requerimentos de Emancipação ngs 127/ 95. do Deputado Antônio 
Andrade. referente aos Distritos de Cana - Brava e Caatinga. 
do Municíp io de João Pinheiro; 152/ 95. do Deputado José 
Henrique. referente ao Distrito de Vai - Volta. do Municioio 
de Tarumirim: 157 / 95. do Deputado Rona ldo Vasconcellos. 
referente ao Distrito de Cachoeira do Campo. do Município de 
Ouro Preto: 159/ 95. ao Deputado Elmo Braz. referente ao 
Distrito de Correntinho. do Município de Guanhães: 163 / 95. 
do Deputado Wanderley Ávi la. referente aos Distritos de Frei 
Serafim e Guarataia. do Município de Itambacuri: 171/95. do 
Deputado Péric les Ferreira. referente ao Distrito de Nova 
Matrona. do Município de Salinas: 172/ 95. do Deputado Carlos 
Pimenta. referente ao Distrito de Santo Antônio dos Campos . 
ao Municíp io oe Divinópolis: 173 / 95. do Deputaoo Paulo 
Pettersen. referente aos Distritos de Alvorada e Ponte Alta 
de Minas. do Município de Carangola: 174/ 95. -::J Deputado 
Marcelo Cecé. referente aos Distritos de J . K. e Angueretá, 
do Munic ípio de Curvelo (Ci ente. Pub l ique - se. ): e pelos 
Deputaoos Simão Pedro To ledo falecimento do Sr. João 
Batista Rosa . em Conceição dos Ouros : e Carlos Pimenta -
f a lecimen:o ~ Sr. Luiz Nicol au. em Montes Claros (Ciente. 
Oficie- se. ) . 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente Não havendo outras comunicações a serem 

feitas. Lideres inscr itos nem oradores para o Grande 
Expediente. a Presidência encerra a reun1ao convocando os 
Deputados para a extraord inária de amanhã. dia 8. ás 20 
nor as. nos termos ao edita l de convocação. e oara a 
oro i nária deliberativa da mesma data. ás 14 horas. com a 
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seguin:~ ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presid~~te é a publicada na ediçâo anterior.). Levanta-se a 
reuniâo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 156/95 

1 Nova Redaçâo. nos Termos do? 1Q do Art. 138 do Regimento 
Interno) 

Comissâo de Fisca li zaçâo Financeira e Orçamentária 
Relatório 

o projeto ae lei em ana li se. de autor i a do Deputado Arnaldo 
Canarinho, dispõe sobre a criaçâo do Programa do Leite na 
Empresa. 

A matéria fo i examinada pela Comissâo de Constituiçâo e 
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, 
constitucionalidade e legalidade. e apresentou a Emenda ng 
1. e pela Comissão de Saúde e Açâo Social, que se manifestou 
pela sua aprovaçâo. 
Posteriormente. veio o projeto 2 esta Comissâo, a fim de 

se r exam inado nos lindes de ~ua competência. Nessa 
oportunidade. o Deputado Marcos Helênio propôs a Emenda ng 
2. com a qual concordamos. Assim, nos termos do dispositivo 
epigrafado, estamos apresentando nova redaçâo do parecer. 

Fundamentaçâo 
A proposiçâo em comento trata da criaçâo de um programa de 

fornecimento de leite pelas empresas , cujo objetivo é 
incentivar o consumo desse alimento pelos trabalhadores em 
geral mediante a facilidade na sua forma de aquisiçâo. _ 

A empresa provi dencia a compra do produto - no max1mo tres 
li tros por dia para cada trabalhador- pelo preço de tabela 
praticado no atacado e repassa-o para os seus empregado~. 
descontando-se a respectiva despesa no sa 1ar1o do mes 
subseqüente ao do recebimento do benefício o projeto de l ei em questâo nâo encontra óbice à sua 
aprovação do ponto de vista financeiro-orçamentarlO. po1s 
não implica despesas diretas. já que essas serâo cobertas 
pelas empresas da iniciativa pr i vada. embora esteja a cargo 
do Estado a promoção de sua divulgaçâo . Entretant~. faz-~e 
mister ressaltar que os meios para tal divu l gaçao serao 
escolhidos pelo Estado segundo a sua conveniência. inclusive 
a econômica, podendo inc luí-l a juntamente com outras 
mensagens de comunicaçâo. . _ 

Os dividendos sócio-econômicos que advirâo da 1mpl ementaçao 
de um programa desse porte serâo imensuraveis e resultarâo 
numa melnor i a do níve l ae a l imentaçâo da popu l açâo ma is 
carente. 

A Emenda ng 2 dispõe que as despesas com a aquisiçâo do 
l eite serâo assumioas pe l as empresas e não pe los 
trabalhadores. Por se revestir de relevante a l cance e 
justiça social, acolhemo-la e. a seguir. transcrevemo-la na 
conclusão deste parecer. 
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Conclusâo 
Pelo exposto. opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei ng 

156/ 9= ~om a Emenda nQ 1, da Comissâo de Constituiçâo e 
Justi ~. e com a Emenda ng 2 . a seguir redigida. 

EMENDA NQ 2 
Acrescente -se onde conv ier: 
"Art . - A despesa com o fornecimento do leit e será oe 

responsab ilidade da empresa . ". 
Sala das Comissôes. 5 de julho de 1995. 
Romeu Queiroz. Presidente - Clêuoer Carne iro. relator 

Marcos Helênio- Wilson Trópia. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 220/95 
Comissâo de Educaçâo , Cultura , Desoorto e Turismo e Lazer 

Relatório 
O projeto de l ei em analise, ao Deputado Geraldo Rezende , 

dispõe sobre a criação da Esco l a Técnica Estad ual de Minas 
Gerais. 

Pub l icada em 5/ 5/ 95. foi a matéria encaminhada. para 
apreciaçâo preliminar, à Comi ssão de Constituiçâo e Justi ça. 
que em itiu parecer pela constitucional idade, pela legalidade 
e pela juridicidade da proposiçâo na forma do Substitutivo 
ng 1. 

Vem. agora. o projeto a esta Comissão para receber parecer 
de mérito. em cumprimento do que estabe l ece o art . 103, IX. 
do Regimento Interno. 

Fundamentaçâo 
A proposiçâo em estudo prioriza. no que respeita a criação 

de escolas técnicas. os munic ioios com oopulaçâo ac ima de 
200 mi l habitantes nos quais a Companhia de Distritos 
Industriais de Minas Gerais CDI atue, direta ou 
indiretamente. na implementaçâo da política estadual de 
distritos industriais. 

Embora concordemos com os objetivos pretendidos pelo 
projeto de lei na forma do Substitutivo ng 1. nâo julgamos 
justo o cr i tério populacional por e l e estabelecido. São 
poucos os municípios mineiros com mais de 2 ~0 mi l 
habitantes. ~ o que nos l eva a apresentar outro 
substitu tivo. em que estabelecemos novo critério para a 
priori zação pretendida pe l o projeto de lei em pauta. 
ampl i ando-a para atender também aos interesses da 
agropecuária mineira. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pe l a aprovaçâo do Projeto de Le i no 

220/ 95 na forma do Substitutivo nQ 2. que apresentamos a 
segu i r. 

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI No 220/ 95 
Dispõe sobre as escolas técnicas estaduais. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decre:a : 
Art. 1Q - As escolas técnicas escadua is serão criadas. 
prio ~i tari amen te. em mun icípios com oopulação oe. no mínimo. 
100.000 ( cem mil l hab i tantes e nos quais a Compann i a de 
Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI - atue, d ireta 
ou indiretamente. na implement ação oa política estaoua l ce 
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distritos industriais. ou 
necessidade da formação de 
da atividade agropecuária. 

nos quais haja comprovada 
técnicos para o desenvolvimento 

Art. 2Q O preenchimento das vagas nessas escolas 
obedecerá a processo seletivo estabe leci do pelo órgão 
competente. 

Art. 3Q Os currículos e os estágios profissionais 
necessários á constituição dos cursos técnicos de que trata 
esta lei serão estabelecidos pelo Conselho Estadua l de 
Educação. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 5Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa la das Comissões. 8 de agosto de 1995. 

de 

Anderson Adauto, Presidente- Gilmar Machado, relator 
Geraldo Rezende - João Le ite. 

PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 285 / 95 

sua 

(Nova Redação. nos Termos do Art. 138. § 1Q . do Regimento 
Interno) 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, 
de Meio Ambiente , de Agropecuária e Política Rural e de 

Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

apreço objetiva criar a Secretaria de Estado de. Me~o 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, alterar a denom1naçao 
da Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio 
Ambiente e dar outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo" de 8 / 6/ 95, a 
proposição. que tramita em regime de urgência por 
solicitação do auto~. com base no art. 69 da Carta mineira, 
foi encaminhada ás Comi ssões supracitadas para, em reunião 
conjunta, receber parecer. consoante o disposto no art. 222 
do Regimento Interno. 

Em virtude de requerimento do Deputado Paulo Piau aprovado 
na reun1ao do dia 13/6/95. o projeto sujeita-se a exame da 
Comissão de Agropecuária e Política Rural. 

Durante a discussão do parecer oe jur i dicidade, 
anterior, o 

nQ 1, que foi 
constitucional idade e legalidade na reunião 
Deputado Geraldo Santanna apresentou a Emenaa 
aprovada pelos membros da Comissão. 

Dessa forma , passamos a fundamentar a nova redação do 
parecer. consoante o disposto no art. 138. 1Q. do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Constituição Federal, em seus arts. 18 e 25, assegura às 

entidades políticas que compõem o sistema federativo 
orasileiro autonomia para editarem o seu próprio direito, o 
que compreende o poder de auto-organização de acordo com as 
conveniências e pecu li aridaaes regionais. desde que sejam 
observados os pr i ncípios nela co1stantes . 
o constituinte estadual, por sua vez. espec ifica . em 
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caráter exemplificativo, as matérias que devem ser 
disciplinadas por intermédio de lei em sentido formal, ou 
seja. sujeitas à apreciação deste Parlamento e á conseqüente 
sanção do Chefe do Poder Executivo . entre as quais se 
destacam a criação, a estruturação e a definição de 
atribuições das Secretarias de Estado. bem como a criação de 
cargos públicos e a fixação da respectiva remuneração (art. 
61. VIII e XI. da Constituição Estadua l). 

No que diz respeito às regras de inici at iva privativa. 
cumpre sa l ientar que a Carta m~neira, em seu art. 66. III. 
"e", confere apenas ao Chefe do Poder Executivo a 
prerrogativa para a instauração ao processo legi s lativo em 
matéria re l acionada com o objeto da proposição em aná li se. 
qual seja. a criação de Secretarias de Estado. órgãos da 
administração centralizada do Poaer Executivo suooroinaoos 
diretamente ao Governador do Estado. c importante destacar que a criação de órgãos e entidades 
componentes da administração pública direta e indireta 
suje it a - se ao princípio da legal idade. previsto no art. 37 
da Constituição Federa l, o qual foi reproduzido no art. 13 
da Carta Estadual. que contemplou. ainda. os princípios da 
razoabilidade e da motivação. A instituição de secretar ias 
de E:tado é assunto estreitamente relacionado à 
discr~cionariedade do titular ao Poder Executivo, que, 
segundo cr it ér ios de conveniênci a e oportunidade, poderá 
propor ao Legislativo, por me io de lei . a alteração da 
estrutura administrativa dos órgãos integrantes ca 
administração pública estadual. objetivando sempre o 
aperfeiçoamento aos serviços e o melhor atendimento ao 
interesse coletivo. Os mesmos argumentos pooem ser 
utilizados para se modificar a de nomin ação de órgãos 
púb l icos. pois a matéria tem como fundamento o poder 
discricionário de que é detentor o Governador do Estado. 
Verifica-se , portanto, que, sob o ponto de vista forma l. a 

proposição não encontra nenhum óbice de natureza 
constitucional. uma vez que o assunto está sendo tratado oo~ 
meio do instrumento normativo previsto no ordenamento 
jurídico (l ei em sentido formal ) . e a iniciativa para a 
deflagração do procedimento l egis l ativo encontra-se em 
narmonia com as exigências ao art. 66, III . oa Carta 
mineira. 

Ao analisar 
nenhum óbice 

o conteúdo do projeto. não vislumbramos também 
à tramitação da ma té r ia nest a Casa. 

Conclusão 
Pelos mot ivos exoostos. concluímos oe l a juridicidade. oela 

constitucionalidade e oela l ega li dade ao Projeto de Lei ng 
285/95. no 1Q turno, com a Emenoa nQ 1. a segu ir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se aos incisos I e IX do art. 2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q-
I -coordenar e supervisionar medidas destinaoas à oroteção 

ambienta l . bem como a ap li cação das normas e da legislação 
espec ifi cas de meio ambiente e recursos naturais. não se 
considerando predatórias. e por isso não sujeitas a 1 icença 
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do poder público. nem a punição . seja fiscal ou de qualquer 
outro tipo , a extração, em regime pessoal ou familiar. de 
lenha ou carvão para consumo doméstico , bem como a limpeza 
de pastagens ou culturas em propriedades particulares; 

IX - coordenar p l anos, programas e projetos de proteção de 
mananciais:". 
Sala das Comissões. 21 de junho de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Simão Pedro To l edo. relator 

- Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho - Marce l o Gonça lves. 
Comissão de Meio Ambiente 

Re l atório 
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei ng 

285/ 95 dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Desenvo l vimento Sustentado. altera a 
denominação da Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e 
Meio Ambiente e dá outras providências. 

Publicado , o projeto em te l a passou a tramitar em regime de 
urgência, consoante solicitação governamental. tendo sido 
determinada sua distribuição às Comissões de Constituição e 
Justiça, de Meio Ambiente. de Agropecuária e Política Rural 
e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser 
apreciado em reunião conjunta. 

Procedendo ao exame preliminar da matéria , a Comissão de 
Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade. 
constituciona l idade e l egal idade. apresentando a Emenda nQ 
1. Cumpre-nos. agora, emitir parecer quanto ao mérito aa 
proposição . 

Fundamentação 
O projeto de lei em destaque objetiva fundamentalmente a 

criação da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentado. com o que se pretende absorver na nova Pasta as 
ati v idades da área ambiental atualmente compreendidas na 
competência da Secretaria de Estado de Ciênc i a. Tecnolog i a e 
Meio Ambiente. Para se proceder às necessárias adaptações. 
está previs t a a remessa. à Casa Leg i s l ativa. de projetos de 
l ei específicos definindo áreas de atuação de outros órgãos 
e ent i dades do Poder Execut i vo. 

Pelo texto do projeto . propõe-se o remanejamento de algumas 
autarauias e fundações. bem como a vinculação da 
Uni versidade Estado de Minas Gerais UEMG e da 
Universidade de Montes Claros UNIMONTES - à remanescente 
Secretaria de Estado de Ciência e Tecno l ogia. Neste parecer. 
abordaremos apenas as propostas que dizem respeito à 
estruturação do setor ambiental. 

Pe los ob j etivos expressos no ar t . 2Q do projeto . fica c l aro 
que compete à nova secretar i a a gestão da po lí tica ambienta l 
do Estado em todas as suas principais ve r -entes. a partir da 
coordenação e da superv i são das mea ; das destinaaas à 
proteção dos ecossistemas e. também. da apl i cação das normas 
e da legis l ação espec i fica do me io ambiente e recursos 
naturais. 

Na relação de ent i dades que passarão a integrar o novo 
ó rgão . inc l uem-se o Conselho Estadua l do Me i o Ambiente 
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COPAM -. a Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM - e o 
Instituto Estadual de Florestas - IEF. 
Torna-se relevante o fato de se ter uma secretaria 

exclusiva para o me io ambiente. A idéia de gestão ambiental 
integrada é a que me l hor responde à natureza dessa matéria. 
Seria natural agrupar. na estrutura da administração 
pública, os órgãos responsáveis pela elaboração e execução 
da política ambiental. 

Na área ambiental. em Minas. a par das resoonsabi l id ades 
atribuídas ao COPAM e à FEAM . coube ao IEF um leque 
significati vo de competências. Essa autarquia tem um pape l 
essencial no contro l e. no ordenamento e na fisca l ização de 
atividades florestais com v i stas à preservação da 
biodiversidade. Tem sido . também. resoonsáve l pe l a 
administração e conservação oe parques e reservas 
equivalentes, bem como de f l orestas de domínio do Estado. 
Sua atuação permitirá conso l idar o sistema estadua l de 
unidades de conservação. Conforme dita a Constituição 
mineira em seu art. 10 . inciso XII. compete ao Estadc criar 
sistema de parques estaduais. reservas biológicas. e~~ações 
ecológicas e equivalentes, adequado à conservação dos 
ecossistemas. para a proteção eco lógica, pesquisa científica 
e recreação pública , e dotá - los dos serviços púb li cos 
indispensáveis às s uas finalid ades. Ta l atribuição passa 
pela competência dessa autarquia . 

Na di v isão de atribuições que se prooõe em re l ação ao IEF. 
as atividades de fomento à produção re l acionadas ao 
ref l orestamento com f i na l idade industrial e com a 
piscicultura serão da competência da EMATER. emoresa oúbl ica 
vincu l ada à Secretaria de Agricultura. Porém. os setores 
responsáveis pelo controle. pela defesa e conservação dos 
ecossistemas e demais atividades de cunho amb iental. como 
mapeamento e monitoramento da cobert ura vegeta l do Estado. 
passarão a integrar a nova secretar i a. 

Com a f i nal idade de aprofundar as discussões sobre esse 
conjunto de propostas . a Comissão de Meio Ambiente. 
atendendo a solicitação de civersas entidac ' - . rea l izou um 
fórum l egislati vo. no dia 28 de jun ho. ~ 8bre o tema 
"Po l i t ica Ambienta l e S i stemas de Adm i nistraçâo Ambienta l" . 
Esse fórum. caracterizaao pela alta representat i vidade dos 
setores amb i enta l istas e de outros d i retamente interessados 
no assunto. que a e l e aderiram. trouxe em seu re l atóri o 
final subsídios valiosos. voltados especificamente para a 
proposição governamenta l . Não poderíamos deixar de acatar as 
propostas. que obt i veram s i gn i ficat ivo consenso nas 
d i scussões e nos debates e que vi sam a alterar diversos 
d i spos i tivos do proj eto de l ei. Co m e l as. proc ura-se dar à 
proposição uma forma ma i s adeq uaoa e consentánea co m o 
mode lo de adm ini stração amoienta l que se dese j a oara o 
Estado. 

No c urto in ter va l o de tempo que d i s pu semos para ana li sar as 
conc l usões ao fórum. orocuramos si stema ti zar as prooos:as 
oue oeveriam ser i ncorporadas a este parecer. apresentando 
nove emendas. 
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A primeira refere-se à denominação da Secretaria. onde o 
termo "Sustentado" deve ser substituída por "Sustentável" , 
este sim um conceito claro e preciso, conforme consta em 
documentos da ONU a partir da Conferência do Rio de Janeiro, 
em 1992. 

As outras tratam. entre outras coisas, de i mpedir o vazio 
que ocorrer i a em relação à Secretaria Executi va do COPAM. se 
aprovado o art. 7Q. como proposto. Al i se prevê que as 
funções de Secretaria Execut iva seriam exercidas pela 
própria secretaria de Estado, uma estrutura ainda 
inexistente e que demandará ce rt o tempo pa r a se r 
operaciona l izada . Como , hoje, essa função é exercioa pela 
FEAM, propomos que temporariamente ela pross i ga com essa 
atividade até que o COPAM e a FEAM sejam r eorganizados , 
conforme previsto nos inc i sos IV e v do art. 9Q. 

A emenda no 8 traduz uma contribuição de grande peso 
trazida pe l o- fórum l egis l ativo sobre política ambienta l. 
Trata-se de manter em sua inteireza o IEF transferindo-o , 
com todas as suas atribuições. para a Secretaria oe Meio 
Ambiente, onde melhor poderá dedicar-se às ati v idaoes de 
conservação. :- eservação e fomento ao desenvolvimento 
florestal do ~stado . Por isso mesmo. mantivemos as 
atividades ligadas à piscicultura na EMATER. entidaoe muito 
mais apropriada para o bom desenvolvimento dessa ação. em 
Minas Gerais. Cumpre-nos. ainda. observar que a Emenda nQ 1 
da Comissão de Constituição e Justiça nos parece imprópria 
para a relação de competências da nova Secretaria 
consignadas no art. 2Q. tratando-se oe mater 1a Ja 
regul amentada pe l a l ei f lo resta l do Estado. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pe l a aprovação do Projeto de 

Lei no 285/ 95 com as Emendas nQs 2 a 10, a segui r redigidas. 
e pela rejeição da Emenda nQ i, apresentada pe l a Comissão de 
Constitui ção e J ustiça. 

EMENDA NQ 2 
Dê-se ao art. 1Q a seg ui nte redação: 
"Art. 10 - Fica criaoa a Secretaria de Es t ado de Meio 

Amb i ente-e Desenvo l vimento Sustentáve l . com a finalidade de 
propor e exec utar a po lít ica g l oba l do Estado r e l at ivas às 
at ivi dades de gestão ambienta l para o dese nvo lvimento 
sustentável.". 

EMENDA NQ 3 
Subst itua-se nos arts. 2Q, 3Q. 4Q. 7Q. 10 . 11 . 12, 13 e na 

ementa a expressão "Desenvolvimento Sustentado" por 
"Desen volvi ment o Sustentável". 

EMENDA NQ 4 
Dê-se aos inci sos I. III, VII. VIII. XI e XI ! do a rt. art. 

2Q a seguinte redação: 
"Art. 2Q - ....... . 
I- planejar. coordenar e supe rvisionar medidas destinadas 

à proteção am bi e nt a l , bem como a ap li cação das nor mas e 
legisl ação espec íficas de meio amb i e nte e recursos naturais: 

III - pl ane j a r, pr opor e coordenar a gestão amb i e nt a l 
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integrada no Estado , visando à manutenção dos ecossistemas e 
do desenvo l vimento sustentável; 

VII - identificar os recursos naturais do Estado, com 
vistas à compatibilização das medidas preservacionistas e 
conservacionistas e à exp loração raciona l conforme as 
diretr i zes do desenvolvimento sustentável: 
VIII - propor e coordenar a implantação de unidades de 

conservação de uso direto e indireto sob jurisdição 
estadual: 

<I - coordenar planos. programas e projetos de educação 
ambie ntal: 

XII - coordenar o Zoneamento Amb i enta l no Estado de Minas 
Gerais: 

EMENDA NQ 5 
Dê-se ao inciso v do art. 3Q seg ui nte redação: 
"Art. 3Q- ....... 
V - Superintendência de Estudos. Projetos e Pesquisas 

Ambientais; 
V.a Diretoria de Estudos , Projetos e Pesquisas 

Ambientais: 
VI - Superintendência de Articulação Interinstituciona l : 
VI.a- Coordenadoria de Educação Ambienta l." . 

EMENDA NQ 6 
Acrescente-se ao inciso II do ar t. 4Q . a seguinte alínea 

"c": 
"c) Departar :o de Recursos Hídricos - DR~. 

Dê-se ao 
"Art. 7Q 

Ambiental 
Estado de 

EMENDA NQ 7 
art. 7Q a seguinte redação: 
-A Presidência do Conse lho Estadual de Política 

- COPAM - . passa a ser exercida pelo Secretário de 
Meio Amb i ente e Desenvolviment o Sustentável . ". 

EMENDA NQ 8 
Dê - se ao art. 8Q a seguinte redação: 
"Ar t. 8Q -Passa a se r da competênc ia da Empresa de 

Assistência Técnica e Extensão Rural EMATER as 
at ivi dades de fomento à orodução re laci onadas com a 
piscicultura. a nt eriormente da competência do Instituto 
Estadual de Florestas- IEF.". 

EMENDA NQ 9 
Acrescente-se onde con vi er: 
"Art . - A f unçao de Secretaria Executiva do Conselho 

Estaoua l de Meio Amb ien te - CJPAM será exercida pe la 
Fundação Estad ual de Me io Amoiente FE AM a té que se 
cumpr a o d i s posto nos inc i s os IV e V do art. 9Q. 

EMENDA NQ 10 
Inclua -se onde convier: 
"Art. - Passa a denom inar-se Secretaria de Estado de 

Recursos Miner a is e Energét icos a Secretaria de Estado de 
Rec ur sos Mine rais. Hídricos e Energé ti cos . 
Sa l a oas Comissões. 2 de agost o oe 1995. 
Geraloo Santanna . Pres i dente - An tônio Rooe rto. r e l ato r -
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Wi lson Trópia- Ronaldo Vasconcellos- Ivo José. 
Comissão de Agropecuária e Política Rura l 

(Novo Parecer. nos Termos do? 2Q do art. 138 do Regimento 
Interno) 

Relatório 
o Projeto de Lei nQ 285/ 95, do Governador do Estado, dispõe 

sobre a criação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
do Desenvolvimento Sustentado. altera a denominação da 
Secretaria de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente e da 
outras providências. 

Após publicação em 8/ 6/ 95. a matéria foi distribuída . nos 
termos regimentais, às Comissões de Constituição e Justiça. 
de Meio Ambiente e de Fi scalização Financeira e 
Orçamentária . Em conseqüência de requerimento aprovado ~m 
Plenário, a proposição foi ana lisada. tambem. pe l a Com1ssao 
de Agropecuária e Política Rural. Diante da solicitação do 
Chefe do Executivo. conforme o disposto no art. 69 da 
Constituição do Estado. o projeto sera apreciado em regime 
de urgência. 

A Comissão de Constituição e Ju stiça, no exame preliminar 
da matéria, conc l uiu por sua juridicidade, 
constitucional idade e legal idade com a Emenda nQ 1. A 
Comissão de Me io Ambiente opinou pela aorovação do projeto 
com as Emendas de nQs 2 a 10, que apresentou. 

A Comissão de Agropecuária e Política Rural rejeitou o 
parecer do relator. Cumpre - nos, pois. nos termos do~ 2Q do 
art . 38 do Regimento Interno, emitir novo parecer. 

Fundamentação 
A criação de uma secretaria de Estado para cu idar 

especificamente das questões do meio ambiente e do 
desenvolvimento sustentável, objetivo primordial da 
proposição ora em exame. é medida extremamente louvável e 
oportuna . Demonstra. a preocupação do Governo do Estado com 
uma questão que ultra~assa as esferas l ocal ou nacional e ~e 
torna cada vez mais uma necessidade mundial : a preservaçao 
dos recursos naturais de forma equ ilibrada e integrada com o 
desenvo lv imento econômico . 

Para criar a nova Pasta. o Poaer Execut i vo promove 
a l terações sign ificativas em sua estrutura admin i strati va. A 
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente passa a 
denom i nar-se Secretaria de Ciência e Tecnologia e absor ve a 
UniversiDade do Es aao de Minas Gerais UEMG e a 
Univer sidade Estadua l de Montes Claros UNIMONTES 
atualmente vi ncu l adas à Secretaria da Educação. 

Merece destaque. por sua imp l icação d i reta na atuação da 
adm ini stração estadua l no apoio a produção. a proposta de 
transferênci a do Instituto Estadua l de Florestas - 1 c r -
hoje vin cu l ado à Secretaria ae Agr i cu l tura. Pecuária e 
Abastecimento - SEAPA -. para a Secretar i a de Meio Ambiente. 
Contudo. as at ivi dades de fomento ao ref lorestamento 
industria l e de apo io à piscicu l tura. típicas ao IEF. 
passari a m a ser exercidas pe l a EMATER-MG, empresa li gada à 
SEAPA. 

Entendemos que a Secretaria de Meio Ambiente que se 
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pretende criar deve ter ação normativa e sistêmica na 
condução da política ambiental, de forma a permear toda a 
atividade produtiva no Estado. Assim , a agricultura . a 
indústria. a miner ação. o saneamento bás i co estariam. de 
certa forma, sob o contro l e da nova Pasta. 

Fina l mente. manifestamo~ nossa concordância com as 
sugestões apresentadas PE a Comissão de Meio Ambiente oor 
meio das Emendas nos 2 a 10. Trata-se de contribuições 
re l evantes e oportunas que. oriundas ao Fórum Mineiro de 
Po l ítica Ambienta l . vêm aperfe i çoar c orojeto or i ginal. 
Quanto à Emenda nQ 1. da Comiss2o de Constituição e 

Justiça, opinamos pela sua rejeição. oois. a nosso ver , a 
Emenda nQ 4. da Comissão de Meio Ambiente. trata da matéria 
de forma mais apropr i ada. 

Conclusão 
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de 

Le i nQ 285/ 95 com as Emendas nQs 2 a 10. apresentadas oe la 
Comissão de Meio Ambiente, e pe l a rejeição da Emenda nQ 1. 
da Comissão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. 
Geraldo Sa ntanna, Presi de nte - Simão Pedro Toledo. relator 

-Ronaldo Vasconcellos- Geraldo Nascimento- Pau lo Pia u . 
Comissão de Fisca l ização Finance ir a e Orçamentár i a 

Re l atório 
De autor i a do Governador do Estado. o projeto de l e i em 

apreço objetiva criar a Secretar i a de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvo l vimento Sustentado. a lt erar a aenominação 
da Secretaria de Estado de Ciênc i a. Tecnoloçi a e Meio 
Ambiente e dar outras providências. 

Publicada no "Diário do Legislativo " ae 8/ 6 / 95. a 
prooosição. que tramita em regime de urgência por 
so l icitação do autor. com base no art. 69 da Carta mineira. 
foi encam i nhada às com issões competentes. para, em reunião 
conjunta. receber parecer, consoante o disposto no art. 222 
do Regimento Interno. 

Nos termos regimentais , vem agora o proje t o a esta 
Comissão , para receber parecer quanto aos asoectos 
orçamentários. 

Fundamentação 
A nova Secretaria terá como finalidade. nos termos do art . 

1Q do Projeto de Lei nQ 285 / 95, formular a oo l itica globa l 
do Estado relativa às ati vi dades setoria i s de defesa do meio 
amb i ente e seu uso sustentado . Tr ata - se. portanto. de uma 
ati v idade básica de orientação das ações de todos os órgãos 
estaduais que atuam no meio ambiente. 

A Lei ~edera l nQ 6.938. de 31 / 8/ 81. aue dispõe sobre a 
política naci ona l do meio ambie nte. seus fi ns e mecanismos 
de formulação e aplicação. assim def ine o que se~ a meio 
ambiente: "conjunto de condições. leis. i nfluências e 
interações de ordem f i sica . auimica e biológica. que 
oermite, aoriga e rege a vi da em odas as s uas formas " . 

E. portanto. inegável a importância aesta in iciati va. Toda 
a ação governamental deve pri vi legiar o aspect o da 
preservação do meio amb i ente e vi sar ao desenvo l vimen:o 
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sustentado. que beneficie as gerações futuras. No entanto, 
resta o desafio de harmonizar as ações voltadas para o 
crescimento econômico com os pressupostos da preservação 
ambienta 1. E importante preservar a unicidade do Inst ituto Estadual de 
Florestas - IEF - e sua atuação. cujo funcionamento tem se 
demonstrado satisfatório e eficaz. com fundament~l 
importância para a economia mineira. Além disso. esse orgao 
guarda caracter ísticas básicas que o colocam oentro da 
influência da Secretaria de Estado de Meio Amb1ente e 
Desenvolvimento Sustentado. 

No que se refere ao orçamento. as despesas decorrentes da 
aprovação ao projeto de l e i poder~o ating ir R$243.326.86. 

Conclusao 
Face ao exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 285/95 com as Emendas ngs 2 a 10 . ap~esentadas pela 
Comissão de Meio Ambiente e pela rejeição oa Emenda ng 1. 
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões. 2 de agosto de 1995. 
Geraldo Santana, Pr esidente- Miguel Martini. relator 

Geraldo Rezende - Marcos Helênio - Clêuber Carneiro. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

- No 4/95 
Comissão de Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer 

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

exame tem por objetivo conceder às entidades que menc1ona o 
direito à utilização especial do espaço físico das un1dades 
estaduais de ensino. 

Aprovada no 1Q turno na forma proposta. vem a matéria a 
esta Comissão para receber parecer para o 2Q turno. nos 
termos regimenta is . 

Fundamentação 
Pretende a proposição conceder a entidades sem fins 

lucra tivos e legalmente constituídas que solicitarem o 
direito de utili zar o espaço físico das uni dades estadua1s 
de ensino e seus equipamentos para a realização oe reuniões 
e outros eventos sociais de interesse para a comunidade. 

A esses espaços seria dada utilização especial. diversa da 
afetação restrita oara a qual foram destinados. oual se]a a 
promoção de atividades educativas e pedagógicas. 
aproveitando-se. aessa forma. o tempo durante o qual 
permanecem fechados. . . 

Entendemos aue a aorovação do projeto atende a propos1to de 
real interesse social. favorecendo a integração da escola 
com a comunidade por meio das entidades sem fins lucrativos 
a 1 ', presentes. 

Entretanto. cumore resguardar a escola de ocuoação para 
eventos incompatíveis com a função educativa ou que possam 
acarretar inconvenientes e transtornos ao desenvolv1mento oe 
suas atividades. E nosso entendimento. ainda. que algumas dependências e 
certos eouipamentos da escola. por serem de estrito 
interesse pedagógico e administrativo. aevam ser 
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especialmente preservados, com vistas a se evitar que as 
atividades rotineiras da instituição sofram qualquer tipo de 
tra-·:orno. 
Alé- disso. consideramos a necessidade de se exp li citar que 

o ressarcimento dos poss ívei s danos ao patrimônio escolar é 
responsabilidao~ da entidade cessionária ou de seu 
representante. 
Motivados por essas preocupações. apresentamos emendas que 

têm por finalidade assegurar proteção especial às atividades 
normais da esco l a e a seu patrimônio . 

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

ng 4/ 95 no 2Q turno, com as Emendas ngs 1 2 3. a segu ir 
redig i das. 

EMENDA NQ 1 
Acrescente - se ao a t. 1Q o seguinte i 3Q: 
" Art. 1Q - . . . . . . ..... . . 
9 3Q -Exc luem-se da utilização permitida neste artigo a 

biblioteca esco lar. os l aboratór ios. as dependências 
reservadas 2 oiretoria. à secretaria. à despensa e à guarda 
e conservação de equipamentos. tais como aparelho~ de áudio. 
vídeo e som em geral. copiadoras e outros classif ~ ados como 
sendo de uso restrito às atividades didático- pedagogicas. " . 

EMENDA No 2 
Dê-se ao parágrafo único do art. - 2Q a segu i nte redação: 
"Art. 2o- ...... . 
Parágrafo único - A direção da unidade estaoual de ensino 

poderá negar autorização à real i zação oe evento prejudicial 
2s ativ io ades regulares da esco la . oue tenha obje:o ilícito 
ou finalidade incompatível com os costumes loca is. " . 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte ? 2Q. passando o 

p?-ágrafo único a denominar-se ? 1Q : 
-rt. 2Q- . . . ...... . 

? 2Q - A recusa de autor i zação será encaminhada por escrito 
e de forma fundamentada. garantindo-se à parte inter essada o 
direito de recurso ao colegiado escolar.". 

Acrescente-se ao 
"Art. 4Q 

ressarcimento dos 

EMENDA NQ 4 
art. 4Q. onde convier: 
obrigando- se. em nome da cessionária, ao 

prejuízos oecorrentes. ". 
EMENDA NQ 5 

Suprima-se o art. 5Q. 
Sala das Comi ssões. 8 de agosto de 1995. 
Anderson Aoauto. Presidente - João Leite. relator - Geraldo 

Rezende- Gilmar Machado. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 31 / 95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 31 / 93. de auto~ia do Deputado Rona l do 
Vasconce l ios. que declara de utiliaaae púb l ica a Associação 
Brasileira de Agências de Vi agens de Minas Gerais- ABAV-
MG -. com sede no Município de Belo Horizonte. foi aprovado 
nos turnos regimentais. sem eme1da. 
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Vem, agora, o projeto a esta 
segundo a técnica legislativa. 
adequada. nos termos do art. 

Comissão, a fim de que , 
seja dada à matéria a forma 
270, ~ 1Q. do Regimento 

Interno. 
Assim sendo, 

redação f i na l , 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI NQ 3 1/ 95 
Declara de utilidade púb lica a Associação Brasileira de 

Agências de Viagens de Minas Gerais - ABAV-MG - . com sede no 
Município de Be lo Horizonte . 

A Assemb l éia Legisl at iv a do Estado oe Minas Gerais decreta: 
Art. 1o -Fica declarada oe ut il idade pública a Associação 

Brasileira de Agências de Vi agens de Minas Gerais-
ABAV-MG -. com sede no Município de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub li cação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões , 4 de julho oe 1995. 
Paulo Schettino. Presidente - José Maria Barros, re l a tor 

Sebastião Helvécio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LE I 

No 101/95 
Comissâo de Redação 

o Proje-= de Lei nQ 101/95, de autoria do Deputado 
Sebastiãc -~lvécio. que declara de utilioade pública a 
Comissão oe Desenvolvimento da Comunidade do Funi l - CODEF-
, com sede no Município de Rio Preto, foi ap rovado no 2Q 
turno , na forma do vencido no 1Q turno. 

Vem. agora. o projeto a esta Comissão. a fim de que. 
segunoo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma 
adequaoa. nos termos do art. 270. ~ 1Q. do Regimento 
Interno . 
Assim sendo, 

redação f i na l . 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 101 / 95 
Dec l ara de utilidade pública a CÕmissão de Desenvolvimento 

da Comunidade do Funi l - CODEF -. com sede no Município de 
Rio Preto. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q- Fica oeclarada de utilidade púb li ca a Comissão de 

Desenvo lvi mento da Comunidade do Funil - CODEF -. com sede 
no Município de Rio Preto. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em cont r ár io. 
Sa l a das Comissões. 22 de junno de 1995. 
Maria Olivi a. Presidente Jorge Eduardo de Clive ir a. 

relator - José Maria Barros. 
PA RECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 144/ 95 
Comissâo de Redação 

o Projeto de Le i no 144/ 95. de autor i a oo Deputaoo José 
Bonifác1o. que dec l ara de utilidade púb li ca a Assoc i ação aos 
Mú sicos Prof is siona i s e Amaoores oe Ressaquinha. com sede no 
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nos turnos 
Vem. agora , o projeto a esta 

segundo a técnica legislativa. 
adequada. nos termos do art. 
Interno_ 

Comissão, a fim de que. 
seja oada á matéria a forma 
270. 1Q, do Regimento 

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 144 / 95 
Declara de utilidade pública a- Associação dos Músicos 

Profissionais e Amadores de Ressao u inha. com sede no 
Município de Ressaquinha. 

A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica dec l arada de utilidade oúb li ca a Associacão 

dos Músicos Profissionais e Amadores de Ressaquinha. éom 
sede no Município de Ressaquinha. 
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 Comissões, 4 de julho de 1995. 
Paulo Schettino . Presidente- Sebastião Helvécio. relator -

José Maria Barros. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 180/ 95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 180/ 95, de autoria do Deoutado 
Wanderley Avila. que declara de utílidaoe púb l ica a Augusta 
e Respeitável Loja Simbólica Obreiros oa Paz, com seoe no 
Município de Buritizeiro. foi aorovado nos turnos 
regimentais , sem emenda. 

Vem. agora . o orojeto a esta 
segundo a técnica legislativa , 
adequada. nos termos do art. 
Interno. 

Comissão. a fim de que. 
seja daoa à matéria a forma 
270. 1Q, do Regimento 

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação fina l . que está de acordo com o aprovaoo. 

PROJETO DE LEI No 180/ 95 
Declara de utilidade pública a Ãugusta e Resoeitável Loja 

Simoólica Obreiros da Paz. com sede no Municíoio de 
Buriti ze iro. 

A Assembléia Legislativa do Estad o de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica dec larada de utilidade pública a Augusta e 

Respeitável Loja Simbólica Ooreiros da Paz. com sede no 
Município de Buritizeiro_ 
Art . 2Q Esta l e i entra em vigor na data de sua 

pub l i cação . 
Art _ 3Q - Revog~~-se as disposições em contrár io. 
Sala das Comiss~~s. 4 de julno oe 1995. 
Paulo Schettino, Presidente -Sebast ião Helvécio. relator -

José Maria Barros. 
PARECE R SOBRE O REQUERIMEN TO NQ 460/ 95 

Mesa da Assembléia 
Relató~ io 

De a ut oria do Deputado Hely Tarquínio. vem á Mes a, para 
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receber parecer. o requerimento em tela , publicado em 
3/6/95. A proposição tem por objetivo seja so licit ado ao 
Diretor-Geral do Departamento Estadual de Obras Públicas-
DEOP o encaminhamento dos balancetes dos dispêndios 
financeiros do Hospital Regional Antônio Dias, relativos à 
reforma e à ampliação de suas instalações. 

Fundamentação 
A Constituição do Estado. no art . 62. XXXI. situa no 

domínio da competência privativa da Assembléia Legislativa a 
fiscalização e o controle dos atos do Poder Executivo. 

Conforme estabe lece o art. 245, XII. do Regimento Interno 
desta Casa, o requerimento em exame deverá ser apreciado em 
Plenário, após receber o parecer a que se referem os arts. 
246 e 80. VIII, "d" , do aludido diploma. 
O requerimento em análise está, portanto, em consonância 

com os dispositivos constitucionais e regimentais que 
disciplinam a espécie. 
Acrescente-se, ainda, que o pedido das informações 

constantes no requerimento em apreço aux il iará a 
fi scal i zação a cargo da Assembléia Legislativa soore 
importante matéria. qua l seja o acompanhamento da execução 
das obras públicas no Estado de Minas Gerais. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela ap rovação do Requerimento 

no 460/ 95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 

1995. 
Agostinho Patrus, Presidente- Wanderley Ávila. relator-

Sebastião Navarro Vieira - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista- Antônio Julio. 

PA RECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 46 1/95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
O requerimento em análise. do Deputado Hely 

solicita sejam pedidas ao Secretário de Estado 
informações sobre o andamento das obras relativas 
e à ampliação do Hospital Regional Antônio 
Município de Patos de Minas. 

Tarquinio. 
da Saude 
à reforma 
Dias. no 

Publicada em 3/ 6/ 95, veio a proposição à Mesa. nos termos 
do art. 246, c / c o art. 80. VIII. "d". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em exame é oportuna. uma vez que o Hospital 

Regional Antônio Dias constitui um centro de referência dos 
serviços de sa ude destinados à comunidade locai. 

Com as obras de reforma e amp li ação dessa instituição. 
alguns serviços foram temporariamente interrompidos . 
Ademais. convém que os administradores oúblicos. com base no 
p~incíoio da publicidade, informem à comunidade quais foram 
os recursos desoendidos e a data em que se prevê o término 
das referidas ooras. 

Conclusão 
Pelo exposto, nosso parecer é favorável à aorovação do 

Reauerimento nQ 461 / 95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 3 ae agosto de 
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1995. 
Agostinho Patrus, Presidente- Wanderley Ávila. relator-

Sebastião Navarro Vieira- Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista- Antônio Julio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 463 / 95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Vem à Mesa. para receber parecer, o Requer ime nto nQ 462 '9 5. 

do Deputado Alberto Pinto Coelho, publicado no "Diár· ~ do 
Legislativo" do dia 3/6/95. Postula S. Exa . seja transcrito 
nos ana is da Casa pronunciamento do ex-Presidente Itamar 
Franco no dia 31 / 5/ 95. em Lisboa. 

Fundamentação 
O requerimento de transcrição de documentos e 

pronunciamentos não oficiais nos anais aa Assembléia 
Legislativa está previsto no art. 245. XIII. do Regimento 
Interno. Sujeita-se à apreciação do Plenário após receber o 
parecer disciplinado pelos arts. 246 e 80, VIII. "c". do 
citado estatuto. 

O pronunciamento de cuja transcrição se cogita const itui um 
de lineamento dos propósitos que deverão reger as relações 
entre Brasil e Portugal . ~significat ivo na medida em que 
reafirma nossa vocação de preservar a tradição de bom 
entendimento entre os dois países. dentro da linha de 
conduta evidenciada pelo projeto de unificação da língua 
portuguesa encetado sob a presidência de Itamar Franco. 
Considerando-se. ainda . que o atua l Embaixador do Brasi l em 
Portugal integrou. por 16 anos. a bancada mineira no Senado, 
a transcrição proposta por intermédio do requerimer.to em 
análise representa também uma homenagem desta Casa ao 
ilustre homem público. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento 

ng 463/95 na forma original. 
Saia de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 

1995. 
Agostinho Patrus. Presidente Sebastião Navarro Vieir a. 

re' : :or - Wanderley Ávila -Maria José Haueisen Ibrahim 
Jac~J - Ermano Ba tist a- Antônio Julio. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 486 / 95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira . vem à 

Mesa. para receber parecer, o Requer i mente ng 486/ 95 . 
publicado em 10/ 6/95. Solicita S. Exa. seja transcrita nos 
anais da Casa matéria de autoria do Prof. Francisco 
Iglésias. publicada na revista "Veja " . edição ng 1.393. de 
24 / 5/ 95. sob o titulo "República de MG - Política Mineira É 
Tema de Dicionário " . 

Fundamentação 
A transcrição de documentos e pronunciamentos não ofic~ais 

nos anais da Assembléia Legislativa é prevista no art. 245. 
XII I. do Regimento Interno. O respectivo requerimento é 
sujeito à aprec i ação do Plenário. após receber da Me sa da 
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Assembléia o parecer de que trata o art. 246, c / c. o art. 
80, VIII, "c", do citado estatuto. 

Versa a matéria cuja transcrição o Deputado Sebastião 
Navarro Vieira postula sobre a publicação do "Dicionário 
Biográfico de Minas Gerais Período Republicano 
1889/1991". feita mediante convênio de trabalho firmado 
entre a Universidade Federal de Minas Gerais, por intermédio 
do Centro de Estudos Mineiros da Faculdade de Filosofia e 
Ciências Humanas FAFICH , e esta Casa, na qual a 
atividade foi deferida à Gerência de Pesquisa. subordinada à 
Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa. 

A equipe técnica da Assembléia Legislativa que participou 
desse trabalho foi composta dos servidores Myriam da Costa 
Oliveira, Gerente de Pesquisa; Juscelino Luiz Ribeiro. 
historiador da mesma área . que, como auxi 1 i ar da Profa. 
Norma de Góes Monteiro . da UFMG. coordenou a pesquisa, a 
redação, a atualização e a digitação das biografias: e 
Antônio de Faria Júnior, jornalista da Gerência de 
Comunicação Social, responsável pela formatação e arte-final 
do Dicionário Biográfico. 

Consider amos que o texto cuja transcrição é objeto da 
proposição em exame se caracteriza como relevante. por 
representar o reconhecimento da atividade desenvolvida nesta 
Casa. Numa primeira leitura, realça-se a importância do 
Dicionário Biográfico como fonte de consulta acerca dos 
políticos mineiros, dos quais significativa parcela 
transcende os limites do Estado para deixar marcada sua 
presença no cenário nacional. Sob outro enfoque , a matéria 
identifica a nova feição da administração gerencial 
desenvolvida nesta Casa. consentânea com a moderna c~~cepção 
de eficiência do serviço público. 

Conclusão 
À vista do exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 486 / 95 na forma proposta. 
Sa l a de Reuniões da Mesa aa Assembléia, 3 de agosto de 

1995. 
Agostinho Patrús, 

Wanderley Ávila 
Haueisen - Antônio 

PARECER 

Presidente- Ermano Batista. relator -
Sebastião Navarro Vieira Maria José 
Jú 1 i o. 
SOBRE O REQUERIMENTO NQ 501 / 95 

Mesa aa Assembléia 
Relatório 

O requerimento em exame é de autoria do Deputado Gilmar 
Machado e solicita sejam pedidas ao Secretário de Estado da 
Criança e do Adolescente informações acerca da destinação 
dos bens que compõem o patrimônio da FEBEM. 

Publicada em 15 / 6/ 95. sujeita-se a matéria a parecer da 
Mesa. nos termos do art. 80. VIII. "d", c / c o art. 246, do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
As atividades da FEBEM vêm sendo gradativamente assum i das 

pe l a Secretaria de Estado da Criança e do Adolescente. por 
força das disposições contidas na Lei nQ 11.819. de 31 / 3/ 95. 

Tendo em vista a complexiaaoe da absorção de uma entidade 

" 
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do porte da FEBEM. o referido diploma legal prevê a forma 
como serão desenvolvidos os trabalhos para a consecução dos 
objetivos almejados. 
Constituir-se-à. ass im . mediante decreto, uma comissão para 

examinar a situação da Fundação, visando à transferência de 
seu patrimônio. suas atividades, suas obrigações contratuais 
e seu pessoa 1 . 

Ocorre que o decreto anteriormente mencionado sequer foi 
editado. ao passo que a comissão tem prazo previamente 
estipulado para concluir seus trabalhos. 

É oportuna. portanto. a manifestação do parlamentar, que se 
utiliza de uma prerrogativa regimental. pois. na medida em 
que se desestrutura uma fundação que possui patrimônio 
consideráve l . torna-se necessária a adoção de medidas 
urgentes que visem, sobretudo, à preservação aesses oens. 

Conclusão 
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 

nQ 501 / 95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 

1995. 
Agostinho Patrús. Presidente - Ibrahim acob. relator 

Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Viei-a Maria José 
Haueisen- Ermano Batista- Antônio Júlio. 

PARECER DE TURNO ÚNICO SOBRE O REQUERIMENTO 
NQ 570/95 

Mesa da Assembléia 
Relatório 

De autoria do Deputado Irani Barbosa. 
tela solicita seja pedida à Presidência 
contrato que 
TRATEX. 

deu origem ao Consórcio 

o requerimento em 
da CEMIG cópia c= 

Queiroz Galvão 

Publicada 
sujeita-se 
VIII , "d", 

no "Diá r io do Legislativo " de 7/7 / 95. a matéria 
a parecer deste órgão. nos termos do art. 80 . 
c/ c o art. 246 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
contrato que de ~.: 

dos balanços 
à época oa 
técnica destes 

Impõe-se a remessa a esta Casa da cópia do 
origem ao consórcio citado. bem como 
financeiros apresentados pelas empresas 
concorrência . acompanhada do laudo da análise 
e das garantias fiduciárias oferecidas. 
Conforme informaçoes prestadas pelo representante da 

Presidência da CEMIG, em reunião da Com i ssão de Pol itica 
Energética. realizada em 22 de junho deste ano. uma das 
empresas consorciadas requereu concordata. 

A situação. portanto. é preocupante. tendo em vis:a que as 
obras ci v is da Hidrelétrica de Miranda poderão sofre r 
atrasos, com graves prejuízos para a CEMIG e para os 
potenciais consumidores. 
Ressa l te-se que. se a empresa concordatária não cumorir os 

termos da sentença judicia l . será decretada a sua fa l ência. 
o que i mplica processo complexo com reflexo negativo no 
cumprimento dos contra:os por e l a acordados. 

Dessa forma. é ae granae valia que as informaçoes sejam 
prestadas. a fim de que o Poder Legislativo. ae posse aesses 
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elementos. possa analisá-los e determinar ou sugerir as 
medidas saneadoras. com a devida antecedência, para o 
resguardo do patrimônio público. 

É oportuno lembrar, ainda, que a solicitação encontra 
respaldo na Constituição Estadua l. no art. 73. ~ 1Q. Ii, "in 
verbis " : 

"Art . 73 - A sociedade tem direito a governo honesto. 
obediente à lei e eficaz. 

j 1Q -Os atos das unidades administrat ivas dos Poderes do 
Estado e de entidade da administração indireta se 
suje i tarão a: 

I - . .. - .. .. ......... . ...................... - ... - - . .. . .. . . 
II - controle externo. a cargo da Assemb l éia Legis l ativa. 

com o auxílio do Tribunal de Contas: " . 
Já o parágrafo segundo do citado dispositivo estabelece que 

a sociedade tem direito de manter-se correta e oportunamente 
informada de ato , fato ou omissão, imputáveis a órgão. 
agente político, servidor púolico ou empregaao público e de 
que tenham resultado ou possam resultar ofensa à mora li dade 
administrativa. ao patrimônio público. aos demais interesses 
legítimos. coletivos ou difusos. e inexecução ou execução 
insuficiente ou tardia de plano , programa ou projeto de 
governo. 

Ante o 
570/ 95. 

Sala de 
1995. 

Conclusão 
aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento nQ 

Reuniões da Mesa da Assembléia. 3 de agosto de 

Agostinho Patrús, Presidente Maria Jose Haueisen, 
relatora- Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira 
Ibrahim Jacob- Ermano Batista- A~tônio Júlio. 
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BELO HORIZONTE , QUI ~~ A-FEIRA , 10 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 61ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA , EM 8 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley Ávila 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-

Correspondéncia: Ofício- nQ 7/ 95. do Presidente do Tribuna l 
de Contas - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei 
Complementar nQ 6/ 95 - Projetos de Lei nQs 378 a 380/ 95 -
Requerimentos nQs 599 a 605/ 95 - Requerimentos da Comissão 
Especial para Aouração das Causas Que Levaram à Paralisação 
das Obras de Construção do Hospital CARDIOMINAS. Buscar 
Possíveis Soluções para a Retomada das Mesmas, Amp li ação de 
Seus Objetivos Compatíve l com as Macroorioridades de 
Medicina Curativa: da Com'ssão Especial para Proceder a 
Estudos sobre o Enxugamento e Desativação de Agências e 
Dependências do Ba nco do Brasil. no Est ado de Minas Gerais: 
da Comissão ae Assuntos Municipais: dos Deputados Jairo 
Ataide . Gil Pereira e outros. Carlos Pimenta. Alencar da 
Silveira Júnior e Romeu Queiroz (2) Comunicações: 
Comunicações aos Deputados Al berto Pinto Coe l ho ( 2 ) e 
Geraldo Santanna Oradores Inscritos: Discursos aos 
Deputados Paulo Schettino. Geraldo Rezende. Gilmar Machado. 
Jairo Ataide. Marcos Helênio, João Batista de Oliveira e 
Carlos Pimenta - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA ): 1ª Fase : Abertura 
de inscrições -Designação de comissões: Comissões Especiais 
para emitirem pareceres sobre os vetos às Proposições de Lei 
nQs 12.679. 12.680. 12.678 e 12.684 Leitura de 
comunicações aoresentadas Discussão e vot ação de 
pareceres: Parecer da Comissão de Justiça concluindo pe la 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei nc 207 / 95: discurso 
ao Deputado Ibrahim Jacob; encerramento da discussão; 
rejeição- Questão de ordem - Requerimentos: Requerimentos 
aos Deoutados Carlos Pimenta e Alencar da Silveira Júnior: 
encaminhamento às Comissões de Meio Ambiente e de Educação. 
respectivamente- Requerimentos do Deputado Gil Pereira e 
outros e da Comissão de Assuntos Municipais: deferimento -
Requerimentos dos Deputados Romeu Queiroz ( 2) e Jairo 
Ataide. aa Comissão Especia l para Apuração das Causas Que 
Levaram à Para l isação das Obras de Construção ao Hospita l 
CARDIOM!NA S. Buscar Possíveis Soluções para a Retomada das 
Mesmas. Amol iação de Seus Objetivos Compatível com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa e da Comissão Esoec ial 
para Proceaer a Estudos sobre o Enxugamento e Desativação de 
Agências e Dependências do Banco do Brasil. no Estado de 
Minas Gerais: aorovação - 2ª Fase : Questão ae ordem 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
- As 14h15min. comparecem os Deputaaos: 
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Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 
Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho Antônio Andrade Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio Mourão -
Carlos Murta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dílzon 
Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durva l Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Ger a ldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- José Braga -José Henrique- José 
Maria Ba rros - Kemil Kumaira Leonídio Bouças Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Maria Olívi a - Mauri Torres- Miguel Barbosa-
Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune - Wilson 
Trópia . 
o Sr . Pres i dente ( Deputado Agostinho Patrús ) - A li sta de 

comparecimento registra a existência de número regimental. 
Dec l aro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
pa l avra. a Sra . 2ª-Secretária. para proceder á l eitura da 
ata da reunião 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. 

Correspondência 
- o Depu t ado Ibrahi m Jacob , 3g-Secretário. nas funções de 

1g-Secretário, lê a segu inte correspondência: 
OFÍCIO 

NQ 7/ 95. do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, 
manifestando sua concordância com a prorrogação do prazo 
para que técnicos desse órgão possam concluir seu trabalho 
junto á Comissão Espec ial para Proceder a Estudo Comoarati~o 
das Obras da Rodovia Fernão Dias em Min as Gera1s e Sao 
Paulo. (- Á Comissão Especial - Rodovia Fernão Dias. J 
o Sr . Pres i dente- A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a pa l avra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Propos i ções 
- Nesta oportunioade. são encaminhadas á Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NQ 6/ 95 

Di spõe sobre a Justiça de Paz. regulamenta a eleição e o 
exercício de Jui zes de Paz e dá outras provi dências. 

A Assemoléia Legislativa do Estaoo oe Minas Gerais decreta: 
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Título I 
Da Justiça de Paz 

Capítu lo I 
Dos Distritos e Subdistritos Judiciários 
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Art. 1Q -A Justiça de Paz é exercida nos distritos e nos 
subdistritos judiciários em que se subdividem as comarcas do 
Estaoo. 

Parágrafo único - A área de jurisdiç~o dos distritos e dos 
subdistritos judiciários corresponde á dos distritos e dos 
subdistritos administrati vos. 2ssim criados em lei. 
Art. 2Q - Em cada d istrito o_ subd istrito judiciário haverá 

1 (um) Jui z de Paz eleito oelo voto direto . universal e 
secreto. com mandato de 4 (quatro) anos. 
Parágrafo único - A eleição dos Juizes de Paz coincidirá 

com as eleições municipais. rea li zanoo - se a primeira no aia 
3 de outubro ae 1996. 

Caoítulo II 
Da eleição. ao Exercício e da Perda do Cargo 

Ar:. 3Q -O orocesso eleitoral para a escolha do Juiz de 
Paz realizar-se-á sob a Presidência do Juiz Eleitor a l 
competente. observados o sistema majoritário e as normas que 
forem estabelecidas para o pleito pela Justiça Ele itor a l. 
Parágrafo único- Cada J ·z de Paz será eleito com 2 (dois) 

suplentes. que o sucede~ ~~ ou substituirão. sucessivamente . 
nas hipóteses de vacância ou de impedimento. 
Art . 4Q- Para a candidatura a Juiz de Paz e sup lente serão 

exigidas. além de outras estabelecidas na l egislação 
eleitoral. as seguintes condições: 

I -a nacionalidade brasileira: 
II - o pleno exercício dos direitos po l iticos; 
III -o alistamento eleitoral; 
I V - o domicilio eleitoral. há pelo menos 1 (um) ano. no 

município onde existir a vaga: 
V a residência no distrito ou no subdistrito da 

respectiva competência; 
VI - a idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 
Art. 5Q -A inscrição dos candidatos a Juiz de Paz e 

suolente será requerida pelos respectivos partidos o~ por 
aliança de partidos, observadas as normas estabe l ecidas pela 
Justiça Eleitoral. 
Art. 6Q - O Juiz de Paz. eleito na forma desta lei. tomará 

oosse e entrará em exercício perante o Juiz -Diretor do foro 
da comarca a cuja jurisdição pertencer o respectivo distrito 
ou subdistrito. den ro de 30 ( trinta) d ias contaoos da 
expedição dos diplomas. 
Art. 7Q -Se o Juiz de Paz eleito não tomar posse no prazo 

referido no artigo anterior. o Jui z-Diretor do foro 
dec l arará vago o cargo e convocará o primeiro sup l en:e. 
comunicando o fato ao Tribunal Regional Eleitoral. 
Art. 8Q- Nos imped imentos, nas ausências do Jui z de Paz ou 

no abandono do cargo por este. a suostituição será feita. 
sucessivamente. pelo primeiro e pelo segundo sup lente. 
Art. 9Q - Não havenao suplente para a substituição. o Juiz -

Diretor do foro oes ignará Juiz oe Paz "ad hoc", escoih i oo 
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entre aqueles em exercício na comarca ou. no caso de 
inexistência desses, entre aqueles em exercício na primeira 
comarca substituta. 

Art. 10 - o Jui z de Paz perderá o cargo se abandonar suas 
f unções. por ausência continuada e i nj ust i f i cada . por mais 
de 30 ( trinta ) dias , ou mudar sua residência para fora do 
distrito ou subdistrito de sua jurisdição. 
Art. 11 -A renGncia ao cargo de Juiz de Paz ou suplente 

será feita por meio de comunicação à Justiça Eleitora l . 
Capitulo III 

Da Competência 
Art. 12- Compete ao Juiz de Paz: 
I processar habilitação matrimonial e presidir à 

celebração de casamentos; 
II - conciliar as partes que recorrerem ao seu juizo, 

mandando lavrar o respectivo termo de conciliação conc l u í da; 
III - evi tar rixas e demandas , procurando conciliar as 

partes: 
IV - arrecadar provisoriamente bens de ausente . vagos ou de 

evento, até que intervenha a autoridaoe competente, à qua l . 
neste caso. dará conhecimento das providências já tomadas; 
v - na impossib il idade de se recorrer a Juiz de Direito , 

abrir o testamento na forma dos arts. 524 e 525 do Código de 
Processo Civil, remetendo o processo ao Juiz competente; 

VI - em caso de ausência. omissão ou recusa de autoridade 
policial, processar auto de corpo de delito. "ex ofi~io" ou 
a requerimento da parte. e mandar lavrar auto de prisao: 

VII - comunicar ao Juiz de Menores a existência de menor 
abandonado: 
VIII - prestar assistência 

contrato de trabalho , quando 
dos órgãos previstos no art. 
Trabalho; 

ao empregado nas rescisões de 
não houver na localidade nenhum 
477 da Consolidação das Leis do 

IX- zelar. na área territoria l de sua jurisdição. pela 
observância da legislação concernente à ecologia e à defesa 
do meio amb i ente. comunicanoo aos órgãos competentes. para 
as devidas providências. a ocorrência de qualquer violação 
ou infringência das normas de proteção ambienta l -
Parágrafo Gnico Não existindo, no distrito ou 

subdistri to. o Juizado de Pequenas Causas, o Juiz de Paz 
receberá as partes desavindas para tentar a reconciliação ou 
o acordo. 

Art . 13 -Nas sedes de comarca ser virão como preparadores 
dos processos do Juizado de Paz serv idores designados pelo 
Juiz-Diretor do foro. 
Parágrafo Gnico - Ao Juiz de Paz de distrito ou de sede_de 

municíp io sem serviços judiciários instalados compet1ra 
nomear e compromissar preparador "ad hoc" para oficiar nos 
processos do juizado. 
Art. 14- Verificada qualquer irregularidade ou nulidade de 

casamento. o Juiz de Paz. de oficio ou em caso de 
impugnação. submeterá o processo ao Juiz de Direito 
competente. 

Titulo II 
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Dos Direitos e das Vantagens 
Capitulo I 

Da Remuneração 
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Art _ 15 - O Juiz de Paz, pelo exerc1c1o do cargo, será 
remunerado pelo poder público estadua l _ 
Art. 16 -A remuneração do Juiz de Paz variará conforme o 

distrito ou subdistrito em que tem exercício. devendo a sua 
fixação obedecer aos seguintes parâmetros: 

I - para o Jui z de Paz do distrito da cidade-sede: valor 
integral da parte fixa do subsidio atribuído ao Vereador do 
respectivo município: 

II para o Juiz de Paz dos demais distritos ou 
subdistr itos : 50% (cinqüent a por cento) da parte fixa do 
subsidio do Ver eador. 

Titulo II 
Da Aposentadoria 

Art. 17- O Jui z de Paz será apose ntado: 
I -por invalidez: 
II - comou lsori amente , aos 70 ( setenta) anos de i dade: 
III - volunt ariamente. após 30 (trinta) anos de serviço , 

computado o tempo de at ivi dade remunerada abrangido pe l a 
Prev idência Social_ 

Parágrafo Gnico - Nas hipóteses previstas nos incisos II e 
III . a aposentadoria somente será concedida se o Juiz de 
Paz. ao implementar a condição, estiver no ofício judicante 
e contar. no cargo em que a requerer. pelo menos 5 ( cinco) 
anos contínuos de efetivo exercíc io . 

Art. 18 Os proventos de aposentadoria, nos casos 
previstos no artigo anterior. serão: 

I - integrais , quando o Juiz de Paz: 
a) contar 35 (trinta e cinco) anos de serviço; 
b) invalidar-se. por acidente em serviço ou por moléstia 

grave. contagiosa ou incurável. especif icada em lei: 
II - proporcionais ao tempo de serviço, quando o Juiz de 

Paz: 
a ) for aposentado compulsoriamente e contar menos de 35 

(trinta e cinco) anos de serviço: 
b ) aposentar-se volunt ariamente e contar mais de 30 

( trinta) e menos de 35 ( trinta e cinco) anos de serviço. 
Titulo III 

Das Disposições Finais e Transitórias 
Art. 19 - O Juiz de Paz atenderá as partes no cartório de 

sua jurisdição. 
Art. 20 - Fica assegurado aos Juizes de Paz atualmente em 

exercício, ao passarem o cargo para os novos Jui zes eleitos 
nos termos desta lei, o direito de se aposentarem com os 
proventos proporcionais aos respectivos tempos de serviço, 
na forma aos incisos I e II do art. 18. 

Art. 21 - O servidor pGbl i co. no exerci cio do mandato de 
Juiz de Paz. ficará afastado do cargo_ do emprego ou da 
função. contando o tempo de serviço para todos os efeitos 
l egais. exceto para promoção por merecimento. e mantido o 
regime previdenciário correspondente 
Ar:. 22 - O exercício efetivo das funções de Juiz de Pa z 



assegurará 
julgamento 
Art. 23 

sujeitos a 
ae Justiça. 
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prisão especial, em caso de crime comum, até 
definitivo. 

Os serviços 
fiscali zação 

afetos á Justiça de Paz ficarão 
e orientação da Corregedoria-Geral 

Art. 24 -Ao Juiz de Paz é vedado exercer atividade 
político- partidária. 
Art. 25 -O Juiz de Paz, ao presidir a celebração de 

casamento, usará. obrigatoriamente. uma faixa verde e 
amarela de 10cm (dez centímetros) de largura. contendo as 
Armas da República, posta a tiraco lo . do laao direito para o 
esquerdo. 

Art. 26 -Para ocorrer ás despesas decorrentes da execução 
desta lei. fica o Poder Executivo autorizado a abrir o 
necessário crédito suplementar , observado o disposto no art. 
43 da Le i Federal ng 4.320. de 17 de março de 1964 . 

Art. 27 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 28- Revogam-se as disposições em contrário 
Sala das Reuniões , 3 de agosto de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O inciso II do art. 98 da Constituição 

Federal determina que será criada a Justiça de Paz. 
remunerada , composta de cidadãos eleitos pelo voto direto. 
universal e secreto. com mandato de quatro anos e 
competência para. na forma da lei. celebrar casamentos. 
verificar de ofício ou em face de impugnação apresentada. o 
processo' de habilitação e exercer . atribuições 
conc ili atórias. sem caráter jurisdicional, a l em de outras 
previstas na legislação. 

A Constituição mineira promulgada em 1989, atenta ao que 
dispõe a Carta Magna . ao tratar da organização do Poder 
Judiciário estadual inseriu em seu art. 117 o mesmo texto do 
inciso II do art. 98 da Constituição Federal , deixando. 
porém, para lei complementar a regularização da Just~ça de 
Paz remunerada e prescrevendo. para esta. a adoçao do 
sistema majoritário e a coinc i dência com as eleições 
municipais (art 117. parágrafo único). 

Complementando o mencionado dispositivo. o art. 63 ao Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta 
Estadua l . por sua vez. repetindo também o que consta _ no art. 
30 do Ato das Disposições Constitucionais Trans1tor1as da 
Constituição Federa l . estatui o seguinte: . . . 

"A legislação que criar a Justiça de Paz mantera os atua1s 
Juizes ae Paz até a posse dos novos titulares. assegurados 
àqueles os direitos e atribuições conferidos a estes. e 
oesignará dia para a eleição prevista no art. 98. II. da 
Constituição da Repúb li ca " . . . . _ 

Acontece que. ao procurar dar cumprimento as d1spos1çoes 
constitucionais acima mencionadas. a Lei Complementar nQ 38. 
de 13/2/95 , que contém a Organização e Divisão Judiciária do 
Estado de Minas Gerais. em seu Título IV. estabe lece u 
sucintamente a lgumas normas sobre o funcionamento da Justiça 
ae Paz - que e l a aenomina Juizado de Paz - , sem. contudo. 
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entrar em pormenores. quer sob~e a realização da eleição 
para escolha dos Juizes de Paz e suplentes, quer soare a 
forma de remuneração e concessão de vantagens a que tem 
direito o Juiz de Paz eleito. 

No que se refere á eleição , a mencionada lei simplesmente 
dispõe: 

"Art. 101 -Em cada distrito ou subdistrito haverá 1 (um) 
Juiz de Paz e 2 (dois) suplentes eleitos na forma do art. 
117 da Constituição Estadua l entre as pessoas idôneas. 
maiores de 21 anos. residentes no distrito ou subdistrito e 
que neles sejam eleitores. 
Art. 102 - Após dip lomado. o eleito entrará em exercício 

perante o Juiz - Diretor do Foro". 
Qua-:o a competência do Juiz de Paz. limita - se também a Lei 

Comf:. ~mentar ng 38 a repetir . "i psis literis". no seu art. 
104, a que está prevista nos dispositivos constitucionais 
acima transcritos. sem mencionar, como poderia ter feito. as 
demais atribuições que. por lei, poaerão ser delegadas 
àquela autoridade. nos termos do citado art. 117. "in fine " . 

Desse modo. a nosso ver, torna-se imperioso que nova lei 
venha dispor a respeito desta importante matéria, 
estabelecendo. de maneira clara e definitiva , as normas a 
serem observadas quanto á organização e ao funcionamento da 
Justiça de Paz e resgatando o relevante pape l desempenhado 
pelo Juiz de Paz - figura hoje um tanto esquecida no 
ambiente da vida comunitária aos distritos do nosso Estado. 

Essa lei, além de implantar a Justiça de Paz na forma do 
mandamento constituciona l que a criou. deverá ter por 
objetivo. ainda. disciplinar a realização de eleições para a 
escolha dos Juizes de Paz (Constituição Estadua l : art. 117, 
parágrafo único ) e. bem assim. estabelecer a forma de 
remuneração a ser atribuída a estes, pelo exercício do 
mandato , direito que agora l hes é garantido nas 
Constituições da República e do Estado. 

Releva acentuar que a remuneração dos Juizes de Paz foi uma 
conquista da classe. pois há vários anos vinham eles 
reivindicando dos poderes públicos a concessão desse 
beneficio. aliás mais do oL - justo. considerando-se a 
relevância e a complexidade da ~nção que desempenham. 
-Publicado. vai o projeto ás Comissões de Justiça. de 

Administração Pública e de Fisca l ização Financeira para 
parecer. nos termos do art. 200 . c / c o art. 103. do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 378/ 95 
Aut c za o Poder Executivo a ceder. em regime de comodato. 

cadeiras cativas aos clubes mineiros oue esoecifica. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo au tori zado a ceaer. em 

regime de comodato. pelo prazo de 30 ( trinta ) anos. ao Clube 
Atlético Mineiro, ao Cruzeiro Esporte Clube e ao América 
Futebol Clube. as novas 5 . 000 !cinco mil i cadeiras cativas 
aue serão co locadas no Estádio Governador Magalhães Pinto 
!Mineirão). 
Art. 2Q -Os clubes se obrigam a dest inar. a cada jogo . 1% 
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(um por cento) das referidas cadeiras ao SERVAS, para 
distribuição aos menores carentes. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação . 
Art. 4Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 3 de agosto de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: Sabemos que J futebol mineiro, em especial os 

três grandes clubes mine'-~s - Atlético, Cruzeiro e América 
- passam por sérias dificuidades, as quais os têm deixado em 
situação de inferioridade em relação aos demais clubes 
brasileiros. 

A cessão das cadeiras cativas irá beneficiar sobremaneira 
as equipes mineiras, aue. com a venda destas. poderão 
superar suas dificuldades financeiras 
-Publicado . vai o projeto às Comissões de Justiça. de 

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

PROJETO DE LEI No 379/ 95 
Torna obrigatória a introdução do conteúdo Educação para o 

Trânsito na grade curricular dos estabelecimentos de ensino 
de Minas Gerais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica obrigatória a inclusão do conteúdo Educação 

para o Trânsito na grade curricular dos estabelecimentos de 
ensino de Minas Gerais. 

? 1Q - A escola programará, no cômputo da carga horária, 
estudo e atividades de educação para o trânsito como 
conteúdo programático a ser desenvolvido ao longo das séries 
do ensino fundamental (1Q grau) e médio (2Q grau). 

õ 2o - Caberá ao professor regente ministrar o conteúdo 
especificado no "caput" acima deste artigo. 

Art. 2Q -O conteúdo Educação para o Trânsito deverá ser 
trabalhado de forma sistemática e gradativa. a fim de que o 
conjunto de idéias, conceitos e principias sejam 
desenvolvidos e ampliados em cada série . 

ô 1o - No ensino fundamental. os conteúdos de trânsito 
deverão estar voltados para o pedestre, o ciclista e o 
passageiro e ser enfocados sob a ética dos valores morais e 
da cidadania. 

õ 2o - No ensino médio. deverão visar ao estabelecimento de 
condutas como preparação do adolescente para vir a ser 
condutor de veiculo. consciente e responsável. 

Art. 3Q -O desenvolvimento dos conteúdos de trânsito 
ocorrerá dentro de uma proposta de trabalho 
interdisciplinar, cabendo ao educador: 

I - fazer as correlações entre os conteúdos programáticos 
do núcleo comum e os conteúdos específicos de trânsito: 

II - adequar os conteúdos significativos para o aluno. 
consideranao seu nível de maturidade. os processos mentais 
necessários ao ensino-aprendizagem e as peculiaridaaes 
regionais; 
III - iniciar 

v ividas pelo 
os conteúdos a partir 
aluno. aesenvolvendo-os 

oas experiências 
por meio do 
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estabelecimento de paralelos entre o conceito constituído e 
a aplicação prática . 

Art . 4o Caberá à Secretaria de Estado da Educação 
fornecer subsídios à implantação do conteúdo Educação para o 
Trânsito assim como a fiscalização da respectiva execução. 

Parágrafo Único - O desenvolvimento de programas na área de 
Educação para o Trânsito com vistas à formação e à 
capacitação de servidores do quadro do magistério se dará 
por meio de convênio entre as Secretarias de Estado da 
Educação e da Segurança Pública. com a participação do 
DETRAN-MG. 
Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, de de 1995. 
Paulo Schettino 
Justificação: "Seremos um Pais sem futuro se o futuro do 

Pais continuar a morrer , dilacerado. pelas ruas violentas de 
nossa cidade . " (Antônio Atayde) 

A educação é um processo de ensino e aprendizagem que se 
desenvolve predominantemente na escola, visando a tornar o 
individuo apto à convivência numa sociedade marcada ao mesmo 
tempo pelos avanços científicos e tecnológicos e pelos 
graves problemas sociais. 

"A educação escolar deve. portanto. contemplar os temas que 
inquietam, interessam e preocupam a sociedade. adequando os 
currículos às exigências sociais. de modo a preparar os 
estudantes para agirem no meio em que vivem e , 
conseqüentemente. enfrentar com melhores condições o futuro 
que os aguarda." (Portaria nQ 678, oe 14 / 5/ 91, do Ministério 
da Educação) 

No momento. como tema emergente em nossa sociedade se 
destaca o trânsito. constituindo questão de sobrev ivência 
humana. 

Estamos vivendo uma guerra em que não há vencecores. No 
saldo final somos todos vitimas da competitividade. da 
imprudência e da falta de civilidade que tornam o trânsito 
cada vez mais violento. Somos. ao mesmo tempo . agentes e 
vitimas. Respeitamos e desresPeitamos as leis. Somos 
a:ingidos pela violência. mas somos violentos também. A 
violência do trânsito retrata a violência do cotidiano. 

A melhor maneira de reverter esse quadro será desenvolver 
uma mentalidade voltada para a prevenção. pois em 90% dos 
acidentes o comportamento humano é responsável por eles. Só 
assim será possível educar o pedestre e o futuro condutor de 
veiculo automotor para oue obedeçam às normas. respeitem o 
outro. tenham comportamento mais civilizado. usufruindo seus 
direitos e assumindo. com responsabilidade. seus deveres. 

Assim sendo, torna-se uma exigência social a preparação do 
cidadão para o trânsito por meio da formação do 
comportamento da criança de maneira sistemática e gradativa 
na educação formal. 

Isso somente será possíve l através da educação para o 
trânsito. que representa não apenas mera aprendizagem ae 
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normas e sinalização mas aprendizagem de hábitos e de 
comportamentos capazes de modificar atitudes frente á 
complexidade do trânsito. 

Não se forma comportamento exc lusivamente com campanhas 
educat ivas. que constituem complemento pedagógico num 
programa de educação de trânsito, mas por meio de ações 
seqüenc iais . que propiciarão a formação de hábitos e 
atitudes. 

É um trabalho de base. que deverá ser iniciado nas 
primeiras séries do ens ino fundamental (1Q grau) e 
objetivará a formação da consciência e da responsabilidade 
do ato indivi dua l na segurança global ao trânsito, 
exerc it ando a c i dada ni a plena. 
-Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de 

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

PROJETO DE LEI NQ 380/ 95 
Institui o Programa de Garantia de Renda Mínima para 

famílias com filhos em situação de r i sco. 
Art. 1o -Fica criado o Programa de Garantia de Renda 

Mínima para famil ias cujos fi l hos ou dependentes menores de 
14 (quatorze) anos se encontram em situação de risco. 

õ 1Q - Ser á considerada em situação de risco a criança de 
é ~~ 14 (quator ze ) anos de i dade que , de acordo com o 
~s:atuto da Criança e do Adolescente. não este j a sendo 
atendida . nos seus dire i tos. pelas políticas sociais básicas 
no que tange á sua integridade física. moral ou soc i a l. 

§ 2Q -Excetuam-se do limite de 14 (quatorze ) anos os 
filhos ou dependentes portadores de def i ciência fís ica e 
incapazes. na forma da lei, que estejam em conformidade com 
o "cap ut" deste art igo. 

Art. 2o -Poderão ser atendidas pe lo Programa as famílias , 
com filhos ou dependentes . cuja renda mensal seja igual ou 
inferior a R$200.00 (du zentos reais) e não atinja 1/ 2 
salário mínimo por membro . 

9 1Q -Famílias com renda superior a R$200.00 (duzentos 
reais) poderão ser atendidas pelo Programa desde que a renda 
mensal "per capita" seja inferio r a 1/ 2 salário mínimo. 

õ 2o -Para efeito de atua l ização do valor estabelecido no 
·~ap~t· deste artigo deve-se l evar em consiaeração o 
equivalente a 2 (dois) salár ios mínimos. 

õ 3o -Para se benef i ciarem desta lei. as famílias devem 
estar residindo ou ter residido por. no mínimo. 2 (dois) 
anos e 6 (seis) meses dentr o dos l imites do Estado. 

Art. 3o O auxí l io monetário mensal consiste na 
complementação dos rendimentos brutos da família beneficiada 
em valor equivalente a 50% (Cinqüenta po: cento) da 
diferença entre esses rendimentos e o montante result a nt~ da 
multiplicação do numero de membros da família- pai. mae e 
filhos ou dependentes menores de 14 (quator ze ) anos- pelo 
valor de 1/ 2 salário mínimo. 

Art . 4Q -As f amílias que pretendem ooter o beneficio do 
Proorama oeverão se cadastrar e atender aos pra zos e 
requisitos mínimos estaoelecidos no se u regu l amen t o. 
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? 1Q - A distribuição do beneficio. as diretrizes , a 
metodologia e a ava li ação do Programa deverão ser 
regu l amentadas, exec ut adas e acompanhadas pelo Poder 
Executivo , por meio da Secretar i a de Estado da Criança e do 
Adolescente e da Secretaria de Estado do Plane j amento , e 
fiscalizadas e acompanhadas pelo Conselho Estadua l de Defesa 
dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

j 2Q O cadastramento das famil ias potenciais 
benef i ciárias do Programa deverá ser coordenado por uma 
comissão constituída pela Secretaria de Estado da Criança e 
do Adolescente, pela Secretaria de Estado do Planejamento e 
pelo Conselho Es t adua l de Defesa dos Direitos da Criança e 
do Ado l escente. 

j 3Q - A comissão de que trata o oarágrafo anter ior 
desenvolverá programa de orientação. acompanhament o e 
aval i ação das famílias beneficiadas por esta lei. 

Art. 5Q -Será exigido. para cadastramento das famílias 
beneficiárias. atestado de matricula esco l ar das crianças ou 
dos adolescentes. bem como se~ acompanhamento instituc ion a l 
regu l ar. 
Parágrafo ünico O des ligamento da criança ou do 

adolescente de sua escola acarretará a suspensão imediata do 
direito da famil ia ao beneficio constante nesta l e i . 

Art. 6Q -O Poder Executi vo buscará estabelecer parceria 
com os Governos Municipais vi sando á implantação e ao 
fortalecimento do Programa. 

Art. 7Q -As h i póteses de exc lusão do Programa serão 
fixadas em seu regu l amento. 
Art. 8Q - Os recursos financeiros oara a realização do 

Programa serão consignados no orçamento geral do Estado. não 
podendo ultrapassar o limite de 2% (dois por cento) do seu 
va lor. 
Parágrafo ünico - O Poder Exec utivo poderá recorrer a 

fontes externas de financiamento para a viabilização ao 
Programa. 
Art. 9Q -O Programa de que trata esta l e i será impl an t ado 

gradualmente, segundo a capacidade financeira do Estado. em 
conformidade com os arts . 6Q e BQ desta lei. 

Art. 10 - Os beneficios ao Programa serão concedidos. a 
cada fami 1 ia. por tempo indete rminado. desde que sua 
situação econômica se mantenha nos termos estabelecidos 
nesta l ei . 
Art. 11 Esta 

publicação. devendo 
(sessenta) dias. 

l e i entra em vigor na data de sua 
ser regulamentada no prazo máximo de 60 

Art. 12 - Revoga m-se as disoosições em contrário. 
Sa 1 a das Reuniões, de a e 1995. 
Almir Cardoso 
Justi ficação: A situação 

milhões de brasileiros é 
alastram-se e provocam 

de pobreza em que se encontram 
assustadora. A fome e a misé>ia 
um quadro social extremamente 

perverso. 
Documento oficial aorese ntaoo na 

Mundia l para o Desenvolvimento 
1 ª Reunião de 

Social, promoviaa 
Cüou ·1 a 

peias 
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Nações Unidas, prevê luta conjunta contra a pobreza absoluta 
e o desemprego. Na reunião, re ~· ~ zada em Copenhague, 
Dinamarca. em março deste ano , o prc:~ i o Governo brasileiro 
reve l ou números sobre a pobreza no Pais: hoje registram-se 
42 milhões de pobres. Há poucos anos o registro era de 32 
mi 1 hões. 
Segundo relatório do Banco Mundial de 1989, apenas 2.1% da 

renda nacional são detidos pelos 20% da população mais 
pobre, enquanto que a média da América Latina é de 4,1% . 
Tanto nos tempos áureos de desenvolvimento, com o "mil agre 

econômico", como na crise prolongada que veio em seguida e 
se estenoe aos nossos dias, o Brasil tem reg istr aoo índices 
cada vez maiores de concentração de renda , tornando-se um 
dos países com os piores indicadores do mundo. 

Para se ter uma idéia. em 1960 os 10% mais ricos da 
popu l ação detinham renda 34 vezes superior á dos 10% mais 
pobres. Esse número aumentou. até 1990, 78 ve zes. 

Em Minas Gerais a situação não é. em nada, diferente. 
A população indigente é aque l a constituída por pessoas cuja 

renda familiar não excede o valor da cesta oásica de 
alimentos. 

Diante de tal crise socia l, faz -se urgentemente necessário 
concentrarmos esforços para combatê-la. contribuindo, então. 
para que Minas Gerais supere o atual estágio de 
miserabilidade sofrida por grande parte de sua população. 
Para tanto. é preciso que lut emos por uma política de 
distribuição de renda. 

Como se vê. esta proposição objetiva minimizar o aflitivo 
problema vivi do hoje por milhares de famílias de nosso 
Estado. por meio de um programa que vai ao encontro dos 
anseios da população carente e marginalizada. formada por 
famílias sem rendimento ou cuja renda não atinge 1/ 2 salário 
minimo por membro. 

A principal meta do Programa de Garantia de Renda Mínima é 
o combate á miséria e á fome, por meio de uma política 
governamenta l de distribuição de renda. O Programa visa 
também contribuir para a inserção e a permanência regu l ar na 
escola de crianças e ado lescentes carentes. estabelecendo a 
oorigatoriedade do comprovante de matricula para que as 
famílias carentes tenham dire i to ao benefício proposto. 
O problema do ana lf abetismo no Estado é bastante 

preocupante, inclusive por ser uma das causas de manutenção 
do estado de miséria. Mais preocupante, todavia. é a 
constatação. em dados de 1989. de um contingente expressivo 
de crianças e ado l escentes que. na faixa dos 7 aos 17 anos. 
nunca freqüentaram escola. totalizando 220 mil crianças e 
aDo l escentes no Estado. aos auais 100 mil em áreas urbanas 
(30 mil na RMBH) e 120 mi l em áreas rura i s. Em termos 
absolutos. a não-inserção abrange principalmente pessoas na 
faixa de 7 a 14 anos. 

Além disso. a evasão esco l ar envolve cerca de 700 mi l 
crianças e ado l escentes. numericamente equ ili braca nos meios 
rural e uroano. mas com a l guma diferenciação interna. 
Enquanto no meio urbano e l a ocorre preaominantemente na 
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passagem entre o 1Q e o 2Q grau . no meio ru~21 começa a 
manifestar-se mais cedo. possivelmente na passagem da 4ª 
para a 5ª série do 1Q grau. 

Sem sombra de dúvida. tanto a evasão quanto a não-inserção 
na escola têm forte correlação com a distribuição de 
rendimento familiar "per capita", conforme ev i denc i am os 
dados da Secretaria de Estado do Trabalho e Ação Social. em 
seu Diagnóstico Quantitativo de 1993. pois. em geral, pe lo 
menos 80% das crianças e adolescentes nessa situação fazem 
parte de famílias com até 1 sa l ár io mínimo "oer capita" para 
o seu sustento. 

Pode-se observar. no mesmo diagnóstico. que cerca de 60% 
das crianças e ado l escentes na RMBH e nas áreas urbanas do 
Estado estão em famílias que têm pelo 1/ 2 sa lário mínimo 
"per capita ". sendo que de 32% a 387, estão na faixa com mais 
de 1 salário mínimo "per capita ". A situação da área rural é 
ainda mais problemática , pois cerca de 70% das crianças e 
ado l escentes estão em famílias com no máximo 1/ 2 sa l á rio 
mínimo "per caoita". Me smo que se lev e em conta a não-
monetização de todos os recursos necessários á subsistênc i a 
básica no meio rural, os níveis de renda familiar são 
significativamente mais baixos no campo. 

É interessante sal i entar que, percentualmente. existem 
poucas crianças e ado l escentes em famil i as sem rendimento 
(inc l usive famílias cujos membros receberam exclusivamente 
em beneficios). mas. em termos abso lu tos. o montante é 
s i gnificat ivo : 83.605 pessoas de até 17 anos nas áreas 
urban as do Estado e 25. 194 pessoas de até 17 anos na RMBH, 
em 1989. Todavi a . devido á utilizacão de moradias de 
parentes e não- parentes. a situação econômica não é tão mais 
grave. 
Diante dos dados apresentados. esta proposi ção busca 

estabelecer uma pol í tica voltada para a melhoria da 
Dualidade de vida da população mais pobre da sociedade . 
estando em conformidade com o princípio da Constituição 
brasileira disposto no art. 3Q, III. qual seja: "er radicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais". Isso quer dizer que. a l é m da 
necessidade imposta pela realidaoe socia l mente injusta. 
temos a exigência constitucional de combater a pobreza e a 
fome no Pais. O Estatuto da Criança e do Adolescente 
demonstra que deve ser prioridade dos governantes promover 
políticas especificas direcionadas para o atendimento da 
população mais jovem. 
Va le ressa l tar o expressivo apoio de economistas de todas 

as tendências na ocasião aa apresentação ao projeto de renoa 
mínima de ini c i ativa do Senador Eduardo Supl icy (PT -SP J. 
aorovado pela quase unanimidade dos membros da al:a Casa 
Legislativa. Tais posicionamentos indicam que esse mecanismo 
é uma das alternativas eficazes de distribuição de renda no 
sistema cap it alista. 
Exoeriências com o mesmo propósito tê conseguido a feti va 

distribuição da renda. como o Programa da Bo l sa sco l a. 
implement aoo pelo Governo Popu l ar do Distrito Feder a - que 
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vem conseguindo acabar de vez com a evasão escolar e 
programa semelhante da Prefeitura de Campinas - administrada 
pelo partido do nosso Governador . 

Tudo isso demonstra que a matéria tem sido por demais 
d i scutida, sendo comprovada sua viabilidade política e 
econômica e a justeza de seus propósitos. Ainda como suporte 
para efeito de argumentação e defesa. lembramos as bem-
sucedidas experiências já há algum tempo implementadas em 
outros países, tais como Estados Unidos e França . 

Do ponto de vista orçamentário , cálculos preliminares 
demonstram a viabilidade econômica do programa. Tirando por 
base que 262.618 famílias que percebem até 1/4 de salário 
por membro receberão do programa a média de R$50.00 por 
família, e 329.113 famílias que percebem de 1/4 a 1/2 de 
salário por membro receberão a média de R$25.00 por famil ia, 
o orçamento irá arcar. potencialmente , com a soma de 
R$21.358.725,00 por mês ou R$256.304.700.00 anualmente. Isso 
levando-se em conta que todas as crianças de 7 a 14 anos 
estejam na sala de aula e cadastradas no programa. E, ainaa. 
como a proposição em te l a prevê a gradatividade do programa. 
bem como a utilização de outros recursos e convênios para 
seu financiamento , inclusive com a participação de 
municípios e órgãos externos, mostra-se plenamente viável a 
sua execução . 

Por fim, queremos frisar que este Programa compatib ili za-se 
com os objetivos sociais do programa de governo apresentado 
pelo atual Governador de Minas. então candidato, na campanha 
do ano passado. 

Diante de tal justificativa, temos a certeza da aprovação 
deste projeto. confiantes no compromisso dos membros desta 
augusta Casa Legislativa com os menos favorec i dos da 
sociedade mineira . 
-Publicado. vai o 

Saúde e Ação Social 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

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

do art. 19S. c/c o art. 103. do 

REQUERIMENTOS 
NQ 599 /9 5 , do Deputado Olinto Godinho. sol i c it ando seja 

formulado ape lo ao Governador ao Estado e ao Presidente ao 
BEMGE com vistas a que esse Banco abra linha de crédito com 
juros subsidiados a indústrias e produtores rurais pequenos 
e médios. (-Á Comissão de Fiscalização Financeira.) 

NQ 600/ 95, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja 
formulado ape lo à Secretária da Educação e ao Diretor da 
Bibl io:eca Estadual Luis Bessa com vistas à abert ur a da 
refer ~3 Biblioteca aos sáoaaos. domingos e f er i ados. bem 
como~ ampliação de seu horário oe consulta a periódicos das 
18 às 22 horas. 

NQ 601 /95, do Deputado Wanderley Ávila. so licit ando se 
consigne nos anais da Casa voto oe congratu l ações com a Loja 
Maçônica Lauro Sodré. no Município de Nova Era. pelo 
transcurso ao seu 42o ani versário de fundação. 

NQ 602/ 95, ao Depuiaoo wanaer ley Ávila, so licit ando se 
consigne nos anais da Casa voto de congrat ul ações com a L~:a 
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Maçônica Irmãos do Triângulo, no Município de Uberaba. pelo 
transcurso do seu 15Q aniversário de fundação. 

NQ 603 / 95, do Deputado Wanderley Ávila. so li citando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Novos Confidentes, nesta Capital, pelo transcurso 
do seu sexto aniversário de fundação. 

No 604 / 9S, do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Unidos do Vale. no Município oe Ipatinga. pe lo 
transcurso do seu 120 aniversário de fundação . 

No 605 / 95, do Depuiado Wanderley Ávi a. so li citando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Caridade Sul Mineira, no Município de Santa Rita do 
Sapucaí. pelo transcurso do seu 97Q aniversár io de fundação. 
( - Distribuídos à Comissão de Educação.) 

Da Comissão Especial para Apuração das Causas que l evaram à 
Paralisação das Obras de Construção do Hospital Cardiominas. 
Busca~ Possíve i s Soluções para a Retomada das Mesmas . 
Ampliação de seus Objetivos Compatível com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa. so l icitando a 
prorrogação, por 30 dias. do prazo de seu funcionamento. 

Da Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre o 
Enxugamento e a Desativação de Agências e Dependências do 
Banco do Brasi l no Estado de Minas Gerais. solicitando a 
prorrogação. por 30 dias. do prazo de seu funcionamento. 

Da Comissão de Assuntos Munic ipa i s, so li citando a anexação 
dos Requerimentos de Emancipação ngs 6 e 136/95 aos 
Requerimentos de Emancipação ngs 5 e 126/ 95, 
respectivamente . 

Do Deputado Jairo Ataide, solicitando seja formu l ado ape lo 
aos membros oa Comissão de Seguridade Social e Família da 
Câmara dos Deputados. com vi stas à não-inclusão das 
cooperativas como fonte de custeio da seguridade socia l . 

Do Deputado Gil Pereira e outros. so li citando a instalação 
de comissão parlamentar de inquérito para apurar denúncias 
contra a "Máfia do Carvão". 

Do Deputado Carlos Pimenta. so licit ando se j a enviado ofício 
ao Presidente do I =r convocando-o a prestar esclarecimentos 
sobre denúncias de corrupção envolv enoo essa instituição. 

Do Deputado Alencar da Silveira Júnior. solicitando se j a 
enviado oficio à Secretária de Cultura convocando-a para 
prestar esclarecimentos sobre a situação funcional da 
Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. 

Do Deputado Romeu Queiroz (2). solicitando tramitação em 
r egime de urgência para o Projeto de Lei ng 330/95 e sua 
apreciação em reunião conjunta das comissões a oue foi 
distribuído. 

COMUNICAÇÕES 
São. também. encaminhadas à Mesa comunicações dos 

Deputados Alberto Pinto Coelho (2) e Geraldo Santanna. 
Oradores Inscritos 

o Sr. Presidente Co~ a palavra. o Deputaao Paulo 
Schettino. 
o Deputado Paulo Schett i no - Exmo. Sr. Presidente. Sras. 
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Deputadas e Srs. Deputados, galerias e imprensa. "as grandes 
decisões políticas do País passam por Minas Gerais." 

Há quanto tempo não se ouvia essa frase, que era uma 
constante na vida política brasileira. É que, por razões que 
não vêm ao caso nes:e momento, os últimos governos do nosso 
Estado se omitiram na discussão das graves questões em nível 
naciona l, ficando à margem das decisões , deixando de ser o 
ponto de equilíbrio e bom-senso que sempre caracterizou o 
comportamento do político mineiro . de forma a fazer 
prevalecer seu entendimento ponderado quando as crises 
nacionais assim o exigiam. 

Como conseqüência disso, nosso Estado passou a não ter 
representatividade nas equipes dos governos federais que se 
sucederam. nos ministérios e até mesmo em cargos de relativa 
importância no segundo escalão aos órgãos feoerais . 

No entanto. tudo indica que esse alheamento danoso aos 
nossos interesses , de que nos ressentimos durante l ongos 
anos , está se findando. Tão logo assumiu o Governo do 
Estado, após árdua campanha eleitora l, o Governador Eduardo 
Azeredo, bem ao estilo mineiro, sem a l arde, sem empáfia, mas 
com determinação e firmeza de propósito , foi se impondo e 
aos seus pontos de vista. no âmbito est a dual e 
principalmente federal. fazendo-se ouvir e respeitar de 
forma amena. porém enérgica e decidida . E são passados 
apenas sete meses de sua posse. 

Após haver recebido anteriormente o Presidente da 
República, vários Ministros , Governadores , Senadores e 
Deputados Federais de outros Estados em território mineiro. 
promoveu ontem reunião a qLe compareceram 23 dos 27 
Governadores do Pais e 3 Vice-Governadores, para se 
discutir, democraticamente , com os Ministros da área 
econômica as pretendidas reformas constitucionais desse 
setor , num clima de seriedade e de muito trabalho. estando 
t ambém presente toda a imprensa nacional. Belo Horizonte 
foi, ontem. a capita l pol íti ca co País. 

E não poderia haver melho r cenário para tal reunião do que 
o Palácio de onde o grande e saudoso bras ileiro afirmou 
solenemente. em sua posse: "Mineiros. o nosso prime i ro 
comprom i sso é com a liberdade." 

Por esses motivos, desejo apresentar desta tribuna. da Casa 
que representa o povo mine iro em todos os seus anse i os e 
preocupações. um voto de congratulações ao Exmo. Sr. 
Governador do Estado. Dr. Eduardo Azeredo . por sua atuação 
ao mesmo tempo corajosa e equ il ibrada. assumindo uma posição 
de inquestionáve l liderança po líti ca nacional na defesa dos 
l eg íti mos in teresses de todo o povo brasi leiro. 
Temos a convicção de que as dec i sões políticas do Pa is 

estão volt a ndo a passar por Minas Gerais. Era o que tinha a 
aí zer , Sr. Pres i dente . 

O Sr . Pres i dente - Com a palavra. o Deputado Geraldo 
Re ze nde. 

O Deputado Geraldo Rezende Sr. ? ~es i de nt e. Sras. 
Deput adas e Srs. Deputados. dois ass unte~ imoortantes me 
trazem à tribuna nesta tarde. C primeiro de l es é oferecer 
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aos meus ilustres pares desta Casa um requerimento do 
seguinte teor. 
-Lê requerimento no qual solícita seja formulado apelo ao 

Governador do Estado e ao Secretário da Educação para que a 
matéria Língua Espanho l a seja incluída nos currículos do 
ensino fundamental das escolas estaduais. A justificação do 
requerimento é a que segue: 

"A educação é uma condição para o desenvolvimento naciona l . 
Com a criação do MERCOSUL , o brasileiro passou a perceber 
que o nosso é o único Pais latino- americano a se expressar 
em português. O modelo educaciona l do Pais nunca privi l egiou 
o ensino do espanhol nas escolas . enfatizando mais idiomas 
considerados universais. como o inglês e o francês. Com a 
concret i zação do Mercosul, a língua esoanho l a oassou a ser a 
1 íngua ofic i a l das negociações. e nós oras il eiros estamos. a 
cada dia , procurando cursos especializados para o 
aprendizado . 

O espanho l é uma l íngua universal e precisa fazer parte do 
cot i diano das crianças e dos adolescentes brasi l e i ros: além 
disso. o acervo bib l iográfico do idioma espanhol é muito 
extenso e extremamente rico para nos, bras il eiros. 

De acordo com os dados oficiais a demanda por curso de 
espanho l cresceu assustadoramente nos dois úl timos anos. 
Ex i~- e uma proposta, de professores da Faculdade de Letras 

da ur: .:.::. a fim de que sej a incl uído o espanhol como idioma 
opciona l. nos vestibulares rea l izaoos a partir do próximo 
ano. 

Al ém d i sso. a exper i ênc ia da inc l usão da lín gua espan hol a , 
nos currículos dos cursos de 1Q grau. nas escolas do Sistema 
Arquidiocesano está sendo extremamente positi va , com 
aprove i tamento, por parte de adolescentes e crianças , 
segundo dados . muito elevado. 

Por tratar-se de reivind i cação das ma i s justas, espera o 
signatário merecer dos nobres pares a aprovação deste 
requerimento ". 
Outro assunto que desejaria aborda r . refere-se ao artigo 

pub l icado no jornal "Estado de Minas". ao dia de hoje. sobre 
a reun i ão de Governadores realizada ontem. no Palácio da 
Liberdade . e liderada pe lo nosso ilustre Governador . Eduardo 
Azeredo. na qua l fo i debatida a questão da reforma 
tributária . 

O jornal "Estado de Minas". em editoria l intitulado 
"Tirania Fisca l" , aborda o tema com muita propriedade. pelo 
que quer o parabenizá- lo . Mostra c l aramente e h i storicamente 
o porque dessa reun i ão de Governadores. que contou com a 
presença de 23 dos 27 Governadores da Fede r ação. 

Em determ inado trecho do editor i a l é relatado o seguinte : 
"Mais de dois séculos atrás. Minas Gerais se insurgia cont ra 
a tirania tributár i a de Portugal. A cob r ança do qui nto soore 
o ouro foi a gota d ' água para a Inconfidência Mineira aue. a 
seu turno. acabou desencadeando o processo de independência 
brasi lei ra . Resta agora tor cer para que a hi stória se rep it a 
e que. a desoe ito de tantas dific ul dades. oossa nascer aq ui 
um novo movimen to de r edenção nacional; desta f e it a 
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encontrando um sistema de i mpostos que seja justo para quem 
paga e suficiente para o Governo financiar uma adequada 
oferta de serviços púb licos. 

O programa de estabilização econômica é a maior 
oportunidade que teve o Pais, nos últimos tempos, para 
encontrar o caminho da prosperidade e da justiça social. Boa 
parte de seus problemas pode ser resolvida com uma reforma 
tributária bem feita. Por enquanto. ta l sonho ainda está 
longe de ser alcançado . Mas distante também estava o sonho 
dos inconfidentes de construir uma Nação livre e soberana." 

Sr . Presidente , Srs. Deputados. quero parabenizar o "Es tado 
de Minas" pela sua iniciativa. louvando o conteúdo oa 
matéria. Aproveito a opor unidade para paraben i zar o nosso 
Governador. Eduardo Azeredo. pe l o exercício da liderança que 
vem pontificando no Brasi l de hoje, no Bras il moderno . no 
Brasil contemporâneo. Eduardo Azeredo mostrou , na reunião ae 
ontem. que é . realmente. uma 1 ioerança naciona l . pois trata-
se de um homem inteligente . determinado. dedicado á causa 
pública e que veio para resolver os problemas de Minas 
Gerais e oferecer sugestões para a solução dos problemas 
nacionais . Quero, nesta oportunidade, Sr. Presidente e Srs. 
Deputados, mostrar a minha alegria em poder apoiar as 
iniciativas de um Governo sério. honesto e determinado. que 
está resolvendo os problemas do Estado de Minas Gerais e . 
como disse anteriormente , oferecendo idéias e sugestões para 
a resolução dos graves problemas que a Nação enfrenta. 

Parabéns. Governador Eduardo Azeredo. Conte conosco. Er a o 
aue tinha a dizer. Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente Com a palavra. o Deputado Gilmar 
Machado. 
o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

pessoas presentes nas galerias. quero. nesta tarde. trazer 
algumas informações a respeito do 17o Encontro Estadua l do 
PT. que ocorreu aqui em Belo Horizonte. no sábado e no 
domingo passado. Foi o maior encontro da história do PT 
mineiro. Mais de 660 de legados estiveram presentes nos do is 
dias de debates no Mineirinho. Foram mais de 700 inscritos. 
e foram poucos os que não compareceram . 

Conseguimos, a partir desse encontro. fazer um grande 
movimento, não só durante os oois dias no Mineirinho. mas 
durante a sua preparação. nas disputas pela presidência ao 
partido entre os companheiros Tilden. Adelmo e Marcelo. que, 
no final . retirou sua candidatura e apoiou a do companheiro 
Ti 1 den Sant i ago. 

Foi um processo em que, mais uma vez. o PT demonstrou a sua 
maturidaoe e a sua competência oara discut i r suas diferenças 
no campo das idéias e da política. Em momento algum, durante 
toda a campanha. foi feito um t r aba 1 ho de "que i mação" a 
nenhuma de nossas lideranças. Adelmo, companheiro desde a 
legislatur a passada. participou e contribuiu muito com o 
aebate político, com a movimentação em todo o Estado. para 
que. de fato. o partido pudesse sair. no domingo. co uma 
chapa vitoriosa 1 iderada pelo companheiro Tilden Santiago. 
Este demonstrou. mais uma vez. naoilidade e competência para 

"' u 

"' "' E 
o 

"' <f) 

o 

" 

145 

discutir com as várias posições e. ao mesmo tempo . unificá -
las em torno de um programa concreto e claro de oposição a 
esse Governo Fernando Henrique Cardoso e ao seu projeto neo-
liberal. O PT sa i firme em Minas Gerais para os grandes 
embates que teremos no segundo semestre. começando em 
setembro com o "grito dos excluídos ". em que, temos certeza , 
milhares e milhares de trabalhadores neste Pais irão 
participar de grandes manifestações contra essa política 
que, cada vez mais. concentra a renda nas mãos de uns poucos 
e leva milhões e milhões â prostituição. à miséria e à fome. 
Esse é o programa e o projeto de Fernando Henrique. E nos 
vimos o resultado do último censo realizado oelas Nações 
Unidas . em que o Brasil passou a ocupar o primeiro lugar no 
mundo entre os que têm a pior distribuição de renda. 

Saímos desse encontro unificaoos e fortes para esse emca:e, 
não para que possamos te tar melhorar um pouquinho esse 
projeto. mas para apresentar um projeto diferente. Para 
isso. estaremos . como fizeram os sem- terras no seu congresso 
em Brasil i a. colocando a reforma agrária no centro do debate 
nacional. Os trabalhadores se mobi li zam novamente contra 
essa medida dos salários. Estaremos participando de todas as 
manifestações e da preparação da maior greve geral que o 
Pais vai assistir, no segundo semestre. oara que consigamos 
impor uma derrota a esse projeto. 
Os trabalhadores estão. cada vez mais , dispostos a 

enfrentar essa política. Fernando Henrique ignorou a 
oposição no primeiro momento. tentou dizer que ela não 
existia. tentou taxá-la de burra. mas ago-a, já quer 
discutir, porque viu que não tem condição de imoor sua 
po l ítica goe la abaixo. sem um amplo debate nacional. O PT 
saiu fortalecido para esse grande debate com a sociedade. 
Tem um programa de reforma fiscal com imoosto progressivo e 
taxação das granoes fortunas. Vamos fazer esse debate com a 
sociedade para uma valorização do funcionalismo público. 
que. cada vez mais. tem seus sa lá rios achatados e 
arrochados. Vamos . ao mesmo tempo. combater esse programa de 
privatização. que. na ver dade , é a entrega de nossas 
empresas lucrativas ao grande capital, para que continuem 
lucrando . enquanto o Governo continua dando grande isenção 
ae impostos a essas empresas. 

Agora. querem voltar com o JPM=. que vai taxar. mais uma 
vez. os pequenos poupadores. os tr aba lhadores. O Governo não 
quer enfrentar os grandes e quer jogar a carga tributária. 
mais uma vez . em cima da oopulação. criando novos impostos. 
Estaremos. nessa mobilização. com os agricultores, por uma 
nova política ag rícola no Pais. 

Para finalizar. queremos mencionar o nome do comoanheiro 
Ti l den Santiago, novo Presi dente do PT em Minas Gerais. 
Deoutado Federal. companheiro de lutas e granoes 
mobilizações. que levará oPTa se enraizar. cada vez mais. 
no interior, organizando as regionais. para que possamos 
disputa~. também. nos grandes grotões de Minas Gerais. 
Assim. não disputaremos apena s nas cidades de porte médio. 
mas l evaremos o PT a todos os municípios do Estaoo. Na 
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disputa do ano que vem, Patrus Ananias e a nova direção do 
PT conduzirão a sucessão em Belo Horizonte para que o 
partido. mais uma vez, saia vitorioso. com seu programa 
democrát i co e popular, desenvolvido pelos partidos da 
Frente: o PSB. o PP. o PPS e o PC do B. Assim , mais uma vez, 
o partido demonstrou sua maturidade. Sa i fortalecido com a 
vit ória de Tíl den e . mais do que nunca , unificado nesse 
grande projeto ae derrotar o projeto neo-liberal e numa 
oposição firme a Azeredo e a Fernando Henrique. Tílden na 
presidência é o PT cada vez mais forte. 

Ano que vem daremos . mais uma vez. a resposta. Mostraremos 
como o PT se fortaleceu, com as grandes caravanas que serão 
feitas por todo o Estado. Muito obrigado . 

O Sr. Presidente - Com a pa l avra, o Deputado Jairo Ataíde. 
O Deputado Jairo Ataíde - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

Dr. Alfeu Silva Mendes. Presidente da OCEMG. missionário do 
cooperativismo mineiro , meus colegas cooperat ivi stas. 
representantes da imprensa, senhores e senhoras , tramita na 
Câmara dos Deputados o Projeto de Lei Complementar nQ 9/ 95. 
que pretende instituir fonte de custeio para a manutenção da 
Seguridade Socia l, na forma do art. 194, §4Q, da Constituição 
da República e dá outras providências. De autor ia da 
Presidência da Repúb l ica, o referido projeto encontra-se na 
Comissão de Seguridade e Família, tendo recebido parecer 
favorável do relator. o nobre Deputado Federa l Osmânio 
Pereira. que apresentou um substitutivo ao projeto original, 
mantendo, no entanto. seu ponto mais polêmico, qual seja a 
inclusão das cooperativas nas fontes de custeio . como se 
fossem empresas comuns . 

Al gumas objeções, no entanto. hão de ser consideradas , em 
face da inf e liz pretensão do Projeto de Lei Complementar ng 
9/ 95. 

Em primeiro l ugar. a Nação clama por uma reforma 
tributária, e o Congresso Naciona l . sem dúv ida. ana li sará 
nos próximos meses essa questão , pois é preciso que o 
Governo encon tr e meios de arrecadar ma is e me lhor e que a 
soc i edade contribua com alíquotas mais justas. Assim, 
parece-nos muito sensata a idéia de que o momento não é 
propício para se discutirem novas fontes de custeio. 

Em segunao lugar. querer instituir mais 20% de tributação 
num momento em que se discute a necessidade de redução de 
percentuais é andar na contramão da lógica. Classificamos 
tal tentativa como uma nova "derrama" que só causaria mais 
evasão. nesse caso sinônima de desobediência civil. 

Não faz um ano que o Congresso aprovou projeto em que as 
alíquotas de contribuição previdenciária foram aumentadas. 
Também sofreram substancial aumento as alíquotas do Impos to 
de Renda re tido na fonte. penalizando ainda ma is os 
trabalhaaores em geral. Essa iniqúidade quanto á taxação 
estende agora suas pretensões sobre as cooperativas como um 
todo e. em espec ial. as cooperativas de trabalho. 

Em Minas Gera i s. temos 125 cooperativas de trabalho: de 
médicos. dent is tas. taxistas. transportadores. artesãos, 
professores. entr e outros. Esses profissionais já contribuem 
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para a Previdência, com alíquotas variáveis, de acordo com o 
salário de contribuição. Esse malfadado. extemporâneo e 
intempestivo Projeto de Lei Complementar nQ 9/ 95 quer 
instituir mais uma contribuição de 20%. tributando o mesmo 
fato gerador. desrespeitando a idéia de Charles Gide de que 
"o cooperativismo é a suprema esperança dos que sabem que há 
uma questão social a ser reso lv ida e uma revolução a 
evitar". 

Só para citarmos um exemplo. a cooperativa de trabalho 
médico UNIMED atende a 9 milhões de usuários. que por sua 
vez já contribuem para a Previdência, mas que buscam uma 
assistência médica mais digna para sua família. A cobrança 
destes 20% desmante l aria as UNIMEDs e sobrecarregaria o SUS. 

Em 18 /1 1/ 94 o Presidente da República . em carta á Aliança 
Cooperativista Internaciona l. oeciara o compromisso ao 
Governo brasileiro como parceiro do cooperativismo. No 
ultimo parágrafo. diz S. Exa. que o "Cooperativismo é uma 
alavanca para transformarmos o Brasil num pais mais justo. 
rico. generoso e solidário". 
O Projeto de Lei Complementar nQ 9/ 95 vi sa ao contrário do 

que afirmou o Sr. Presidente da República. 
A nossa Carta Magna consagrou, no art. 5Q. XVIII . o 

principio da autogestão do cooperativismo. e foi além: 
reconhecendo o caráter socia l da proposta cooperativista. 
determinou que a lei complementar desse adequado tratamento 
tr1butar1o ao ato cooperativo. diferente do ato comum de 
comércio , industria ou prestação de serviços (ver art. 146, 
III): e l egeu o cooperativ i smo como um dos fatores especia i s 
a serem considerados no planejamento da oolitica agríco l a 
nacional (idem. art. 187. IV ): consolidou a importância do 
crédito cooperativo no Sistema Financeiro Nacional ( no art. 
192. VIII); e garantiu prioridade às cooperativas. cuja 
organização o Estado favorecerá. nos termos do art. 174 . §§ 
3Q e 4Q. 
Cooperativa não é uma empresa como as outras. O cooperado 

não é seu empregado. não há vinculo empregatício. não há 
relação de trabalho. Fazer. então. a contribuição incidir 
sobre os valores que as cooperati vas repassam aos associados 
tem como conseqúência: a bitributação, fazendo com que o 
cooperado pague duas vezes sobre o mesmo ato gerador. uma 
sobre seu sa lário de contribuição. outra sobre a quantia que 
lhe é repassada pe l a cooperativa: uma cobrança desigua l. 
pois os dema i s trabalhadores não são bitr ibut ados no mesmo 
ato gerador; e uma afronta à Constituição. que dá às 
cooperativas tratamento d iverso do dado ás demais empresas, 
neganao á Ca rta Magna sua orientação pragmática de est imulo 
e apo io ao cooperativismo. 

Sr. Pres i dente. Srs. Deputados. aqu i vai a expectat iv a de 
121 cooperat ivas de trabalho oe nosso Estado. das 610 
cooperativas mineiras, das 3.68' cooperativas brasi leir as. 
que empregam 130 mil pessoas diretamente. A cooperativa não 
vis a ao lucro para si. e l a distribui a renda com eqúidaae. 
faz a conexão entre o traba lhador, a economia e o mercado. 
Por isso. o cooperativismo é a forma mais moaerna de 
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proteção a economia dos indivíduos. garantindo- l hes ampla 
participação nos resultados da a tivi dade econômica. O 
cooperativismo não tem por base o capita l, mas a pessoa, a 
autogestão democrática , o liv re acesso e a solidariedade 
entre os associados. 

Em requer i mento formal, nos termos regimentais, estamos 
so li citando que esta Casa Legislativa ape l e ao Congresso 
Naciona l para que se abra discussão sobre tão polêmico 
projeto de lei complementar. Pois a tentativa de inclusão 
das cooperativas. em especial das coooerativas de trabalho. 
nas fontes de custeio da Seguridade Socia l merece nosso mais 
veemente repúdio e é motivo de nosso apelo aos Deputados 
Federa i s para que tamanha aberração. ant i constitucional e 
ant i -social , receba também o repúdio do Congresso Nacional. 
Muito obrigado. 
o Sr . Presidente 

He l ênio. 
Com a pa l avra. o Deputado Marcos 

O Deputado Marcos Helên i o - Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
Sras. Deputadas. púb li co presente, imprensa . além de 
apresentar a l guns requerimentos de grande importância, 
queremos fazer um pequeno comentaria a respeito do ex-
Prefeito de Be lo Oriente. que disse que compraria toda a 
Assembléia Legislativa se ele ainda fosse Prefeit c . Esta 
aqu i no jornal. Vou comentar sobre a nota e pedir 
providências da Assembléia. 

Tenho três requerimentos de teor semelhante a apresentar. 
-Lê os Requerimentos ngs 621, 622 e 623/95, publicados na 

edição de 11/8/95. nos quais so licita seja formulado apelo 
ao Presidente da PRODEMGE. ao Secretario do Pl anejamento e 
ao Presidente da Fundação João Pinheiro com vistas a 
apresentação das seguintes informações a respeito dos 
funcionarias contratados por essa Fundação, pela PRODEMGE e 
pelo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor - PAPP a 
partir de 1Q/ 1/95: relação do pessoal contratado. indicação 
dos respectivos cargos e lotação e remuneração de cada 
cargo. 

Outro requerimento 
fu nciona li smo público 
nesse sentido. 

é de suma importância para o 
estadual. Recebemos inúmeros pedidos 

-Lê o Requerimento nQ 620/95. publicado na edição de 
11/8/95. 
Direito constitucionalmente assegurado ao trabalhador, o 

adicional natalino é pago anualmente ao servidor público 
deste Estado no mês de dezembro. Eis que. no entanto, em 
inúmeras oportunidades. recebemos de funcionários das mais 
diversas repartições a sugestão de reivindicar junto ao 
Pode r Executivo a medida ora requerida. Trata-se de 
beneficio que prestaria significat ivo apoio a nosso 
funcion a li smo . ja que lhe permitiria uma escolha acerca da 
melhor oportunidade para o recebimento ao sa l ár io adiciona l, 
bem como possibilitaria ao Governo estadual atenuar o 
volumoso dispêndio de recursos efetuados em dezembro. já que 
tal gasto ser i a dividido pelos demais meses do ano. 

Cremos que o requerimento apresentaoo é fruto das mais 
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avançadas propostas de modernização administrativa conjugada 
com valorização do servidor público. razão pela qual 
contamos com a sua integral aprovação pelos nobres pares. 

Por fim, encaminhamos a V. Exa. cópia de matéria publicada 
no jornal "Diário do Aço", na qua l determinada pessoa 
denigre. com suas declarações. a imagem de:~a Casa. 
Trata-se do Sr. Jaques Pereira. politic~ no Município de 

Be lo Oriente, que. entre as bravatas proferidas na 
oportunidade . afirmou que usaria recursos municipa i s para 
"comprar votos de Deputados ". a fim de conseguir a 
emancipação do Distrito de Perpétuo Socorro . afirmando ainda 
que: 

"Esse processo tinha de ter sido feito quando eu era 
Prefeito. Ai eu podia pegar o dinheiro da Prefeitura. 
comprar a Assembléia Leg i slati va int eira e fazer com que o 
processo fosse aprovado rapidamente. " 

So lic itamos-lhe. pois. providênc i as acerca 
acima. mormente no sentido de. por me io da 
desta Casa. interpelar judicialmente 
supramencionado. 

o 

do re l atado 
Procuradoria 

indivíduo 

Ao ensejo. estamos remetendo ao nobre Presidente copia de 
moção de repúdio às referidas dec l arações, subscrita por 9 
Vereadores e aprovada pela Câmara Municipal de Be lo Oriente. 

A Câmara Municipal já aprovou uma moção de repúdio a essas 
declarações que denigrem o Poder Legislativo, tanto 
municipal como estadual. 

Conc lu indo, queremos fazer coro as pa l avras do Deoutado 
Gilmar Machado sobre o encontro estadual. Foi realmente um 
encontro brilhante. talvez um dos melhores do nosso partido 
até os dias de hoje. A tendência que apoiou Adelmo Carneiro 
Leão foi a que sai u fortalecida. com mais de 42% do total de 
votos. Não fizemos a Presidência. mas conseguimos e l eger 
nove membros da Executi va. sendo que os demais são de 
diversas tendências. 
Queremos, na oportunidade. desejar toda fe lici dade ao 

Presidente Tilden Santiago. 
O Sr. Presidente- Com a palavra. o Deputado João Batista 

de Oli :::ira. 
o Deputado João Bat i sta de Olive i ra * Sr. Presidente. 

Sras. Deputadas e Srs. Deputados , pessoas que nos visit am. 
trabalhadores da imprensa aq ui presentes. gostaria de 
inici ar. abordando uma questão que está na mídia , nesses 
últimos dias. que trata da ressurreição do IPMF. 

Ao oue tudo indica. o Ministro da Saúde, Adib Jatene. 
deixou definitivamente de l ado suas atr ibui ções 
ministeriais. para se transformar no paladino maior da 
campanha pela ressurre ição do !PMF. agora travestido de 
Contri buição sobre Movimentação Financeira - CMr. 

Extrapo l ando o seu pape l. o Ministro da Saúde move cé u e 
t erra pe l a vol ta do imposto. que segundo ele. dara ao seu 
ministério os R$6.000.000.000.00 de que necessita para 
admin i strar a área de saúde pública no Bras il 

Pouco importa ao Ministro se o Governo. do qual faz parte. 
concorda com a criação da CM F. desde que não naja 
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vinculação. explícita em lei , entre os recursos que se 
originarem da cobrança do novo imposto e os investimentos na 
área de saúde. 

Adib Jatene quer porque quer o imposto. mesmo sabendo que 
poderá não levar para seu ministério um mísero centavo. Ele 
tem a esperança de que mesmo sem a vinculação, pela qual até 
pouco tempo ele lutava, o Governo Federal lhe repasse 
integralmente o que arrecadar com a CMF. 
Os indícios de que o dinheiro novo não ira para a saúde. no 

entanto. são muito fortes e inequívocos. O próprio Ministro 
do Planejamento. José Serra, fazendo coro com outras figur as 
importantes da administração tucano-pefe li sta. já declarou 
que preferia ver a CMF financianao a rolagem da dívida 
interna do que aplicado em qualquer outra área. inclusive 
saúde. 

Tem-se a nítida sensação de que o politicamente simo lório 
Ministro da Saúde esteja sendo usado pelo Presidente 
Ferna~do Henrique Cardoso e pelos Ministros da área 
econ6~ 1 ca. Eles precisam de dinheiro novo para rolar a 
assustadora divida interna, mas não querem correr o risco do 
desgaste que a criação de um novo tributo acarretaria 
inevitavelmente. Então. valem- se da boa - fé e da 
inexperiência política de seu Ministro da Saúde. A fórmula é 
simples e pode funcionar: eles ficam com o dinheiro, o 
Ministro da Saúde com o repúdio da sociedade . 

É inegável a sede do Governo Federa l por dinheiro novo. 
Tudo o que foi ventilado até agora sobre a reforma 
tributaria imp li ca transferência de recursos dos Estados 
para a União. Fa l a-se na volta. também com outro nome. do 
Fundo Social de Emergência - FSE -. para reduzir ainda mais 
a já precária capacidade de investimento dos ministérios. A 
un1ca preocupação de FHC é pagar a fatura dos bancos. não 
importando os expedientes de que terá de usar. 
Se o Ministro Jatene fosse politicamente astuto, não 

ace it aria o triste papel que l he foi oferecido pelo Governo 
do qual faz parte. Se estivesse melhor assessorado. ele 
teria sido informado do destino que foi dado aos recursos do 
FSE, criado no Governo passado. por inspiração do atuai 
Presidente. exatamente para potenciar investimentos em saúde 
e educação. No entanto. essas duas áreas foram as que menos 
viram a cor do dinheiro do FSE. que foi usado para pagar as 
contribuições em atraso junto á ON U. financiar as viagens 
int ernaciona i s de membros do Governo e pagar a conta de 
pizzas e salgadinhos consumidos em prosaicas reuniões de 
trabalho e festas promovidas pelo primeiro escalão. 
Soa estranho que o Ministro Adio Jatene tenha preferido 

encabeçar a lu ta pe l a criação de um novo imposto a cobrar do 
Presidente da República o quinhão que é aevido ao seu 
ministério. Aparentemente. não é nada dif íc i l apresentar 
esta reivindicação a um Presidente que prometeu. durante sua 
campanha, fazer da saúde a sua prioriaade. Ainda mais, num 
semestre em que a arrecadação federa l superou todas as 
expectativas. 

Qu em sabe. o Ministro bata lh a c:- tanto vigor pela criação 
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Governo Federal não 
simples fa l ta de 

uma desesperada e 

Mas, ao tentar cri a r um imposto que já é rejeit ado pela 
população - pesquisa recente da "Folha de S . Paulo" mostra 
que 59% dos pauli s ta nos são contrários á CMF - Jatene cria 
um perigoso precedente. Inaugura a possibilidade de outros 
Ministros. titul a res de ministérios t ambém cronica mente 
carentes de recursos , possam reivindicar a criação de outros 
tributos. Por que não imposto para financiar a área de 
segurança? Ou, para a manutenção de estradas? Ou. ainda. 
para so l ucionar o imenso déficit habitaciona l em que está 
mergulhado o Pais? 
Assusta no comoort amento do Ministro Jatene a sua fal:a oe 

pudor. em ouerer cobrar novamente da população por um 
serviço n,. ~ a satisfatoriamente prestado e pe lo qual ela já 
pagou vár,~s vezes. Por que ao invés de se bater pela 
criação de um novo imposto . ele não defende dentro do 
Governo o recrude s ci mento da l uta contra a sonegação, tão 
vigorosa no Gove rno passado e. que neste. perdeu o ímpeto 7 

Por que não se a pr e ssa a t ampar os "ralos" que, todos 
sabemos , existem aos montões em seu mini s tério? 
Jatene, no ent a nto. parece confortável no quixotesco papel 

que lhe foi dado pelo Presidente e por seus co l egas de 
ministério e só ele mesmo não vê o chamariz em oue foi 
transformado. Talvez não seja má-fé, só inexperiência 
po líti ca e ingenuidade. Quem acredita. hoje. na palavra de 
um Presidente que. sistematicamente. nega o oue prometeu na 
campanha. 

Uma coisa. no ent anto, é certa. Mesmo na remota hipótese de 
que o dinheiro oriundo da CMF vá todo para a saúde. não é 
recomendável abaixar a cabeça e deixar o tributo ser criado. 
sem se saber direito o que vai ser feito do dinheiro. Adib 
Jatene nunca falou o que fará dos R$6.000.000.000,00 que 
reivindica. Diz apenas que precisa deles. Se tem um plano 
mais abrangente para a saúde pública. não revela. Sugeriu , 
outrora, que o dinheiro do imposto servir ia para melhorar a 
remuneração dos hospitais conveniados ao SUS e. também. para 
manter em dia o pagamento dessas instituições. 
A esta a l tura aos acontecimentos. será aue essa é a visão de 
saúde púb li ca que deveria ter o Ministro de Sa úde de um 
Governo que durante a campanha alardeou que nenhuma ação 
poderá ser eficaz , se não for mudado o modelo de atenção á 
saúde. dando-se prioridade à prevenção de doenças, em vez de 
se pensar simp l esmente na cura? Certamente aue não. Uma 
coisa. no entanto. está mais ao que e vi dente: a satisfação 
da bancada que representa os hospitais e a indústr;a 
farmacêutica no Congresso Nacional. Parece que é só para 
satisfazer a voracidade desses setores econom1cos que o 
Min i stro Jatene se emoenha tanto cela criação da CMF. Para 
satisfazer o aoetite daaueles setores que hi storicamente 
invi ab ili zam a formulação e a exec ução de uma rea l oo l itica 
de sa úde púb li ca em nosso Pa i s. Que lu ta inglória, Ministro 
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Adib Jatene! Presidente, quando preparávamos este 
pronunciamento. vi mos que a imprensa já divulga hoje que o 
Ministro Paulo Renato está reivindicando um imposto para a 
educação. ou seja, reivindica que a alíquota dos 
profissionais acima de 35 anos, formados em escolas públicas 
federais , portanto com curso universitário, seja onerada em 
10% para financiar a área da educação. Penso que este 
Governo, na sua voracidade por impostos. está criando uma 
promiscuidade tributária. A sociedade. que já paga pela 
educação e pela saúde, se vê ameaçada de ser tributada duas 
vezes por aquilo que já paga. Penso que o Governo, no 
mínimo , deveria ter um pouco mais de pudor e oe respeito com 
a sociedade. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Ávila ) Com a 

palavra . o Deputado Carlos Pimenta. que dispõe de 9 minutos. 
O Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente. Deputado 

Wanderley Ávila. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, convidados 
e imprensa , antes de tocar no assunto principal que me traz 
hoje à tribuna da Assembléia Legislativa. gostaríamos. 
também. de emitir a nossa opinião a respeito do importante 
encontro que foi rea lizado ontem, em Belo Horizonte. com a 
presença de todos os Governadores e representantes dos 
Estados do nosso País. Esperamos que as medidas analisadas 
ampla e cuidadosame nte em Belo Horizonte tenham a 
repercussão necessária e merecida junto ao Governo Federal. 
pois estamos às vésperas de uma reforma tributária, às 
vésperas da implementação de medidas que vão mudar radical e 
profundamente o comportamento da sociedade brasileira. 
Esperamos que a voz dos Governadores seja ouvida e que o 
Congresso Nacional possa ser elo de ligação dos Estados com 
o Governo Federal e responda positivamente a tudo o que foi 
criteriosamente analisado aqui. em Belo Horizonte. 

Neste Pais. as decisões acertadas são sempre mo tivo de 
inte resse das autoridades constituídas: às vezes mod ifi ca-se 
para melhor mas. não raras vezes. os resultados são os 
piores possíveis. Encontra-se em pauta proposta do Governo 
Federal que visa a mudar o sistema de arrecadação do SESC. o 
que sign ifi ca , em última aná li se, levá-lo á insolvência. por 
falta de recursos financeiros. 

Sabemos hoje que o SESC possui 49 anos de ex i stênc ia. tendo 
s i do criado pelo Decreto-Lei ng 9.853. de 13 / 9 / 46. que 
atribui à Confederação Naciona l do Comércio o encargo de 
criar e organizar o Serviço Socia l do Comércio. O SESC tem 
por finalidade estudar . planejar e executar mediaas que 
contribuam para bem-estar social. a me lhori a do padrão de 
vida dos comerciários e de suas fam íli as e para o 
aoerfeiçoamento moral e c ívi co da coletividade, por meio de 
ação educat iva que, partindo da realidade social do Pa is . 
exercite os indivíduos e os grupos para adequada e so li dária 
integração numa socieaade democrática. Fie l aos seus 
principias. o SESC-MG vem, no decorrer de seus 50 anos de 
existência, oesenvo lvendo abrangente programa de ação que 
benef icia tooas as faixas etárias nas diversas áreas. 
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Quero abrir aqui um parêntese . pois o SESC está presente em 
quase todos os 756 mun1C1p1os com um programa extremamente 
importante s nos locais em que não há ambulatório fixo. há 
um posto móvel. Nas empresas e nas indústrias, esse posto 
móvel presta importantes serviços de medicina preventiva, 
com vacinação, exame pré-natal, prevenção do câncer de mama 
e ginecológico. odontologia. oftalmologia. nutrição, 
hospedagem, educação formal. cultura . esporte e formação 
profissional: e de ações educativas. com destaque para o 
apoio aos idosos e ao grupo de 3ª idade um trabalho 
pioneiro do SESC no Brasil e que reintegra o idoso ao pleno 
convívio social. 

Na sua ação . o SESC-MG é parceiro das administrações 
municipais e estadua l. associações comun i tárias. igrej as e 
entidades privadas, beneficianDo milnares ae pessoas em 
Minas Gerais. 

A seriedade do trabalho do SESC- MG é assegurada pela sua 
administração em acordo com representantes do empresariado 
do comércio e dos Ministérios do Trabalho e da Ação Social_ 
A extensão desse traba lho pode ser ava li ada tomando-se como 
base apenas o fantástico número de 52.643.063 a t end imentos 
em 1994. A credibilidade desse traba l ho foi retratada na 
Constituinte de 1988 quando. numa das maiores emenoas 
populares do Brasil, 1.617.756 pessoas assinaram contra a 
mudança da forma de arrecadação para o SESC . o que 
implicaria risco de extinção dessa instituição. 
Atualmente a manutenção do SESC é proveniente do 

recolhimento de 1.5% da folha de pagamento das empresas; 
1. 5% é o número que o empresariado do comércio assume para 
cobrir uma das maiores lacunas do País: o bem-estar social. 
Não podemos nos calar diante dessa ameaça e colocamos o 
nosso pensamento de forma enfática e contrária a essa 
pretensão do Governo Federal. Faremos chegar às mãos do 
Presidente da Reoública e dos Min i stros do Trabalho e da 
Previdência Social essa preocupação do povo mineiro. Temos 
mais de 30 oficios de autor idades e usuários que. 
preocupados. cobram desta Casa uma ação po lí tica que se 
posicione contrár i a a essa medida inconsequente do Governo 
Federa l. 
E mais uma boa ação que deu certo. está dando certo e que 

está em vias de sofrer modificação profunda. Temos em mãos 
telegramas, cartas que nos foram endereçados e acredito que 
a maioria dos Deputados também recebeu essa correspondência. 
Nós não podemos nos ca l ar diante deste momento importante. 
Vamos recorrer ao Ministério do Trabalho e à Previdência 
Social. ao Presidente da República. mostrando a preocupação. 
não minha mas de 52.000.000 de pessoas. que foram atend i das 
só no ano oassado por meio do trabalho sério e sem muit a 
divulgação do ScSC em Minas Gerais e no País. Muito 
obrigado. 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA) 
la Fase 

Abertura -de Inscrições 
O Sr. Presidente ( Deputado Wanderley Ávila ) - csgotaoa a 
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hora destinada a esta parte. a Presidência passa à 2ª parte 
da reunião, com a la fase da Ordem do Dia, compreendendo a 
discussão e a votãção de pareceres e a vot ação de 
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Designação de Comissões 
o Sr . Pres i dente- Comissão Especial para Emitir Parecer 

sobre o Veto Total à Proposição de Lei nQ 12.679. Pelo PSDB: 
efetivo- Deputado Miguel Barbosa: suplente- Deputada Mar ·2 
Olív ia: pelo PMDB: efetivo Deputado Antônio Robert~ . 
suplente- Deputado Antônio Andrade; pelo PFL: efetivo 
Deputado Paulo Piau: suplente- Deputado Jorge Hannas: pelo 
PDT: efetivo -Deputado Ivair Nogueira; suplente- Deputado 
José Braga: pelo PTB: efetivo- Deputado Paulo Schettino: 
suplente - Deputado Marce l o Cecé. Designo. A Gerência-Gera l 
de Apoio às Comissões. 

Comissão Especial para E miti~ Parecer sobre o Veto Parcia l 
à Proposi ção de Lei nQ 12.680. Pe lo PSDB: efetivo- Deputado 
José Maria Barros: suplente - Deputado Simão Pedro Toledo: 
pelo PMDB: efetivo- Deputado Bonifácio Mourão: sup l ente -
Deputado Anderson Adauto; pelo ~FL: efet ivo - Deputado Bilac 
Pinto: sup l ente -Deputado Djalma Diniz; pelo PP: efetivo-
Deputado Alberto Pinto Coelho; suplente - Deputado Dimas 
Rodrigues: pelo PT: efetivo Deputado Marcos Helênio: 
sup l ente - Deputado Durval Ângelo. Designo. À Gerência-Geral 
de Apoio ás Comissões. 

Comissão Especia l para Em itir Parecer sobre o Veto Parcial 
à Proposição de Lei nQ 12.678. Pelo PSDB: efetivo- Deputado 
Simão Pedro To l edo: suplente - Deputado Arna l do Canarinho: 
pelo PP: efetivo- Deputado Aloerto Pinto Coe l ho: suplente-
Deputado Dimas Rodrigues: pelo PDT: efetivo Deputado 
Marcelo Gonçalves; suplente- Deputado Alencar da Silveira 
Júnior: pelo PL: efetivo -Deputado Rona l do Vasconcellos: 
s upl ente Deputado Car l os Pimenta: pelo PSD: efetivo 
Deputado Irani Barbosa: suplente - Deputado Dinis Pinheiro. 
Designo. À Gerência -Ge ral de Apoio às Comissões. 

Comissão Especia l para Emitir Parecer sobre o Veto Total à 
Proposição de Lei nQ 12.684 . Pelo PSDB: efetivo- Deputado 
José Maria Barros; sup l ente - Deputada Elbe Brandão; pe lo 
PMDB: efetivo - Deputaoo José Henrique: sup l ente- Deputado 
Antônio Andrade: pelo PP: efetivo- Deputado Gil Pereira: 
sup l ente- Deputado Glycon Terra Pinto: pelo PFL: efetivo-
Deputado Leonidio Bouças; suplente Deputado Clêuber 
Carne1ro; pelo PT: efet ivo -Deputado Ivo José ; suplente -
Deputado Aniva l do Coelho. Designo. A Gerência - Geral oe Apo io 
às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reun1ao pelos Deputados 
Geraldo Santanna. Lider ao PMDB - i ndicação. observado o 
disposto no art. 79 do Regimento Interno. dos Deput ados José 
Henrique e Antônio Roberto para substitu í rem o Deputado 
Antônio Júlio nas Comissões Especiais para emitirem 
pareceres sobre a Proposta de Emenoa à Cons: i tuição nQ 6 / 95 
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e sobre o veto à Proposição de Lei nQ 12.674, 
respectivamente ( Designo. À Gerência-Geral de Apoio às 
Comissões.); Alberto Pinto Coelho ( 2) falecimento das 
Sras. Alice Bastos de Morais. em Juiz de Fora, e Terezinha 
Li ma Heibuth, nesta Capital (Ciente. Oficie-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
O Sr . Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o 

Projeto de Lei nQ 207 / 95 , do Deputado Ibrahim Jacob . que 
dispõe sobre os critérios para a cobrança de multas 
decorrentes de infrações de trânsito. O parece r conclui pe l a 
inconstituciona lidade do projeto. Em discussão. o parecer. 
Com a palavra. o Deputado Ibrahim J acob. 
O Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente. Srs. Deputados. 

há uns do is anos apresente i projeto de lei idêntico a esse 
ora em votação, que dispõe soare os critérios para a 
cobrança de multas decorrentes de infrações de tr âns ito. 
Srs. Deputados, por incríve l que pareça. esse nosso projeto 
apresentado há dois anos foi considerado inconstitucional. 

Naturalmente. cautelosos, deixamos passar o tempo e levamos 
a nossa proposta ao departamento jurídico da Casa. que, 
oepois de três meses de aná li se. devolveu-nos um projeto 
elaborado e até dat ilog rafado. 
Ora. os senhores poderão aval iar a incoerência por parte da 

comissão que tratou do assunto. Não tiveram o cuidado de 
verificar que este projeto não é inconstitucional , pois não 
atenta definitivamente contra o Código de Trânsito. Não se 
trata de Código de Trânsito. Quando se faia em trânsito, 
primeiramente. pensa-se no Código, mas ele tem erros, e 
precisamos. pe lo menos. ava li ar um oouco esses erros 
indi scriminados para aliviarmos os usuários. Digo e repito, 
indiscri minados. pois acredito que cada um de nós, até hoje . 
já l evou uma multa sem saber por que e sem ter direito de 
defesa. 
Portanto. este projeto resume que o agente fiscal. quando 

multar um usuário. fica na obrigação de comunicá-lo sobre a 
mu l ta. no prazo de 30 dias. O usuário não pode. de forma 
alguma. todos os anos, quando se e mite a guia para 
recolhimento do IPVA. receber multas acrescidas de juros e 
correção monetária sem saber o porouê dessas multas. Há 
casos mais gritantes ainda. como o de pessoas que já 
sofreram o impacto de receber mu lt as em locais em que nunca 
estiveram . 
Sendo assim. estamos defendendo uma coisa certa que vem do 

departamento jurídico desta Casa. Como pode ser 
inconstituciona l um projeto elaborado pelo próprio 
departamento jurídico da Casa? Há um erro gritante nas 
comissões ou na elaboração dos pareceres Parece que o 
Deput ado apenas lê o parecer que foi dado. oorque. 
infelizmente, está ocorrendo isso constantemente nas 
comissões. 
Gostaria. portanto. que nossos colegas Deputados 

ver1T1cassem bem o projeto . pois e l e não tem naoa de 
inconst ituc ional. não fa l a em dinheiro nem em verba. mas da 
obrigação do agente fiscal que multa. Falo desse ass unto de 
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cadeira porque fui, por 48 anos, fiscal federal. Não se pode 
penalizar uma empresa , qualquer que seja ela, sem comunicá-
la o motivo. Ela tem o direito de se defender. O único caso 
em que o infrator não é comunicado do seu procedimento é o 
de trânsito. Qualquer multa tem que ser obrigatoriamente 
comunicada através de AR. via postal. Isso é obrigatório por 
lei federa l. 
Por isso. peço a todos os colegas que, por favor, defendam 

principalmente os motoristas profissionais, constantemente 
mu lt ados sem saber o porquê. Votem de acordo com este 
projeto, pois vamos defender o interesse da comunidade 
inteira. Não é meu interesse pessoal. já que não sou 
empresário nem tenho qualquer tipo de empresa. Conheço muito 
bem esse "métier", porque são 48 anos. quase 1/ 2 século de 
trabalho. de fiscalização. Não existe mu lt a sem que o 
infrator tome conhecimento dela. Muito obrigado. 
O Sr . Presidente Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão. Em votação. o parecer. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Rejeitado. Á Gerência-Geral de Apoio ás Comissões. 

Questão de Ordem 
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente. no primeiro 

semestre. apresentamos um requerimento solicitando que a 
Assemb l éia Legislativa prestasse homenagem à TV Montes 
Claros pelos seus 15 anos de atividade. A Presidência 
deferiu o requerimento. Ficamos aguardando que fosse marcada 
a data da homenagem. 

Hoje, estive com o Presidente. Deputado Agostinho Patrús. e 
cobrei dele uma pos i ção. Ele adiantou - me que , além desse 
requerimento por nós apresentado e recebido pela Mesa, 
existem muitos outros so li citando sejam prestadas homenagens 
a órgãos de imprensa à TV Globo de Minas, à Rádio 
Inconfidência -. e que. por isso. não é possível marcar a 
data da referida homenagem para o ano de 1995. 

Levanto essa questão de ordem porque julgo ser uma 
incoerência da Mesa deferir o mencionado requerimento. e não 
marcar a data da homenagem. Se ela se encontra 
imoossibilitada de receber outros requerimentos dessa 
natureza. deve comun icar o fato ao Plenário. 
Solicitamos à Mesa que faça um levantamento do número de 

homenagens a serem marcaoas, para que possa esclarecer-nos. 
Fica muito mal para um Deputado propor uma homenagem a um 
óroão de imprensa. reconhecendo os bons serviços prestados 
por ele, todo o trabalho que ele desenvo lve. a sua 
importância - principalmente no meu caso. da TV Montes 
Claros. que é um órgão de integração. responsável pe l a 
aproximação do povo -. ver deferido o seu pedido. e a 
Presidência nos comunicar que, este ano, justamente quando a 
TV Montes Claros comp leta 15 anos. não será possível marcar 
a data da homenagem. 

Entendemos dessa forma não sei se os companheiros 
Deputados entendem assi m também -: gostaríamos de insistir 
ofici a lmente. de peoir à Mesa que. no caso específico Jessa 
questão de ordem, marcasse a oata da homenagem ainda ~esse 
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semestre . Se não for possível. que a própria Mesa se 
encarregue de comun1car aos orgãos que serão homenageados a 
impossibilidade de se marcar a da ta, tirando a culpa das 
costas dos Deputados. O que tentamos fazer é, realmente, 
prestar homenagem a quem a merece. Que a Mesa se incumba de 
comunicar aos órgãos a serem homenageados a impossibilidade 
de se marcar a data da homenagem. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Registrem- se as palavras do Deputado 
Carlos Pimenta. Esta Presidência, na próxima reunião da 
Mesa. vai solicitar o levantamento do número de reuniões já 
marcadas. 

Requerimentos 
O Sr . Presidente- O Deputado Car l os Pimenta solicita seja 

enviado OtlClO ao Presidente do IEF - MG. Dr. José Carlos 
Carvalho. convocando S. Exa. para prestar esc l arecimentos 
sobre fatos envolvendo a instituição em atos de corrupção 
acontecidos no território mineiro. Ciente. Á Comissão de 
Meio Ambiente. 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior, na forma regimental. 
pleiteia a convocação da Secretária da Cultura e do Diretor 
da Fundação Clóvis Salgado oara prestarem esclarecimentos 
acerca da situação funciona l Ja Orquestra Sinfônica de Minas 
Gerais. Ciente. À Comissão de Educação. 

Requerimento do Deputado Gil Pereira e outros. pedindo seja 
instalada, com a devida urgência, Comissão Parlamentar de 
Inquérito para apurar denúncias contra a chamada 'máfia do 
carvão". A Presidência defere o requerimento. de 
conformidade com o inciso XXV do art. 244 do Regimento 
Interno. 
Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais, 

solicitando . nos termos do art. 179. parágrafo único, c / c o 
art. 83. XII. do Regimento Interno. a anexação dos seguintes 
requerimentos de emancipação a proposições de idêntico teor. 
apresentadas anteriormente: anexação do Requerimento de 
Emanc i pação nQ 136/95. do Deputado Romeu Queiroz. que 
encam inha o processo de emancipação dos Distritos de Ponto 
dos Vol antes e Santana do Araçuai. do Municíoio de Itinga, 
ao Requerimento de Emancipação nQ 126/95. da Deputada Maria 
José Haueisen: e do Requerimento de Emancipação nQ 6 / 95. do 
Deputado Miguel Barbosa , referente ao processo de 
emancipação do Distrito de São José da Barra. do Município 
de Alpinópolis, ao Requerimento de Emancipação nQ 5 / 95. do 
Deputaao Rêmolo Aloise. A Presidência defere o requerimento. 
de conformidaae com o inciso XIII do art. 244 do Regimento 
Interno. 
-Ato continuo. são submetidos a votação e aprovados. 

regimentalmente. cada um por sua vez. requerimentos aos 
Deputados Romeu Queiroz (2) - aprec i ação do Projeto de Lei 
nQ 330/ 95. de sua autoria. em reunião conjunta das comissões 
a que foi distribuído e atribuição de regime de urgência à 
tramitação do referido projeto (Cumora-se. ): e Jairo Ataíde 
-envio de ofício à Comissão de Segu ri dade Soc i al e ram ili a, 
da Câmara dos Deputados. para que as cooperativas não sejam 
incluí das como fonte de custe io para a manutenção da 
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seguridade social . como pretende instituir o Projeto de Lei 
Complementar nQ 9/95. que tramita naquela Casa (Oficie-se.): 
da Comissão Especial para Apuração das Causas Que Levaram à 
Paralisação das Obras de Construção do Hospital CARDIOMINAS, 
Buscar Possiveis Soluções para a Retomada das Mesmas. 
Ampliação de Seus Objetivos Compativel com as 
Macroprioridades de Medicina Curativa prorrogação . por 
mais 30 dias , do prazo de seu funcionamento; e da Comissão 
Especial para Proceder a Estude: sobre o Enxugamento e 
Desativação de Agências e Deper:~ncias do Banco do Brasil, 
no Estado de Mi nas Gerais - prorrogação. por mais 30 dias. 
do prazo de se u funcionamento (Cumpra - se. À Gerência - Geral 
de Apoio às Comissões.) . 

2a Fase 
o Sr. Presidente - Es gotada 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. 

Questão de Ordem 
o Deputado Sebastião Helvécio Sr. Presidente. 

considerando a importância dos ass untos da 2ª fase e a 
inexistência de "quorum", solicito a v. Exa. o encerramento. 
de pl a no. desta reunião . 

O Sr . Presidente- É regimental. 
ENCERRAMENTO 

o Sr. Presidente - Esta Presidência, verificando, de plano. 
a inexistência de "quorum" para o prosseguimento dos 
trabalhos, encerra a reunião e convoc2 os Deputados para as 
reuniões extraordinárias de logo ma'5 . às 20 horas, e de 
amanhã. dia 9. às 9 horas . nos termos dos editais de 
convocação, e para a ordinária deliberativa da mesma data . 
às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia 
anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
ante-ior. ) . Levanta-se a reunião . 

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
VERIFICAR "IN LOCO " A SITUAÇÃO DO PROJETO JAÍBA, NO 
MUNICÍPIO DE JAÍBA 
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco . reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Ivo José. Almir 
Cardoso e José Braga, membros da Comissão supracitada. 
Encontra - se presente. também. o Deputado 01 into Godinho. 
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Carlos 
Pimenta. declara aoertos os trabalhos e informa que a 
reun1ao se destina a ouvir o Presidente da RURALMINAS. Sr. 
Aluisio Fantini Valéria. A seguir. so lici ta ao Deputado José 
Braga que proceda à leitura oa ata da reunião anterior. que. 
1 ida e aprovaoa, é subscrita pelos parlamentares presentes. 
Não podendo continuar a participar da reunião. o Deputado 
Carlos Pimenta transfere a direção dos trabalhos ao Deputado 
Ivo José. Após assumir a Presidência , o Deputado Ivo José 
concede a palavra ao Deputado Almir Cardoso. autor do 
requerimento que mo:ivou o con vi e. Logo após. o Deoutaao 
Almir Caraoso discorre soare assuntos de interesse da 
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Comissão e sobre o Projeto de Lei nQ 250/95, que trata de 
doação de ter reno ao Municipio de J a iba. prevendo a 
construção de um distrito agro industria l : além d i sso . 
solicita esclarecimentos sobre terras devolutas e questiona 
a situação dos pequenos produtores da região . Prosseguindo, 
o Presidente passa a palavra ao convidado. Sr . Aluisio 
Fantini. que agr adece a oportunidade de estar presente e 
fala sobre a grandiosidade. a complexidade e a magn itude do 
Projeto Jaiba . Logo após. abre-se amplo debate entre os 
oresentes. conforme consta nas notas taquigráficas. Em 
seguida. o Presidente, Deputado Ivo José. agradece a 
presença do Sr . Aluisio Fantini. dos pa rlamentares e das 
demais pessoas. convoca os membros da Comissão para a 
próxima reunião ordinária. determina a lavratura da ata e 
encerra os traba lhos. 
Sala das Comiss ões . 8 de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta. Presidente - Almir Cardoso - José Braga. 

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA 
Às dez horas e quarenta minutos do dia c inco de julho de mil 
novecen tos e noventa e cinco , comparecem na Sala das 
Comissões os Deput ados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo, 
Arnaldo Penna e Marcos He l ênio (substituindo este ao 
Deput ado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança do PT ) . 
membros da Comissão suorac i taca. Havendo número regimenta l, 
o Pres idente. Deputado Geraldo Santanna, declara aberta a 
reunião e solic it a ao Deoutado Simão Pedro Toledo que 
proceda à leitu ra da ata da reunião anterior. que. lida e 
aprovada. é subscrita pelos parlamentares oresentes. Passa -
se à 2ª parte oa Ordem do Dia. com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições s ujeit as à a preciação do 
Plenário da Assembléia. O Presidente dá prosseguimento à 
discussão do Projeto de Lei nQ 5 / 95. adiada em virtude do 
pedido de vista formulado pelo Deputado Arnaldo Penna. 
Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado o 
parecer mediante o qual o relator conclui pe l a 
constitucionalidade. pela l ega l idade e pe l a juridicidade da 
proposição na forma do Suostitutivo nQ 1. Com a palavra. o 
Deputado Arnaldo Penna. relator do o ~ icio ng 19 / 95. ao 
Governador do Estado. requer prazo regimental para a emissão 
de seu parecer. o qual é concedido pela Presidência. 
Prosseguindo. o Presidente redistr ibui o Projeto de Lei nQ 
40 / 95 ao Deputado Marcos Helênio , que apresenta requerimento 
solicitando seja o referido projeto ap reci ado em último 
lugar. Submetido a vot ação, é aprovado o reauerimento. Com a 
palavra. o Deputado Simão Peoro Toledo. relator do Projeto 
de Lei nQ 95 / 95. emite parecer. mediante o aual conclui pe l a 
constitucionalidade, pela l egal idade e pela juridi cidade aa 
proposição com as Emendas ngs 1 a 6. as quais apresenta. Na 
fase de discussão do parecer. o Deputado Marcos Helênio faz 
uso da palavra e so li cita vi sta do projeto . a aua l é 
concedida pe lo Presidente. O Deputado Simão Pedro Toleoo. 
relato - co Projeto ae Le i nQ 252 / 95. emite parecer. meoiante 
o qua l conc lu i pela constituciona li oaae , pe l a l ega li daoe e 
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pela juridicidade da proposição. Submetido a discussão e 
votação, é aprovado o parecer. Com a palavra. o Deputado 
Arnaldo Penna, relator do Projeto de Lei nQ 270/ 95 , emite 
parecer por meio do qual conclui pela constitucionalidade , 
pela legalidade e pela juridicidade da proposição com a 
Emenda ng 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação , 
e aprovado o parecer. Com a palavra. o Deputado Simão Pedro 
Toledo. relator do Projeto de Lei nQ 271 / 95. em i te parecer, 
mediante o qual conclu i pela inconst itucionalidade, pela 
ilegalidade e pela ant ijuridicidade do projeto. Submet i do a 
discussão e votação . é aprovado o parecer . Nos termos do 
art. 189 do Regimento Interno. é o Projeto de Lei nQ 271 / 95 
encaminhado à Mesa da Assembléia para inclusão na ordem do 
dia. Com a palavra , o Deputado Marcos Helênio, re l ator do 
Projeto de Lei nQ 40 / 95. requer prazo regimental para a 
emissão de seu parecer. o qual e concedido pe lo Presidente. 
Neste momento, comparece o Deputado Leonidio Bouças, membro 
da Comi ssão . Passa - se à discussão e à votação de pareceres 
sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente redistribui o Projeto de Lei ng 
293 / 95 ao Deputado Leonidio Bouças. que e. também , relator 
dos Projetos de Le i ngs 300 e 301 / 95. Ele emite seus 
pareceres. mediante os quais conc l ui pela 
constitucionalidade, pela l egal id ade e pela juridicidade das 
mencionadas proposições; no caso do Projeto de Lei nQ 
293/95, com a Emenda nQ 1, que 2~resent a. Submetidos a 
discussão e vot ação. cada um por ~ Ja vez. são aprovados os 
pareceres. O Presidente redistribu i o Projeto de Lei nQ 
311/95 ao Deputado Arnaldo Penna. que requer prazo 
regimental para a emissão de seu parecer, o qual é concedido 
pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados , 
solicita seja lavr ada a ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões, 8 de ê~Qsto de 1995. 
Geraldo Santanna . Presia~~:e - Arnaldo Penna Anivaldo 

Coelho - Leonídio Bouças - Simão Pedro Toledo. 

ERRATA 

PROJETO DE LEI No 330/95 
Na publicação do projeto de lei em epígrafe. verificada na 

edição de 30/ 6/9 5. na pág. 44. col. 3, no despacho, onde se 
1 ê: 

Publicado, vai o projeto às Comissões 
exame preliminar. e de Administração 
deliberação. nos termos do ar t. 195. c / c o 
I, do Regimento Interno.". l e i a-se: 

de Justiça. para 
Pública para 

a r t . 104, inciso 

Publicado. vai o projeto às Comissões de 
Admin i stração Pública para pa-ecer . nos termos 
c / c o art. 103. do Regimento Interno". 

Justiça e de 
do art. 195. 
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 1995 

ATA 

ATA DA 62ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 9 DE AGOSTO DE 1995 

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

Correspondência : Oficio ng 7/ 95. do Governador do Estado; 
Ofícios , telegramas e cartão - Apresentação de Propos i ções : 
Propostas de Emenda à Constituição ngs 10 e 11/95- Projetos 
de Lei nQs 381 e 382 / 95 - Requerimentos ngs 606 a 623 / 95 -
Requerimentos dos Deputados Dimas Rodrigues e outros. 
Toninha Zeitune e J oão Leite - Comunicações : Comunicações 
das Comissões de Educação e de Saúde e Ação Social e dos 
Deputados Paulo Piau. Luiz Antônio Zanto. Carlos Pimenta e 
Marcelo Gonçalves - Oradores Inscr i tos : Discurso do Deputado 
Geraldo Nascimento - 2ª PARTE (ORDEM DO DIA ) : 1ª Fase : 
Abertura de inscrições - Designação de comissões: Comissões 
Especiais para emitirem pareceres sobre as Propostas ae 
Emenda à Constituição ngs 8 e 9/ 95- Leitura de comunicações 
apresentadas- Requerimentos: Requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues e outros ; deferimento Requerimentos dos 
Deoutados Toninha Zeitune e João Leite; aprovação - 2ª Fase : 
Questão de ordem- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA. 

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

Vieira - Paulo Pettersen - Rêmolo Alo ise - Ibrahim Jacob -
Ermano Batista -Ant ônio Júlio- Aí l ton Vilela - Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso 
Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio Andrade 
Antônio Genaro - Antônio Roberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bi lac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro- Dilzon Melo 
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Àngelo - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento- Geraldo Rezende-
Geraldo Santanna -G il Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquínio Irani Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo José Jairo Ataíde João Batista de 
Oliveira- João Leite - Jorge Eduardo de 01 iveira- Jose 
Braga- José Henrique- Jose Maria Barros- Kem il Kumaira-
Leonídio Bouças - Luiz Antôn io Zanto - Marcelo Gonçalves -
Marco Régis- Marcos He lê ni o - Maria Olívia - Mauri Torres -
Miguel Martini - 01 into Godinho- Pau lo Piau Pér icl es 
Ferreira- Romeu Queiroz - Rona l do Vasconce llos- Sebastião 
Costa - Sebastião He lvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha 
Zeitune- Wilson Tràpia. 

O Sr. Pres i dente ( Deputado Wander l ey Ávi la ) - A list a de 
comparecimento registra a existência de número regimenta l . 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
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do povo mineiro. iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra, o Sr. 2g-Secretario . para proceder a leitura da ata 
da reuniao anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

- o Deputado Ib rah i m Jacob, 3g-Secretario, nas funções de 
2g-Secretário. procede à leitura da ata da reuniao anterior , 
que é aprovada sem restrições. 

Correspondência 
- O Deputado Francisco Ramalho , 1Q-Secretario "ad hoc". lê 

a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

NQ 7/ 95, do Sr. Ec~ardc ~ zeredo. Governador do ~stado, 
solicitando que este Pod ~ ~ constitua comissao especia l para 
participar do trabalho de identifi cação e cadastramento dos 
imóveis do Estado. cuja licitação esta sendo promovida pelo 
Executivo. 

Do Sr . Walfrido dos Mares Guia, Vice -Governador 
informando de sua disposição em comparecer. em 
marcada, a reuniao da Comissão Especial da Mendes 
À Comissão Especial da Mendes Júnior ) 

do Estado, 
data a ser 
Júnior . ( -

Dos Srs. Arlindo Porto. Senador da República. e Eduardo 
Barbosa. Deputado Federal. manifestando seu apo io às 
reivindicações contidas em requerimento do Deputado Carlos 
Pimenta (soerguimento do escritório regional do DNOCS em 
Montes Claros). 

Do Sr. Elias Murad, Deputado Federal, 
recebimento do Ofício nQ 1.339 / 95 / SGM e 
informações sobre a matéria nele contida . 

acusando o 
sol i citando 

Do Sr. Jaime Martins Filho. Deputado Federal, acusando o 
recebimento do Ofício nQ 1.339/ 95/SGM, no qual se solicita 
apoio a requerimento do Deputado Carlos Pimenta ( reativação 
do escritório regional do DNOCS em Montes Claros e revisão 
do ato que proibiu a perfuraçao de poços tubulares para 
particulares), e informando que o pedido merecera especial 
atenção de sua parte. 

Do Sr. Mareio Reinaldo Moreira. Deputado Federal, enviando, 
em atençao ao Ofício nQ 1.339/ 95/ SGM, cópia de 
correspondência por ele encaminhada ao Ministro do Meio 
Ambiente. Recursos Hídricos e Amazônia Legal relat iva à 
reativação do escritór io regional do DNOCS em Montes Claros. 

Do Sr. Mario Mamede. Deputado à Assemt 2ia Legislativa do 
Ceará. agradecendo o envio de exempla~ da Constituição 
mineira. 

Do Sr. Hemitério José da Silva. Prefeito Municipal de 
Fe l ixlândia. manifestando seu apoio à escolha do Município 
de Curvelo para sede da região administrativa do Méd i o São 
Francisco. ( -Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343 / 95.) 

Do Sr. Tarcisio De l gado. Diretor-Gera l do DNER. informando. 
em atençao a requerimento do Deputado Ibrahim Jacob. que já 
estão inc l uídas na programação de atividades desse órgao as 
obras de sinalizaçao do Vi ad uto Del Rei. 

Do Sr. Mareio Luiz Murta Kangussu . Secretário Adjunto de 
Administração (2) , comunicando as consu l tas feitas ás 
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Secretarias da Segurança Pública, a respeito do Projeto de 
Lei ng 157/95, e da Educação , a respeito do Projeto de Le i 
nQ 237/95, e a disposição em transmitir a esta Casa qualquer 
infor maçao que venha a ser encaminhada por aqueles órgãos. 
(-À Comissão de Justiça. ) 

Do Sr. Gilson Assis Dayrel 1 , Subchefe da Subchefia de 
Relações Intergovernamentais da Casa Civil da Presidência da 
República. acusando o recebimento de Oficio nQ 1.294/95 e 
informando o seu encaminhamento ao Ministério da Fazenda. 

Do Sr. Nelmar de Castro Satista. Secretario da Secretaria 
para Assuntos Par lamentare:: do Banco Central do Bras i 1 . 
informando, a respeito de requerimento do Deputado Pau lo 
Piau. em que manifesta preocupação com a política agríco la 
do Governo. que essa correspondência foi encaminhada ao 
Ministério da Agricultura. do Aoastecimento e da Reforma 
Agrária. 

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão. Presidente da Companhia 
de Distritos Industriais de Minas Gerais CDI - MG 
informando, em ate nçao a requerimento do Deputado Kemil 
Kumaira referente á implant ação de distrito in dustria l no 
Município de Teófilo Otôni . que essa ação ainda não se 
efetivou devido à falta de condições e reiterando a 
disposição de examinar alterna tivas em favor desse 
municípic 

Do Sr. Edney G. Narchi. Diretor Executivo do Conselho 
Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária CONAR , 
agradecendo o envio do relatório final oa comissão especial 
instituída para investigar a violência contra a mu l her. 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. Eduardo Suplicy e Epitacio Cafeteira, Senadores da 

República. agradecendo o envio, por esta Casa. do Relatório 
Final da Comissão Especia l 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. 

CARTÃO 
Do Sr. Benito Gril li. Vice -Presidente Regional Leste da 

FEDERAMINAS. encaminhando cópia de document o enviado ao 
Governador do Estado. em que solicita seja o Município de 
Manhuaçu sede da região administrativa Vert ente do Caparaó. 
( - Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/95.) 
O Sr . Pres i dente - A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresen t ação de Proposi ções 
- Nesta oportunidade, sao encaminhadas à Mesa as segu intes 

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTI TL : ÇÃ O NQ 10/ 95 

Acrescenta alínea ao inciso xx: : : do art. 62 da 
Constituição do Estado de Minas Gerais e dá outras 
providê nc i as. 

A Assemblé i a Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 
Art. 1Q - O inciso XXIII do art. 62 oa Constituição do 

Estado de Minas Gerais passa a vigorar com a segui nte 
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redação: 
"Art . 62- ...................... . ..... . . 
XXIII aprovar , previamente, por voto secreto. após 

argüição pública. a escolha: 
a) dos Conselheiros e Auditores do Tribunal de Contas 

indicados pelo Governador; 
b) dos membros do Conselho de Governo indicados pelo 

Governador. do Conselho Estadual de Educação e do Conselno 
de Defesa Soc ial: 

c) de Interventor em Município: 
dl dos Presidentes das entidades da administrac~o pública 

indireta e dos Diretores do sistema financeiro estadua l; 
e) de titular de cargo, quando a l ei o determinar:". 
Art. 2Q- Esta emenda á Constituição entra em vigor na data 

de sua publ icaç2:. 
Sala das Reuniões. de de 1995. 
Miguel Martini -Maria José Haueisen Antônio Roberto-

Maria Olívia- Durval Ângelo- Ronaldo Vasconce llos - Marcos 
Helênio- Bilac Pinto -Dinis Pinheiro - Rêmoio Aloise-
Carlos Pimenta - Marcelo Gonçalves Raul Lima Neto 
Francisco Ramalho- Aílton Vilela- Clêuber Carneiro- Dimas 
Rodrigues - Geraldo Nascimento Ivo José Sebastião 
Navarro Vi eira - Péricles Ferreira - João Leite - José Braga 
- Marco Régis - José Maria Barros - Antônio Genaro. 
Justificação: Não se justifica a não-inclusão dos cargos de 

Presidente de entidade da administração pública indir eta e 
Diretor do sistema financeiro estadua l entre aqueles para 
cujo provimento. por força de disposição constitucional, é 
necessária a aprovação prévia do candidato pelos membros do 
Poder Legislativo. após argüição pública. 

Essas altas autor i dades devem submeter-se ao mesmo sistema 
que se adota para os Conselheiros e Auditores do Tribunal oe 
Contas. para os membros do Conselho de Governo indicados 
pelo Governador. para os membros do Conselho Estadual de 
Educação e do Conselho de Defesa Social e para Interventor 
em município. 

Não há razões que justifiquem tratamento desigua l para com 
os ocupantes daqueles cargos. Pelo contrário. a escolha dos 
Presidentes da CEMIG. da TELEMIG, da COPASA-MG. do DER-MG ou 
de outra entidade e de Diretores de Bancos deve recair em 
pessoas que demonstrem grande conhecimento na área. 
idoneidade e extenso currículo na prestação de serviço 
público, no mínimo. Permitir a nomeação de alguém que não 
satisfaça esses pré-requisitos é medida temerária e. 
certamente. contrária ás asp ir ações do povo mineiro. 

A propósito. no âmbito federa·. conforme o art. 52. "d". oa 
Carta Republicana. Presidente e Diretores do Banco Central 
sujeitam-se a argüição pública e aprovação do Senado. 
-Publicado. fica a proposta de posse da Mesa. pelo prazo 

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

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITU IÇAO NQ 11 / 95 
Assegura o direito de oercepção oe aoicionais por tempo de 

serviço ao servido~ púolico. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de ~·' nas Gerais aprova: 
Art . 1Q Acrescente-se onde conJ ier. no Ato das 

Disposições Constitucionais Trans itóri as , o seguinte artigo: 
"Art. -Fica assegurado ao ser vi dor públ i co civi l e 

militar aposentado no período compreendido entre 21 de 
setembro oe 1989 e 14 de dezembro de 1994 o direito de 
contar em dobro. para efeito de percepção de adicionais por 
tempo de ser vi ço, as férias-prêmio não gozadas ou 
convertidas em espécie." 

Art. 2Q- Esta emenda à Constituição entra em vigo - n2 data 
de sua publicação. 
Sala das Reuniões, de agosto de 1995. 
Sebastião Navarro Vieir a - Miguel Martini - 3ilac Pinto -

Carlos Murta - Sebast i ão Costa - Ani valdo Coelho - Geraldo 
Santanna Antônio Roberto Ailton Vileia Ronaldo 
Vasconcellos Clêuber Carneiro Marcelo Gonçalves 
Bonifác io Mourão - Durval Ângelo Paulo Piau Paulo 
Pettersen- Ivo José - Antônio Júlio - Maria José Ha ue isen-
Rêmolo Aloise - Péric . es Ferreira- Jairo Ataíde- Wilson 
Trópia- José Mari2 ~arros- Toninho Zeitune Gil Pereira 
Dílzon Melo - wan: - 1ey Ávila - Jorge Eduardo de Oiiveira-
João Leite. 
Justificação: Antes da promulgação da Constituição Estaoual 

de 1989. era facultado ao servidor público civil e militar 
contar em dobro as férias-prêmio não gozadas, para percepção 
oe ad icionais por tempo de serviço. 

Embora a Constituição promulgaaa não tenha disciplinaoo a 
matéria, essa prática continuou a ser adotada pela 
administração pública até que, em 8/6 / 94. por desoacho 
normativo do Secretário de Administração, o tempo ae férias-
prêmio não gozadas. contado em dobro para efeito de 
aposenta dor i a , nos termos ao art. 31. inciso I I. da 
Constitu ição do Estado. passou a não ser considerado para 
fins de percepção de adiciona is por tempo de serviço. Porém. 
os ad iciona is :oncedidos até aquela data. com base no 
referioo tem~ : . foram conservados. por resultarem de 
interpretação tida como correta. 
A Emenda á Constituição ng 13 . de 13 / 12 194. que deu nova 

redação ao inciso I! do artigo supramencionado. tornou esse 
direito ao servidor uma garantia constitucional. O referido 
dispositivo ficou ass im redigido: 

"Art. 31 - ...... . 
II férias-orêmio. com duração de 3 (três) meses, 

adquiridas a cada período de 5 (cinco) anos de efetivo 
exercício de serviço público. admitida. por opção do 
servidor, sua conversão em espécie. paga como indenização. 
ou. para efeito de aposentadoria e percepção de adicionais 
por tempo de serviço. a contagem em dobro oas férias-orêmio 
não gozadas: " . 

No aia 11 oe maio do corrente. o Secretário de 
Administração publicou um despacho normat ivo esc l arecendo, 
entre outras coisas . que "os servidores púb l icos aposentaoos 
entre 21 oe setemoro de 1989 e 14 de oezembro de 1994 não 
são destinatários oas normas da Emenaa Constitucional nQ 
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13/94. Os adicionais por tempo de serv i ço concedidos com 
base em tempo de férias-prêmio contadas em dobro . no 
período, devem ser revistos , nos termos das Deliberações 
pertinentes do colendo Tribunal de Contas do Estado " . 

Por me io desse despacho, estabeleceram-se duas categorias 
de servidores públicos estaduais: a daqueles que se 
aposentaram antes de 21 / 9/ 89 e puderam contar em dobro as 
férias-prêmio não gozadas, para fins de percepção de 
adicionais por tempo de serviço. ou que se aposentarem na 
vigência da Emenda à Constituição ng 13. de 13 / 12 / 94; e a 
daqueles que se aposentaram no período compreendido entre 
21 / 9/89 e 14 / 12/94 e tiveram o referido d i re ito cassado. 

Dessa forma, é intei r amente justa a presente emenda, que 
vi sa a corrig i r distorção de sa l ários entre os servidores 
públicos estaduais aposentados. 

- Publicada. fica a proposta de posse da Mesa. pelo prazo 
de três dias. para receber emenda. nos termos ao art. 209 do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 381 / 95 
( Ex-Projeto de Le i nQ 2 . 181 / 94 ) 

Declara de utilidade pública o Centro Educati vo Comunitário 
Israel Pinheiro. com sede no Município de Belo Hor i zonte . 

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

Educativo Comunitário Israe l Pinheiro, com sede no Município 
de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 
pub l icação. 

Art. 3Q- Revogam - se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 11 de maio de 1995. 
Toninha Zeitune 
Justificação: O Centro 

Pinheiro. com sede e foro 
tem seu estatuto registrado 
sob o no 58.838 do liv ro A. 

Educativo Comunitário Israel 
no Município de Belo Horizonte . 
no Cartório de Pessoas Jurídicas 

De acordo com o atestado fornecido pelo Juiz de Direito. 
Sr. José Amâncio de Souza Filho . a entidade funciona há mais 
de dois anos e seus diretores, pessoas idôneas , não são 
remunerados pelo exercício dos respectivos cargos. 
Submetemos, pois . à apreciação dos em inentes co l egas. o 

projeto que ora apresentamos. solic it ando-lhes apoio para 
sua aprovação. 

- Publ icaao. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 
exame preliminar. e de Educação para del iberação. nos termos 
do art. 195. c / c o art. 104. inciso I. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 382 / 95 
( Ex-Projeto de Le i nQ 2 . 250/ 94 ) 

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do 
Bairro Anchieta - AMORAN -. com sede no Município de Be lo 
Horizonte. 

A Ass emb léia Legislativa do Estado de Minas Ge,ais decreta: 
Art. 1o -Fica dec l arada de utili dade púb li ca a Associação 

aos Moradores do Ba ir ro Anchieta - AMORAN - com sede no 
Município de Belo Horizonte. 
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Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições ~ - contrário. 
Sala das Reuniões, 22 de junho de 19~5. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação : A Associação dos Moradores do Bairro Anchieta 

é uma sociedade civil , cuja finalidade é a organização aos 
moradores do referido bairro. estimulando- os a exercitar 
seus direitos de cidadãos . A Associação em tela está 
devidamente registrada em cartório de registro civil desta 
Capital e. à vista da documentação apresentada , atende aos 
demais requisitos da Lei nQ 5.830. de 6/ 12 / 71. que d i spõe 
sobre a declaração de uti li dade púb li ca de entidades. 

Isso posto. nada mais oportuno aue a aprovacão deste 
projeto. tendo em vista o seu caráter de utilioaoe pública 

- Publicado. vai o projeto às Comissões de Jus tiça , para 
exame preliminar , e de Sa úde e Ação Socia l . para 
de liberação , nos termos do art. 195, c / c o art. 104. inciso 
I, do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 606 / 95. do Deputado João Leite. so li citando seja 

formulado ape lo ao Governador do Estado com vistas a que 
reforce. junto ao Ministé r io oa Aeronáutica e ao 
Departamento de Avi a ção Civil, o pleito da Prefeitura 
Municipa l de Belo Horizonte referente à cessão de uso da 
área ocupada pelo Aeroporto Carlos Prates. 

NQ 607 / 95. ao Deputado Paulo Schettino. solicitando se 
cons igne nos ana is da Casa voto de congratu l ações com o 
Governador do Estado pela iniciativa de promover encontro de 
governadores com os ministros da área econômica em Belo 
Horizonte para discussão de reformas constitucionais. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública. ) 

No 608 / 95. do Deputado Geraldo Rezende. so l icitando seja 
formulado ape lo ao Governador do Estado e à Secretária da 
Educação com vi stas a que se inclua a matér i a Lí ngua 
Espanhola nos currículos do ensino fundamenta l das esco l as 
estaduais. (- A Comissão de Educação. J 

No 609 / 95. do Deputado Ivair Nogueira. solicitando seja 
formulado ape lo ao Diretor-Gera l do DER - MG com vistas à 
criação de li nha de ônibus li gando o Bairro Laranjeiras. no 
Município de Betim, ao Município de Bel o Horizonte. (-A 
Comissão de Administração Pública. ) 

No 610/ 95. do Deputado Carlos Pimenta. solicitando seja 
formulado ape lo ao Secretário da Saúde com vistas à 
conclusão das obras de construção do hosp it a l no Município 
de Várzea da Palma. ( - A Comissão de Saúde e Ação Social. 1 

No 611 95. do Deputado Car los Pimenta. solicitando seja 
form ul aoo ape lo ao Presiden t e da COPASA - MG com vistas à 
i mplantação do serviço de rede de esgoto no Município de 
Vár zea da Palma. 1- A Comissão de Administração Pública.) 

No 612 / 95. do Deputado Carlos Pime nta . solicit ando seja 
formulado ape lo ao Presidente aa CEMIG com vistas à 
construção de uma subestação dessa Companh ia no Municíoio de 
Bu riti zeiro. t- A Comissão de Pol í tica Energét ica. ) 
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Ng 613/95, do Deputado Carlos Pimenta. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas à 
implantação de unidade mista de saúde no Município de Ibiaí. 
( - À Comissão de Saúde e Ação Social. ) 

NQ 614 / 95. do Deputado Carlos Pimenta. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da COPASA com v1stas a 
implantação de serviços de esgoto no Município de Ibiaí. (-
À Comissão de Administração Pública.) 

NQ 615/95. do Deputado Carlos Pimenta. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com v1stas à 
construção de g i násio po l iesportivo no Município de Ibiaí . _ 

NQ 616 / 95, ao Deputado Carlos Pimenta. so li citando seJa 
formulado apelo ao Secretário de Esportes com vistas a 
construção oe ginásio poliesportivo no Município de 
J equitai . (- Distribuídos à Comissão de Educação. J _ 

NQ 617 / 95. do Deputado Carlos Pimenta. solicitando seJa 
formulaoo apelo ao Presidente da c=MIG com vistas a 
construção ae uma subestação dessa Companh i a no Município de 
Ibiai. ( -À Com i ssão de Política Energética . I 

NQ 618 / 95, do Deputado Carlos Pimenta. solicitando seja 
formulado apelo ao Secretário de Assuntos Municipais com 
vistas à 1 iberação de recursos para a reforma do mercado 
municipal. do Município de Jequitai. 

NQ 619 / 95. do Deputado Carlos Pimenta. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Companhia de Distritos 
Industriais com vistas á instalação de um distrito 
industrial no Município de Bur i tizeiro. 

NQ 620/ 95, do Deputado Marcos Helênio. so~icitando ~~ja 
formulado apelo ao Secretário de Aoministraçao com v1st2~ a 
que se dê ao servidor público efetivo o direito a optar. 
para o recebimento do 13Q salário, entre os meses de 
dezembro e de seu aniversário . c- Distribuídos à Comissão de 
Administração Pública. ) 

No 621 / 95. do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da PRODEMGE com vistas à 
apresentação de informações a respeito dos funcionários 
contrataoos por esse órgão a partir de lQ/1 / 95. 

No 622 / 95. do Deputado Marcos Helênio. sol ici tando seja 
formulado ape lo ao Secretário do Planejamento com vistas à 
apresentação de info rmações a respeito dos funcionários 
contrataoos pelo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor 
PAPP -a partir de 1Q/1/95. 

No 623 / 95. do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja 
formulado apelo ao Presidente da Fu nd ação João Pinheiro com 
vi stas á apresentação de informações a respeito aos 
funcionário s contratados por esse órgão a partir oe 1Q/ 1/9 5. 
( - Distriouidos á Mesa da Assembléia. 1 

Do Deputaoo Toninho Ze it une. solic it ando seja formulaao 
apelo ao Presidente e ao Superintendente em ~inas Gera~s do 
Banco do Brasil com vistas a manutençao da agenc1a 
locali zada no Município de Monte Be lo e á não-redução de seu 
quaoro de funcionários. 

Do Deputado João Leite. sol icit ando seja formulado ape lo ao 
Ministério da Aeronáutica e ao Departamento oe Aviação Civi l 
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com vistas á cessão do terreno ocupado pelo Aeroporto Carlos 
Prates à Prefeitura de Belo Horizonte. 

Do Deputado Dimas Rodrigues e outros. solicitando a 
constituição de comissão parlamentar de inquérito para 
investigar a desapropriação realizada pela CODEVASF na 
implantação do Projeto Gorutuba. no Norte de Minas. 

COMUNICAÇÕES 
São. também. encaminhadas à 

Comissões de Educação e de Saúde 
Deputados Paulo Piau . Luiz Antônio 
Marcelo Gonçalves. 

Mesa comunicações das 
e Ação Social e dos 
Zanto. Carlos Pimenta e 

Oradores Inscritos 
o Sr . Pres i dente- Com a palavra. o Dep ut ado Geraldo 

Nascimento. 
O Deputado Geraldo Nascimento Exmo. Presioente aa 

Assembléia Legislativa. Sr. Agostinho Pa:rús: Srs. Deputados 
e Deputadas. galeria e imprensa. 2 ~armação da comissão 
especi é para acompanhar as negocia~ões entre o Estado e a 
Mendes Júnior foi requerida por mim. Ontem. estava marcado 
para as 14h30min. a reunião dessa comissão. o que. mais uma 
vez. acabou não acontecendo. Entendo que os trabalhos dessa 
comissão são de vital importância para o povo mineiro e o 
Brasil. O objetivo é fiscalizar o Estado no cumprimento da 
Lei ng 10.863. na qual estão em jogo o emprego de milhares 
de trabalhaoores e milhões de reais. 

No entanto. o Governo de Eduardo Azeredo tem dificultado os 
trabalhos. E os nobres colegas que compõem a comissão 
especia l não se imbuíram da responsabilidade de sua 
conc lusão . No dia 29 / 6/ 95, entrei com reouerimento na 
comissão pedindo a convocação do Vice - Governador Walfrido 
dos Mares Guia para prestar esclarecimentos sobre a situação 
da Mendes Júnior. enquanto representante da comissão formada 
pelo Governo do Estado para acompanhar a questão. Passados 
41 dias da entrada ao requerimento. o Vice - Governador alega 
que não foi convocado em tempo para participar da reunião. 

Não é possível brincar com coisa tão séria. Parece que 
existe um complô para que os objetivos da comissão não sejam 
a lcançados. O trabalhador rura l nos ensinou que é orefer ivel 
ser vi sto como bobo. mas nunca ser chamado de idiota. 

Assim, como membro e relator da com i ssão especial. "data 
venia". estou não apenas solicitando. mas também convocando 
todos os pares para que cheguemos á condição de conc l uir 
nossos traoalhos . 

Aprove ito para reafirmar o compromisso de todos nós 
petistas. e com li cença dos demais pares da Frente. para 
reafirmar o nosso voto nessa polêm i ca discussão da 
Secretaria de Meio Ambiente. mantendo o =EF na Secretaria de 
Me - ~ Ambiente. c o que tinha a dizer. Sr. Presidente. Muito 
oc i gado. 

O Sr. Presidente 
Presidência passa 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
- Não havenoo outros oradores 

á 2ª parte da reunião. co 
inscritos. a 
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 
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária. 

Designação de Comissões 
O Sr. Presidente- A Presidência vai designar Comissão 

Especia l para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição ng 8/ 95 , de autoria do Deputado Leonidio Bouças 
e outros, que acrescenta inciso ao art. 63 aa Constituição 
do Estado. Pelo PSDB: efetivos - Deputados Arnaldo Penna. 
Ajalmar Silva, Elbe Brandão, Simão Pedro Toledo: suplentes-
Deputados João Leite. José Bonifácio. Miguel Martini, Ailton 
Vilela; peio PMDB: efetivos Deputados José Henrique. 
Antônio Roberto; suplentes - Deputados Antônio Andrade e 
Toninho Zeitune; pelo PP: efetivos - Deputados Luiz Antônio 
Zanto e Glycon Terra Pinto: sup l entes Deputados Dimas 
Rodrigues e Gi l Pereira: pelo PFL : efetivos Deputados 
Clêuber Carneiro e Jairo Ataide : sup l entes Deputados 
Sebastião Costa e Paulo Piau: pelo PT: efeti vos- Deputados 
Gilmar Machado e Almir Cardoso: sup l entes Deputados 
Anivaldo Coelho e Ivo José; pelo PDT: efetivo - Deputaao 
José Braga: suplente - Deputado Marcelo Gonçalves; pelo PL: 
efetivo- Deputado Ronaldo Vascon ce llos: suplente- Deputado 
Carlos Pimenta: pelo PTB: efetivo- Deputado Dilzon Melo; 
suplente - Deputado Marcelo Cecé . Designo. À Gerência - Geral 
de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Com i ssão Especia l para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição ng 9/ 95 , 
de autoria do Deputado Miguel Martini e outros, que dá nova 
redação ao § 5Q do art. 157 da Constituição do Estado. Pelo 
PSDB: efetivos - Deputados Miguel Martini. Hely Tarquinio. 
Maria Olivia e Maur i Torres; suplentes Deputados José 
Bonifácio. Arnaldo Canarinho, Kemil Kumaira e Elbe Brandão; 
pelo PMDB: efetivos - Deputados Bonifácio Mourão e Antônio 
Roberto: suplentes Deputados José Henrique e Antônio 
Andrade; pelo PP: efetivos - Deputados Antônio Genaro e Luiz 
Antônio Zanto; suplentes - Deputados El mo Braz e Alberto 
Pinto Coelho: pelo PFL: efetivos - Deputados Jairo Ataide e 
Leonidio Bouças: suplentes - Deputados Clêuber Carneiro e 
Djalma Diniz; pelo PT: efetivos - Deputados Marcos Helênio e 
Ivo José; sup l entes - Deputados Durval Ângelo e Geraldo 
Nascimento: pelo PDT: efetivo -Deputado Ivair Nogueira; 
suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior: pelo PL: 
efetivo- Deputado Ronaldo Vasconcellos: sup lente- Deput ado 
Carlos Pimenta: pe lo PTB: efetivo- Deputado Marcelo Cecé: 
sup lente - Deputado Dilzon Melo. Designo. À Gerência -Ge ral 
de Apoio às Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Educação- aprovação , na 11ª Reunião Ordinária. dos Projetos 
de Lei ngs 161 / 95. do Deputado Antônio Genaro: 176/ 95. do 
Deoutado Wander ley Àvila: 187/ 95. ao Deputaao Marcelo Cecé: 
202 / 95. do Deputado Rau l Lima Neto: 204 / 95. ao Deputaao 
Antônio Júlio . e 225/ 95. ao Deputaao Ronaldo Vasconce llos, e 
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do Requerimento ng 506 / 95 . do Deputado Simão Pedro Toledo: e 
pela Comissão de Saúde e Ação Socia l - aprovação. na 16ª 
Reunião Ordinária. dos Projetos de Lei ngs 194 / 95 . do 
Deputado Ailton Vilela; 226/ 95, do Deputado Alencar da 
Silveira Júnior: 196/ 95. do Deputado Carlos Murta: 216/ 95. 
do Deputado Carlos Pimenta: 92 / 95. do Deputado Francisco 
Ramalho: 163/ 95, do Deputado Ibrahim Jacob: 213 / 95. do 
Deputado Jorge Hannas: 160/ 95 , da Deputada Maria Olivia; 
197/95, do Deputado Miguel Martini; 217 / 95. ao Deputado 
01 into Godinho; 9 / 95. do Deputado Paulo Petterse· 172/ 95. 
do Deput ado Romeu Queiroz; 198 e 203 / 95. do Deputaao Ronaldo 
Vasconcellos: 221 / 95. do Deoutado Sebastião Navarro Vieira. 
e 36/ 95 e 209 / 95. do Deputado Wanderley Àvi la ; e pe los 
Deputados Pau lo Piau - seu afastamento do Pais durante o 
per í odo de 9/ 8 / 95 a 13 / 8/ 95 , para participar do "Encuentro 
Empresaria l Argentino-Brasileiro - El Sector Agropecuário en 
el Mercosur". na Argentina (Ci ente. Pub lique-se. ) : Luis 
Antônio Zanto -falecimento do Sr. Gilberto Alves de Souza. 
em Frutal: Car l os Pimenta falecimento oa Sra. Josefa 
Borges Faria. em Montes Claros: e Marcelo Gonçalves 
falecimento da Sra. Doral ice Chaves Gonçalves Ferreira, em 
Pedro Leopoldo (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Dimas Rodrigues 

e outros. em que so l i cita à Presidência seja const i tuída uma 
Comissão Par l amentar de Inquérito para investigar a 
desapropriação realizada pela CODEVASF na implantação do 
Projeto Gorutuba. na região Norte de Minas. A Presidência 
defere o reouerimento , de conformidade com o inc i so XXV do 
art. 244 do Regimento Interno. Cumpra-se. 
-A seguir. são submetidos a votação e aprovados. cada um 

por sua vez. na forma regimenta l. requerimentos dos 
Deputados Toninho Zeitune solicitando seja formulado 
pedido aos Srs. Paulo Cezar Ximenes. Presidente do Banco do 
Brasi 1. e Eustáquio Wagner G~Jimarães, Superintendente em 
Minas Gerais, para que não seja fechada a Agência ng 2322-1. 
no Município de Monte Be lo. bem como não seja diminuído o 
atua l número de funcionários: e João Leite- solicitando 
se j a encaminhado oficio ao Ministério da Aeronáutica e ao 
Departamento de Aviação C i vi 1, para se requerer aos citados 
órgãos a cessão do terreno ocupado pelo Aeroporto Carlos 
Prates á Prefeitura Municipal de Be lo Horizonte (Oficie-
se. ). 2ª Fase 

O Sr. Presidente- Esgotada a matéria dest inada a esta 
fase. a Presidência passa á 2ª fase da Or dem do Dia. com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Questão de Oraem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - v . Exa. pode verificar, 

oe plano. a inexistência de "quorum ". Solicito a V. Exa. que 
encerre a reunião. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente- A Presidência. verificando. de plano. a 

inexistência oe "quorum" para a continuação dos traba lhos, 
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encerra a reunião e convoca os Deputados para a ordinária 
deliberativa de amanhã, dia 10, ás 14 horas, com a seguinte 
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a 
reunião. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER _SOBRE O PROCESSO . DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
FERNAO DIAS , NO MUNICIPIO DE BRASILIA DE MINAS -

REQUERIMENTO NQ 114/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
O processo de emancipação do Distrito de Fernão Dias. no 

Município de Brasília de Minas, recebido mediante 
requerimento do Deputado Jairo Ataide. vem a esta Comissão 
para receoer parecer nos termos do art. 103. I I I , "b". do 
Regimento Interno. e do inciso v ao art. 7Q oa Lei 
Complementar nQ 37, de 18 / 1/95, renumerado pe l a Lei 
Complementar nQ 39, de 23/6/95. 

Fundamentação 
O processo de emancipação do Distrito de Fernão Dias 

retorna a esta Comissão para receber parecer. após a 
denúncia apresentada pela Comissão Emancipacionista do 
Distrito de Luislãndia, referente ao número de moradias 
existentes no núcleo urbano de Fernão Dias. 

Apresentada a denúncia. solicitamos. mediante requerimento. 
a realização de uma perícia nos núcleos urbanos dos dois 
distritos para apurar o número de moradias em cada um deles. 

Após a perícia, ficou constatado que existem 433 moradias 
no núcleo urbano de Luislãndia e 398 no de Fernão Dias, 
conforme pode ser comprovado pelo relatório anexo. assinado 
por dois assessores técnicos deste Poder designados para 
proceder à aferição numérica de moradias nos dois distritos . 

Por outro lado. com as alterações introduzidas na Lei 
Complementar ng 37. de 18 / 1/ 95. pela Lei Complementar nQ 39. 
de 23 / 6/ 95. somente três distritos de um mesmo município 
podem ser emancipados no mesmo ano. admitindo-se a 
emancipação oe até quatro distritos desde que ocorra a fusão 
de pelo menos dois deles para a formação de um novo 
município. 

Em Brasília de Minas. cinco distritos pleiteam a 
emancipação. sendo três por desmembramento e dois por fusão. 
Neste caso. oe acordo com o ~ 5Q do art. 5Q da Lei 
Complementar no 37, será daoa preferência aos distritos 
cujas zonas uroanas estejam mais distantes, em l inha reta. 
da zona urbana da sede do município remanescente. A sede do 
Distrito de Fernão Dias é a mais próxima da sede de Brasília 
de Minas. 

Dessa forma . verificamos oue o Distrito de Fernão Dias não 
atende a exigênc i as e requisitos prev i stos no inciso II do 
art . 3Q da Lei Comolementar nQ 37. e o não-preenchimento oe 
qualquer dos requisitos ou das exigências legais implica o 

z 
<.:J 

"' u 

•<C 

E 
o 
c 

173 

arquiv amento do processo, conforme dispõe o? 5Q do art. 7Q 
do referido instrumento legal. renumerado pelo art . 5Q da 
Lei Complementar nQ 39. de 23 / 6/95. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação do Distrito de Fernão Dias , no 
Município de Brasil ia de Minas. 
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1995. 
José Henrique, Presidente - Ivair Nogueira. relator - João 

Batista de Oliveira - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DOS DISTRITOS DE 

APARECIDA DO MUNDO NOVO, SÃO PEDRO DAS GARÇAS E SANTA ROSA 
DE LIMA , NO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS - REQUERIMENTO 

No 167/ 95 
Comissão de Assuntos-Municipais e Regiona l ização 

Relatório 
O processo de emancipação dos Distritos de Aparecida do 

Mundo Novo, São Peoro das Garças e Santa Rosa de Lima. no 
Município de Montes Claros. recebido mediante requerimento 
do Deputado Gil Pereira, vem a esta Comissão para receber 
parecer nos termos do art. 103. III. "b", do Regimento 
Interno, e do inciso v do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37. 
de --: ' 1/ 95. renumerado pela Lei Complementar nQ 39, de 
23 / 6 95. 

Fundcmentação 
O processo em análise fc apresentado tempestivamente, 

atendendo. portanto. ao prazo determinado no art. 10 oa Lei 
Complementar ng 37. de 1995. 

Em virtude de recurso apresentado oela Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Nova Esperança. solicitando 
a suspensão da tramitação do processo sob a alegação de que 
o Distrito de Aparecida do Mundo Novo. escolhido para sediar 
o novo município. não possui núcleo urbano já constituído 
com mais de 400 moradias. requeremos ao Presidente desta 
Comissão que fosse realizada uma perícia técnica naquela 
localidade. com o intuito de aferir o número exato de 
moradias que constituem o seu núcleo urbano. 

Após a oer·cia. realizada oor técnicos deste Poder. ficou 
constatado que a sede de Aparecida do Mundo Novo possui 
apenas 272 moradias. conforme pode ser comprovado pelo 
relatório anexo. 

Dessa forma, verificamos que o Distrito de Aparecida do 
Mundo Novo não atende ao requisito previsto no inciso II do 
art. 3Q da Lei Comp l ementar ng 37. de 1995. e o não-
atendimento a qualquer dos requ i sitos ou exigências l egais 
imp l ica o arquivamento do processo. conforme disoõe o ~ 5Q 
do art. 7Q ao referido instrumento lega l . renumerado oe l o 
art. 5Q da Lei Complementar ng 39. de 1995. 

Conclusão 
Em face do exposto. conc l uímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação dos Distritos de Aparecida do Munoo 
Novo. São Pedro das Garças e Santa Rosa de Lima, no 
Mu nicípio de Montes Claros. 

Sa l a oas Comissões. 9 oe agosto de 1995. 



José Henrique. Presidente - Paulo Piau. relator João 
Batista de Oliveira- José Maria Barr:s- Ivair Nogueira-
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues. 

PARECER SOBRE O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE 
PIEDADE DO PARAOPEBA, NO MUNICÍPIO DE BRUMADINHO -

REQUERIMENTO NQ 176/95 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização 

Relatório 
o processo de emancipação do Distrito de Piedade do 

Paraopeba, no Município de Brumadinho. recebido mediante 
requerimento do Deputado Paulo Schettino. 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 analise foi apresentado tempestivamente . 

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

Ao examinar o processo, não encontramos a informação de que 
no distrito emancipando hà escola pública oe 1Q grau 
completo. núcleo urbano ja constituído por mais de 400 
moradias e o número mínimo de 2 mil eleitores. 

A Lei Complementar ng 37. de 1995. estabelece. em seu art. 
3o como requisitos indispensáveis a emancipação de distrito 
a-~xistência de escola pública de 1ª a 8ª sér ~. núcleo 
urbano ja constituído com mais de 400 moradias . :~stinado a 
sediar. como cidade. o novo Governo Municipal. e um numero 
mínimo de 2 mi l eleitores cadastrados na area emancipanda. 

Conforme determinação expressa contida no parágrafo único 
do art. 7o da mencionada lei complementar. na hipótese de 
não-preenchimento dos requisitos previstos na mesma lei. a 
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização devera 
concluir pelo arquivamento do processo. 

Conclusão 
Em face do exposto, concluímos pelo arquivamento do 

processo de emancipação do Distrito de Piedade do Paraopeba. 
no Município de Brumadinho . 
Sala aas Comissões, 9 oe agosto de 1995. 
José Henrique. Presidente - Di-~s Rodrigues. relator 

Dí l zon Melo -João Batista de C iveira- Ivair Nogueira-
Paulo Piau. 

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

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Desarquivado a requerimento do Deputado 
projeto de lei em aoreço dispõe sobre 
recursos const i tucionalmente definioos na 
desenvolvimento do ensino. 

Marcos Helênio. o 
a ap l icação dos 

manutenção e no 

Publ icaoa em 24 / 3/ 95, foi a proposição distribuída à 
Comissão de Constituição e Justiça para exame quanto aos 
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e l egal idade. 
nos termos do art. 195 , c / c o art. 103. V. "a ", do Reg i mento 
Interno. 
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Fundamentação 
Pretende a proposição em apreço disciplinar, no nível 

estadual, a aplicação dos recursos a que se refere o art. 
212 da Constituição da República, fixando critérios para a 
distribuição do percentual mínimo de 25% da receita 
resultante de impostos comoreendida a proveniente de 
transferências - que o Estado deve destinar à manutenção e 
ao desenvolvimento do ensino. 

É legitimo o Estado federado estabelecer seus próprios 
critérios para a aplicação dos recursos estaduais destinados a educação. ja que este tem a competência concorrente para 
legislar sobre direito financeiro e sobre educação . nos 
termos do que dispõem os incisos e IX do art. 24 da 
Constituição da República. 

Todavia, tais critérios devem estar em conformidaoe com as 
normas gerais federais que regem especificamente essa 
matéria. 

Devem-se observar. pois. os ditames da Lei Federal ng 
7.348, de 24 / 7/ 85, que. estabelecendo normas gerais de 
direito financeiro, validas para todas as entidades 
federativas. fixa os requisitos para a aplicação dos 
referidos percentuais na educação. Ressalte- se. porém. que 
este ordenamento . sendo anterior a oromulgação da Carta 
Federal de 1988. esta em vigor somente naquilo que não for 
contrario a ela. 

Dito isso. observamos que os ?? 1Q e 2Q do art. ·g do 
projeto em estudo limitam- se a reproduzir preceitos já 
consignaoos na citada l ei feoera l e aproveitam, ainda, 
oreceitos também ja estabe lecidos pela Constit~ição mineira. 

O mesmo não se pode dizer em relação aos 9? 3Q, 4Q e 5Q do 
art. 1Q. os quais introduzem inovações substanciais. 
Todavia. tais dispositivos não se coadunam com o ordenamento 
jurídico em vigor. conforme veremos a seguir: 

O 5 3Q do art . 1Q pretende estabelecer o prazo de até o 
primeiro dia útil do mês subseqüente ao recolhimento dos 
impostos ou recebimento das transferências para que o Poder 
Executivo repasse aos seus próprios órgãos a receita 
destinada a educação. Porém. a Lei nQ 4.320 , de 17 / 3/ 64, que 
estatui normas gerais de direito financeiro para a 
elaboração e o controle dos orçamentos e balanços das 
entidades federativas. em seu art. 47. oetermina que tais 
repasses poderão ser realizados trimestralmente. O art. 50 
desta mesma lei. por sua vez. f lexibi l iza ta l prazo. tendo 
em vista a discricionariedade do Poder Executivo para 
programar as suas despesas segundo as d i sponibilidades de 
caixa. Sendo assim. o ? 3Q contém vicio de i l egalidade. 
razão pela qual propomos a sua supressão. 
O art. 4Q. por estar relacionado com o 3Q. oeverà. 

também. ser excluído. Ainda assim, t razemos a co l ação os 
dizeres do constitucionalista José Afonso da Silva , oue. no 
tocante a atua l ização monetária do orçamento, assim ensina: 
"A regra que veda a concessão ou utilização de créditos 
ilimitados impede a fixação da despesa por critério 
indexado. bem como a autorização para atualização monetària 



176 

do orçamento. pois em tais casos temos formas de fixação de 
despesas indefinidas que equivalem a tornar ilimitados os 
créditos autorizados. Esse principio está também vincul ado 
ao do orçamento bruto, que só pode materializar-se mediante 
a quantificação expressa em totais definidos em moeda 
corrente. " ("Curso de Direito Constituciona l Positivo", 9ª 
ed .. São Paulo: Malheiros Editores , 1993. p. 629 ). 

O 6 5o contraria comando expresso no art . 201, ? 5Q , da 
Constituição mineira. Esse dispositivo constitucional 
determina que a receita mínima destinada á educação deverá 
ser apurada de acordo com os valores reais de sua 
arrecadação. Logo, inconstitucional é o~ 5Q da proposição. 
o qual prevê que os referidos valores reais deverão ser 
apurados na data da liberação dos recursos. Por esse motivo. 
opinamos também pela exclusão do dispositivo em questão. 

Os arts . 2Q e 3Q do projeto tratam de questões relevantes. 
pois estabelecem os quesitos oue devem ser considerados como 
despesas de manutenção e desenvo lvimento do ensino, para 
efeito da aplicação do percentual mínimo de 25%. 

É de se ressal tar , todavia , que o inciso v do art. 3Q 
restringe a destinação de recursos públicos para as 
instituições privadas, o que não se coaduna com os 
princípios estabelecidos no art. 213 da Constituição Federa l 
e no art. 203 da Carta política mineira. que possibilitam 
sejam destinados recursos públicos para as escolas 
comunitárias, confessionais ou filantrópicas. desde que 
estas atendam aos requisitos dos incisos I e II aos 
respectivos artigos. 

Assim sendo. não é possível que se excluam tais subvenções 
das despesas relacionadas no art. 2Q do projeto em apreço. 

As bolsas de estudos não podem , também. ser excluídas das 
despesas voltadas para a educação, pelos mesmos motivos 
anteriormente mencionados. A Carta Magna. em seu art. 213, ~ 

1Q, e a Constituição do Estado. em seu art . 203. ~ 1Q. 
garantem recursos para a manutenção de bolsas de estudos. 
respeitados os cr i térios que mencionam. 
O art. 5Q do projeto em análise insere preceito já 

consignado no art. 205 da Carta mineira. Aliás, o mencionado 
artigo constitucional foi mais rigoroso que o da proposição. 
A Constituição Estadua l cond iciona o aux ilio técnico e 
financeiro prestado pelo Estado ao munic ípio à comprovação , 
por este último. de que aplicou regularmente os recursos 
mínimos na educação. Para que o d i spos itivo do projeto não 
seja entendido como um abrandamento daque l a norma. propomos 
sua a lt eração. 

São essas as razões pe l as qua is apresentamos as Emendas ngs 
1 a 6 ao final deste parecer. aoequando a proposição aos 
preceitos constitucionais e l ega i s vigentes. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constituc ionalidade e 

pela l egalidade do Projeto de Lei ng 95 / 95 com as Emendas 
nos 1 a 6. abaixo redigiaas. 

- EMENDA NQ 1 
Suprimam-se os ~? 3Q. 4Q e 5Q do ar:. 1Q e o inci so X do 
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art. 3Q. 
EMENDA NQ 2 

Acrescentem- se ao art. 2Q os seguintes incisos XI e XII: 
"Art. 2Q - ...... . . 
XI as subvenções e instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas. definidas em lei, que 
atendam aos requisitos estabelecidos nos incisos I e li do 
art. 203 da Constituição do Estado ; 

XII a concessão de bolsas de estudos para ensino 
fundamental e médio. nos termos do art. 1Q do art. 203 da 
Constituição do Estado. ". 

EMENDA NQ 3 
Dê-se ao inciso v do art. 3Q a seg ui nte redação: 
"Art. 3Q -
v - as subvenções a instituições comun it árias confessionais 

ou filantrópicas que não atendam aos requisitos 
estabelecidos nos incisos I e II do art. 203 da Constituição 
do Estado. " 

EMENDA NQ 4 
Dê -se ao inciso VIII do art. 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q - .... . . . 
VIII - a concessão de bolsa de estudos ao aluno da rede 

part i cu l ar que não se enquadrar na s i tuação prevista pela 
Le i nQ 10.638. de 1992." . 

EMENDA NQ 5 
Dê-se ao art. 5Q a seguinte redação: 
"Art. 5Q Sem prejuízo do disposto no art . 184 da 

Constituição Estadual. a prestação da assistência técn i ca e 
financeira do Estado aos municípios ficará condicionada à 
comprovação , pelos municípios. de que aplicaram regular e 
eficazmente , no ano imediatamente anterior. o mínimo 
constitucionalmente previsto para a manutenção e o 
desenvolvimento do ensino.". 

EMENDA NQ 6 
Acrescente-se ao art. 2Q o seguinte inciso: 
"A r t . 2Q - ...... . 

a manutenção de pessoal inativo. estatutário. 
razão de originário aas instituições de ensino. 

a:Josentadoria. ". 
Sala das Com'ssões. 8 ae agosto de 1995. 
Geraldo San: ~n a. Presidente - Simão Pedro 
Anivaldo Coélho - Arnaldo Penna - Leonídio 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO 
NQ 195/95 

em 

Toledo. relator 
Bouças. 
DE LEI 

Comissão de Constituição e Jus tiça 
Relatório 

Do De:Jutado Francisco Ramalho. o Projeto de Lei ng 195/ 95 
visa a declarar ae utilidade púb lica o Conselho Cen,-al oe 
Itaúna da Sociedade de São Vicente de Paulo. com seae no 
Muni c ípio de It aúna . 

Desarouivado. nos termos do art. 185 do Regimento I n:er no e 
publicado em 13 / 4/ 95. vem o proje~o a esta Comissão para 
exame preliminar qua nto aos aspectos oe juri dicidaoe. 
constitucionalidade e l ega li dade. nos termos do ar:. 195 . 
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c / c o art. 103. V, "a", do citado Diploma. 
Fundamentação 

A instituição em tela é dotada de personalidade jurídica. 
esta funcionando ha mais de dois anos e sua diretoria é 
formada d~ ~essoas idôneas, não remuneradas pelos cargos que 
exercem. 

Estão. portanto. preenchidos os requisitos estabelecidos 
pela Lei nQ 5.830. de 6/ 12 / 71. que disciplina a declaração 
de utilidade publica de entidades. 

Conclusão 
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
195/ 95 na forma original . 
Sala das Comiss ões, 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Sant a nna. Presidente - Arnaldo Penna. relator 

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

NQ 210/ 95 
Comissão de Educação. Cultura , Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
o projeto em analise. de autoria do Deputado Marcos 

Helênio. tem por escopo assegurar a l ivre organi zação de 
grêmios estudantis nos estabelecimentos de ensino de 1Q e 2Q 
graus , publicos ou privados. 

A proposição foi encaminhada, para exame preliminar , á 
Comissão de Constituição e Justiça. que concluiu por sua 
juridicidade, constitucionalidade e l egal idade. Vem, agora, 
a esta Comissão para receber parecer de mérito. em 
conformidade com o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição busca garantir um direito fundamental ao 

exercício da cidadania. qual seja o de os estudantes se 
organizarem em associações. 

Entendemos que a proposta é relevante e merece a nossa 
aprovação. Com efeito, os grêmios estudantis. associações 
típicas dos estudantes de 1Q e 2Q graus, sempre 
desempenharam essencial papel na formação de lideranças. 
muitas das quais hoje desempenham funções significativas na 
política estadual. 

É. portanto. meritória a proposta ora apresentada. 
Conclusão 

Em razão do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 210/ 95 na forma original. 
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1995. 
Anderson Aaauto. Presioente- Gilmar Machado. relator 

J oão Leite. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 211 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
o Proj eto de Lei nQ 211 / 95. do Deputado Ermano Batista. 

pretende seja dada a denominação ae Francisco Sebastião Dias 
ao trecho da BR - 38 1 que liga o Município de Governador 
Va ladares ao de Mantena . 
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Publicado o projeto em 29/4 / 95. foi ele distribuído a esta 
Comissão para exame prelimina r, nos termos do art. 195. c / c 
o art. 103. V, "a". do Regimento Interno. 

Cumprida a diligência solicit ada em reunião anterior. esta 
Comissão passa, agora. á análise da matéria. 

Fundamentação 
A proposição encontra - se em consonância com o disposto no 

art. 61. XIV. da Carta mineira. oue estabelece como 
atribuição desta Casa legislar. com a sanção do Chefe do 
Executivo. sobre os bens de domínio pub l ico. 

Conforme o Ofício nQ 278 / 95 - DG. de 19 / 6/ 95. do DER - MG, o 
tr echo da BR-381 que interliga os Municípios de Governador 
Valadares e Mantena pertence ao Sistema Nacional de Viação e 
já possui denominação oficial. 

No tocante aos aspectos jurídico-constitucionais 
pertinentes á matéria. verificamos que não compete ao Estado 
dar denominação a um próprio que não integra o seu 
patrimônio Por outro lado. ainda que isso fosse possível. a 
alteração da denominação do mencionado trecho fere o 
princípio da razoa bilidade, estaoelecido no art. 13 da Carta 
mineira. 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pela antijuridicidade. pela 

inconstitucional id ade e pela ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 211 / 95. 
Sala das Comissões , 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonídio Bouças. relator -

Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 212 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Rona l do Vasconcellos. o Projeto de Lei nQ 

212 / 95 visa a dec l arar de utilidade publica o Pontenovense 
Futebol Clube. com sede no Município de Ponte Nova. 

Desarquivado. nos termos do art. 185 do Regimento Interno e 
publicado em 29 / 4/ 95. vem o proje:o a esta Comissão para 
exame pre l iminar quanto a sua juridicidade. 
cons: i tucionalidade e legalidade. nos termos do art. 195, 
e l e o art. 103 , V. "a". do mencionado Diploma. 

Fundamentação 
A instituição de que trata o projeto 

personalidade jurídica. está funcionanoo ná 
anos e sua diretoria é formada de pessoas 
remuneradas pelos cargos que exercem. 

é dotada 
mais de 

idôneas. 

de 
dois 

n2"' 

Estão. portanto. satisfeitos os requ i s i tos estabelecidos 
pela Le i nQ 5.830. de 6/ 12 / 71. que d i sc i p l ina a declaração 
de ut i 1 i dade pub l ica de ent idaces. 

Conclusão 
Diante do exposto. conc lu ímos pela juridicidade. pe l a 

const i tuciona l idade e pela l ega l ioaoe do Projeto de Lei nQ 
212 / 95 na forma proposta 

Sa l a das Comissões. 8 oe agosto de 1995. 
Ge r a l do Santanna. Presidente - Arna l do Penna. re i ator 



Leonidio Bouças - Simão Pedro Toledo- Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 241/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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O projeto de lei em epigrafe, de autoria do Deputado Marcos 
Helênio. cria o Fundo Estadual do Trabalho- FET. 
Distribuída a matéria inicialmente à Comissão de 

Constituição e Justiça. esta emitiu parecer concluindo por 
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a 
Emenda nQ 1 . 

Cumpre-nos agora proceder ao exame de mérito da proposição. 
atendendo ao disposto no art. 103 , I. "e ", do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
Nos termos do art. 2Q da proposição. o FET se destina a 

financiar a folha de pagamento de empregados em atividades 
urbana e rural. contribuindo para o aesenvolvimento social e 
econômico do Estado e para a manutenção do nivel de emprego. 

É extremamente necessário que o Estõdo adote tal mediaa, 
po i s a politica de juros altos do G~Jerno Federal, por um 
lado. evita a elevação do indice inflacionário e, por outro , 
desaquece a economia interna com conseqüência desastrosa 
para a manutenção ou busca do pleno emprego. 

Não bastasse essa medida amarga para os trabalhadores. para 
os pequenos e microempresários. que se vêem impossibilitados 
de investir em razão das proporções astronômicas que os 
juros no mercado financeiro tomaram , as despesas decorrentes 
das obrigações da relação do trabalho são muito grandes. 

O financiamento da folha de pagamento de salários dessas 
empresas da forma proposta se apresenta, no nosso modo de 
ver. como um instrumento capaz de deter a onda de demissões 
e também a bancarrota. Ganham o Estado e a sociedade, pois a 
oferta de novos empregos aumenta. o número de demissões 
diminui, o indice de marginalidade cai e, em face do 
incr emento da empresa. a receita do Estado cresce. 

Com grande propriedade. o projeto oferece resposta, no 
inciso III do art. 3Q. c / c o art . 6Q. para o caso do desvio 
do financiamento para outros fins. ao condicionar a 
li beração das parcelas creditórias à comprovação. perante o 
agente financeiro. da regularidade de todas as oorigações 
trabalhistas, à apresentação de livro de registro de 
empregados. etc. 

Reg is tre-se. ainda. que os fundos contábeis, dadas as suas 
características. sobretudo quanto à forma de administração e 
fisc a li zação rígida, vêm-se mostrando como um ótimo 
mecanismo de atuação do Estado nas r õ~ S diversas áreas. 

Conclusão 
Ooinamos 

Emenda nQ 
Justiça. 

pela aprovação do Projeto de Le i nQ 241 / 95 com a 
1. apresentada pela Comissão ae Constituição e 

Sala das Comissões . 9 de 
Jairo Ataide. relator. 

PARECER PARA O 

agosto de 1995. 

2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
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No 269/95 
Comissão de Saúde e Ação Socia l 

Relatório 
O Projeto de Lei 

objetiva declarar 
Moradores de Casa 
Casa Grande. 

nQ 269 / 95. do Deputado 
de uti li dade púb l ica a 
Grande - AMCG -. com sede 

José Bonifácio . 
Associação dos 
no Município de 

Aprovado no 1Q turno. com a Emenda nQ 1, vem o projeto a 
esta Comissão para deliberação conclusiva no 2Q turno. nos 
termos do art. 104. I. "a". do Regimento Interno. Em anexo , 
apresentamos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A referida Associação tem como objetivo proteger os 

direitos e representar os interesses aa comuniaaae. visando 
à promoção humana e ao desenvolvimento soc i a l. Assume. 
assim. papel relevante na viaa das pessoas que residem no 
município. 

Conclusão 
Pelas razões expostas , nosso parecer é favoráve l à 

aprovação do Projeto de Lei ng 269 / 95 no 2Q turno. na forma 
do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1995. 
Marco Régis, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 269/ 95 

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de 
Casa Grande - AMCG -. com sede no Município de Casa Grande. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de uti li dade pública a Associação 

dos Moradores de Casa Grande - AMCG -, com sede no Município 
de Casa Grande. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 281 / 95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei ng 28 1/95. do Deputado Paulo Schettino. 
visa a dec l arar de utilidade pública a Instituição Pasqual 
Comonducci. com sede no Município de Belo Hor i zonte . 

Após a sua publicação em 3 / 6/ 95. vem o projeto a esta 
Comissão para exame pre l iminar. nos termos do art. 195. c / c 
o art. 103. V. "a ". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição objeto da oroposição em te l a é dotada de 

persona l idade jurídica. està funcionando há mais de dois 
anos e sua diretoria é formada por pessoas idôneas. não 
remuneradas oelos cargos que exercem. 
Estão, portanto. preenchidos os requisitos estabe l ecidos 

pela Le i ng 5.830. de 6/ 12 / 71. que discip l ina a dec l aração 
de utilidade pública de entidades . 

Conclusão 
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Pe l o exposto, concluímos pela jur í dicidade, pe l a 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
281 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões , 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças. relator -

Simão Pedro To l edo - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 286/95 
Comissão de Constituição e Just i ça 

Re l atório 
De autoria do Deputado José Bonifácio. o Projeto de Lei nQ 

286 / 95 objetiva d i spor soore celebração de comodato entre o 
DER-MG e a Prefeitura Mun i cipal de Antônio Car l os. 
Publicada em 8/ 6/ 95. a matéria foi d i str i bu í da a esta 

Comissão. para exame pre l iminar quanto aos aspectos de 
j uridicidade. constituciona l idade e l egal i dade . nos termos 
do art. 195. c / c o art. 103 , V , "a " . do Regimento Interno. 

Nesse passo , passamos á fundamentação do nosso parecer . 
Fundamentação 

O projeto de l ei em tela tem por escopo autorizar o DER-MG 
a celebrar comodato ou cessão de uso para exploração de 
pedreira desat i vada e situada no Distrito de Campolide. no 
Município de Antônio Carlos. 

As pedreiras pertencem ao 
vez que const i tuem partes 
porém distintas deste. 

domínio público terrestre, uma 
sólidas da superfíc i e do so lo, 

O Decreto nQ 2.933, de 6 / 1/ 15. que regula a oropriedade das 
mi nas , estabe l eceu que não se cons i deram minas as jaz i das de 
qualquer natureza l avradas a céu aberto. que se reputam 
simples pedreiras ( art. 1Q.? 1Q, "c " e? 2Q ) . 
Tratando-se de matéria concernente a recursos naturais. 

cumpre observar. no texto constituciona l , em que área de 
competência a propos i ção em pauta se enq uadra. tendo em 
vi sta a repart i ção de competências federat i vas adotada pelo 
nosso sistema constitucional vigente. 

À l uz do texto constitucional, a matéria está disciplinada. 
especialmente. pelos arts. 20. IX. 22. XII. e 176."caput " . 

O art. 20. ao determinar o que são bens da União. insere. 
no i nc i so I X. os recursos minerais. i nc l usi ve os do subso l o. 

Já o art. 22 . XII. def i n i u , em caráter pr i vativo. a 
competência da União oara l egis l ar sobre j aziaas. minas. 
outros recursos minerais e metalurgia. 

Fina l mente. o a r t. 176 , "caput " , d i spõe que as jaz i das. e m 
l avra ou não , e os demais recursos mi nerais pertencem á 
União. 

Sa l iente-se o 1Q do art. 20 da Carta Federa l . que 
assegura aos Estados. ao Distrito Federa l e aos mun i c í p i os 
participação no resu l tado da exp loração de recursos minerais 
no respect i vo território ou compensação financeira por essa 
exp l oração. nos termos da le i . 

Depreende-se ae todo o expos:o que a proposição em apreço. 
a i nda que o se u conteúdo tenha caráter meramente 
autor i zati vo. encon t ra ób i ces de nat ureza const i tuciona l por 
objet ivar um d i sc ipl i name nt o lega i de matér i a que se i nsere 
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no âmbito da competência privativa da União , "ex vi " do art. 
48. V: 

"Art. 48 Cabe ao Congresso 
Presidente da Repúbl i ca , não 
especificado nos arts. 49. 51 e 
matérias de competência da União , 

Nacional. com a sanção 
exigida esta para 

do 
o 

52. dispor soore todas as 
especialmente sobre: 

I -
V - limites do território nacional. espaço aéreo e marítimo 

e bens do domínio da União; " . (Grifo nosso ) 
Conclusão 

Pe l as razões aduzidas, concluímos pe l a antijur i dic i dade. 
pe l a inconst i tucional idade e pe l a i legalidade do Projeto de 
Lei nQ 286 / 95. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente- Leonidio Bouças. relator-

Anivalao Coe l ho - Simão Pearo Toleao - Arna i oo :7 ~na . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE ~EI 

NQ 291/95 
Com i ssão de Co~stituição e Justiça 

Kelat6rio 
Do Deputado Wanderley Ávila. a proposição em 

objetiva declarar de utilidade púb l ica a Associação 
e Am i gos dos Excepcionais de Arinos - APAE -, com 
Município de Arinos. 

análise 
de Pais 
sede no 

Pub l icado o proj eto em 8/ 6/ 95 . foi e l e encaminhado a esta 
Com i ssão para exame pre l iminar, nos termos ao art. 195. c / c 
o art. 103 . V. "a " , do Regimento Interno . 

Funaamentação 
A ent i dade que se pretende benef i c i ar cumore os requ i sitos 

estaoe l ecidos pe l a Lei nQ 5.830. de 6/ 12 / 71. que regu l amenta 
a matéria. não se encontranao, portanto. óbice á tramitação 
da proposição. 
Entretanto. vi sando ao 

apresentamos a Emenda nQ 1. 
aperfeiçoament o 

Conclusão 

do projeto , 

Pelas razões aduzidas. concluímos pe l a jurid i cidade, pe l a 
const it uc i ona l idade e pela legalidade do Proj eto de Lei nQ 
291 / 95 com a Emenda nQ 1. a seg uir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao a>t. 1Q a seguinte redação: 
"Art 1Q - =ica aec l araaa de ut il idade púb li ca a Associação 

de Pais e Amigos dos Exceociona i s de Ar inos - APAE - . com 
sede no Munic í pio ae Arinos. " . 

Sa l a das Comi ssões. 8 de agost o de 1995. 
Gera l do Sa nta nna. Pres i dente - Leoníd io Bouças. re l at o r -

Arna l do Pe nn a - An ivaldo Coelho- Simão Pedr o Tol edo . 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 297 / 95 
Comissão de Constitu i ção e J ustiça 

Relator i o 
O p roj e to de l e i em ep í grafe. de aut o r i a do Deputado J o~ge 

Eduardo oe Ol i ve i ra. v isa a cr i ar o Programa ae Incent ivo á 
Pr od ução ao Novil ho Precoce e dá o~t ras prov idênc i as . 

Após s ua oub l icação no "Di ário do Legis l at ivo" de 2/ 6/ 95. a 
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matéria foi distribuída às comissões competentes. cabendo-
nos. preliminarmente, examiná-la quanto aos aspectos 
jurídico-constitucionais. nos termos do art. 195. c / c o art. 
103 , V, "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O art. 247 da Constituição Estadual estabelece que o Estado 

adotará programas de desenvolvimento rura l destinados a 
fomentar a produção agropecuária. 

O citado dispositivo, em seu ? 1Q, incisos a III, 
preceitua que , para a consecução dos objetivos daque l es 
prog-amas. serão assegurados. na forma da lei. no 
plan~ ~ amento e na execução da pol itica rural. entre outras 
medioas. instrumentos creditícios e fiscais; incentivo à 
pesquisa tecnológica e científica e à difusão de seus 
resultados; assistência técnica e extensão rural. 

Com efeito. o programa que se pretende criar amo l da-se ao 
comando constitucional ao oferecer condições para que o 
pecuarista estimule a cr i ação e o desenvol vi mento de animais 
que possam ser abatioos precocemente. o que contribui para o 
aumento da produtividade no setor e da oferta de carne 
bovina de melhor qualidade. mediante a redução da a l íquota 
do ICMS sobre operações com bovinos abat idos e a criação de 
linhas de crédito especificas . nas instituições bancárias 
oficiais. para investimento e custeio da produção do novilho 
precoce. Assinale-se ainda que será dado apoio técnico e 
gerencial aos produtores cadastrados. 

Quanto à redução da a lí quota do ICMS, ressalte-se que 
matér i a tributária. em face do que dispõe a Carta mineira. 
contrapondo-se ao disciplinamento na órbita federal. não se 
insere entre as de competência privativa do Chefe do 
Executivo. 

A proposição merece. porém . um pequeno reparo . O inciso V 
do art. 3Q é inócuo. O Executivo não necessita de 
autorização expressa para f ir mar convênio com entidade de 
direito público ou privado. E oportuno l embrar que o art. 
62. XXV, da Carta mine ir a, que condicionava a celebração de 
convênio pelo Estado à autorização legislativa especifica, 
encontra-se com a er1cac1a suspensa por força de l iminar 
deferida pelo Suoremo Tribunal Federa l na Ação Direta de 
Inconstitucional~ -: ~e ng 165. 

Conclusão 
Concluímos pela juridicidade, pela constituciona li dade e 

pela legal idade do Projeto de Lei ng 297/95 com a Emenda ng 
1. a seguir redigida. 

EMENDA NQ 
Suprima-se o inci so V do art. 3Q . 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Arnaldo Penna. relator 

Anivaldo Coelho - Leon i dio Bouças - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 303 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Re l atório 
De autoria do Deputado Gera l oo Nascimento. o projeto de lei 
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escopo instituir o Dia Estadual da 
a ser comemorado anualmente no dia 20 de 

Publicado em 10/ 6/ 95, foi o projeto encaminhado a esta 
Comissão para exame preliminar quanto a sua juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade, na forma do oue dispõe o 
art. 195. c / c o art. 104. I . do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição do Dia Estadua l da Consciência Negra. objeto 

do projeto de lei sob comento . a l ém de significar especial 
homenagem da comunidade mineira a esse importante segmento 
étnico. pe l a sua valiosa contribu i ção na formação do nosso 
povo, revela - se como uma forma ef i caz de o poder púb l ico 
estadual. no âmbito de sua comoetência . difundir a cu l tura. 
como manda a Constituição Estadual. 

Conforme determinação que emana do art. 215 da Constituição 
da República. reprisada pela Carta Constitucional mineira. 
em seu art. 207. é dever do Estado. além de garantir a todos 
o pleno exercício dos direitos cu l turais e o acesso às 
fontes da cultura nac iona l , apoia r e incentivar a difusão 
das manifestações culturais. 

Ressalte-se. ainda , que o art. 210 da Carta Estadual delega 
ao legislador ordinário competênc i a para dispor sobre a 
fixação de datas comemorativas de fatos relevantes para a 
cultura estadual. 

No que tange à legalidade. inexistem óbices á tramitação da 
proposição. 

Conclusão 
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade. oela 

constitucionalidade e pela l ega lidade do Projeto oe Lei ng 
303 / 95. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente e relator - Simão Pedro Toledo 

- Anivaldo Coelho- Leonidio Bouças. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 306/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Ivo José. o projeto de lei ora ana l isado tem 

por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Corpo 
de Bombeiros Voluntários de Santos Dumont. com sede no 
Município de Santos Dumont. 

Desarquivada. nos termos do art . 185 do Regimento Interno. 
fo i a propos i ção publicada em 15 / 6/ 95 e encaminnada a esta 
Comissão para exame preliminar. nos termos do art. 195. c / c 
o art. 103. V. "a". do mencionado Estatu: :-. 

Fundamentação 
Pela documentação apresentada , verifica-se que a entidade 

funciona há mais de dois anos. tem personalidade jurídica e 
sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não 
recebem remuneração pelo exercício dos cargos que ocuoam. A 
Socieoade de que trata a propos ição cumore. ass im . o 
disposto na Lei nQ 5.830 , de 6 / 12 / 7í. nada havendo. pois. 
que impeça a normal tram it ação ao projeto neséa Casa. 
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Conclusão 
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Pr::~to de Lei ng 
306/95 na forma original. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças , relator -

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 308 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Miguel Martini. o Projeto de Lei ng 308 / 95 

objetiva dec l arar de utilidade pública a Comunidaae Reviver. 
com sede no Município de Belo Horizonte. 

Publicado em 15/ 6/ 95, vem o projeto a esta Comissão para 
exame pre l iminar, nos termos do art. 195, c / c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830 , de 

6/12 / 71, que prevê os requisitos para a declaração de 
utilidade pública de entidades . A Comunidade Reviver cumpre 
as condições estabe l ecidas pe la citada lei . tendo em vi sta a 
documentação apresentada. razão pela qual não encontramos 
óbice à tramitação do projeto . 

Conclusão 
Diante do exposto. concluímos pela jurídicidade, pela 

constitucionalidade e pela lega lidade do Projeto de Lei ng 
308 / 95 na forma ap resentada. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonídio Bouças. relator -

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

NQ 310/ 95 
Comissão de Const~tuição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 310/95, de autor·- do Deputado Luiz 

Antônio Zanto, dispõe sobre medidas de : -evenção da cárie. 
da doença periodonta l e ao câncer bucal. 
Publicada em 17 / 6/ 95, foi a matéria distribuída a esta 

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

Fundamentação 
O projeto de l ei em tela oojetiva i nstituir medidas de 

prevenção da cárie. da doença periodontal e do câncer bucal. 
Registre-se que a Constituição Feaeral estabelece. em seu 

art. 23. II. que a proteção da saúde é competência comum dos 
Estados. do Distrito Federal e dos Municípios. 
O art. 24. XII. da mesma Carta atribui à União. aos Estados 

e ao Distrito Federal a competência para legislar 
concorrentemente sobre a defesa da saúde. 

Por seu turno. a Constituição Estadual. no seu art. 61. 
XVII. XVIII. XIX. determina que compete à Assemb l éia 
Legislativa dispor. com a sanção ao Governador. sc ~re 
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matérias decorrentes da competência comum. da legislação 
concorrente e da competência reservada ao Estado feder a do. 

No âmbito infraconstitucional, o art. 2Qda Lei Federal nQ 
8.080, de 19/9/91. a qual dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, estat ui que a 
saúde é um d i reito fundamental do ser humano. devendo o 
Estado prover as condições indispensáveis ao seu p leno 
exercício. 

Acresce. ainda. que o dispositivo suprac it ado . em seu ; 1Q, 
determina que é dever do Estado garantir a saúde por meio de 
políticas econômicas e sociais que vi sem à redução ae riscos 
de doenças. 

Assim, a 
tramitação. 

matéria não encontra óbice à sua normal 
sob o ponto de vista constitucional. 

Conclusão 
Diante do exposto. 

constitucional idade e 
310/ 95. 

concluímos pe l a juridicidade. pela 
pela lega lidade do Projeto de Lei ng 

Sala das Comissões, 8 de agosto de 1995 . 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. relator 

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

NQ 311 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

De autoria do Deputado 
apreço dec l ara o ano de 
Ano da Bíblia Sagrada. 

Relatório 
Glycon Terra Pinto. o orojeto em 
1997, no Estado de Minas Gera i s. o 

Publicado em 17 / 6/ 95, a proposição foi encaminhada a es:a 
Comissão para exame quanto aos aspectos ae juridici daoe , 
const i t uc i ona li da de e legalidade, nos termos do art. 195. 
c / c o art. 104. I. "c", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
É legitimo ao Estado federado legislar sobre temas que 

dizem respeito à cultura. consoante preceitua o inciso IX do 
art. 24 da Constituição da República. 

São reservadas aos Estados. ainda. todas as competências 
que não lhes sejam vedadas pela Carta Magna. nos termos do 
que dispõe o? 1Q do seu art. 25. 

Cabe. pois. à Assembléia Legislativa dispor sobre a matéria 
de que trata o projeto. segundo determina o inciso XIX do 
art. 61 da Carta mineira. Além do mais. a fixação de datas 
comemorativas não está arro lada pela Carta Estad ual como 
sendo de iniciativa privativa de qualouer dos Poderes. 

Por outro l ado . o art. 210 da Constituição do Estaao prevê 
a edição de uma norma de caráter gera l , a qual deverá 
estaoelecer critérios para a fix ação de datas que comemorem 
fatos relevantes para a cultura estadua l. 

Não ten do sido editaao até o presente momento tal 
ordenamento, inexiste óbice lega l à norma l tramitação do 
projeto nesta Casa. 
Saliente-se que a Lei ng 8.583. de 22 / 6 / 84. instituiu o Dia 

Estaaual da Bíb li a. a ser comemorado , anua l mente . no último 
domingo do mês de setembro. o que não impede que a 
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proposição em comento escolha um ano especial para ser 
dedicado á Bíblia, situação que apenas realça a importância 
do texto sagrado. 

Conclusão 
Concluímos pe l a juridicidade. pela constituciona l idade e 

pela lega l idade do Projeto de Lei nQ 311/93. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1993. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Leonídio Bouças -Simão Pedro Toledo- Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 316/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Re l atório 
Ermano Batista. 

a Associação 
com sede no 

O Projeto de Lei no 316/95. do Deputado 
objetiva declarar de utílidaoe pública 
Comunitária dos Amigos de Iapu - ACAMI 
Município de Iapu. 

Desarouivada nos termos do art. 185 do Regimento Interno, 
foi a proposição publicada em 23 / 6/ 93 e encaminhada 2 esta 
Comi ssão para exame preliminar. nos termos do ar t. 1c~ c ; c 
o art. 103, V, "a " . do menc ionado diploma. 

Fundamentação 
Em reg ular funcionamento há mais de dois anos. a referida 

entidade tem personalidade jurídica. não possu i fins 
lucrativos. e os membros de sua diretoria são ~essoas 
idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneraçao pelo 
exercício dos cargos que ocupam. Assim. ela cumpre os 
requisitos necessários para a dec l aração de ut ili daoe 
pública previstos na Lei nQ 5.830, de 6/ 12 / 71. . . 
Entretanto sob o aspecto formal, julgamos necessar1a a 
apresentaçã~ de emenda ao art. 1Q do projeto. para que fique 
comp l eto o nome da entidade. 

Conclusão 
Em face do exposto , 

constitucionalidade e 
316/95 com a Emenda nQ 

conc luí mos pela juridicidade, pe l a 
pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
1. a seguir apresentada. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1o- Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Comunitária dos Amigos de Iapu - ACAMI com sede no 
Município de Iapu." . 
Sala das Comissões, 8 de agos to de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças. re l ator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaloo Coe l ho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

'Nº 320/ 95 
Comissão de Const itui ção e Justiça 

Re l atório 
o projeto de lei em epígrafe. de autoria 

Sebastião Navarro Vieira. tem como objetivo 
parágrafos ao art. 36 da Lei nQ 6.763. de 

do Deputado 
acrescentar 

1973. que 
disciplina a cobrança do ICMS no Estaoo. . 

Publi cada em 24 / 6/ 93, foi a matéria distribulda a esta 
Comissão para exame prel i minar quanto a juridicidaae, 
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constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art. 
193, c/ c o art. 103, V, "a" , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto de lei em tela objetiva contemp lar os 

contribuintes que denunciam espontaneamente sua s dívidas 
referentes ao ICMS com a redução do valor das multas 
aplicáveis nesses casos. Assim sendo, institui-se um 
tratamento privilegiado para aquele que , antes de promovida 
a ação fisca l , procura a autor id ade fazendária para acertar 
o seu débito. 

No caso em espécie. constata-se que se trata de matéria de 
natureza eminentemente tributária, cabendo. pois. á 
Assemo l éia Legislativa dispor soore o assunto em foco. nos 
termos do art. 61, III. da Constituição Estadua l . 

Em relação ao projeto. não há nenhum óbice ao ponto de 
vi sta da constitucionalidade no que concerne á inauguração 
do processo legislativo. uma vez que a matéria aq ui 
discutida não está arrolada e nt~e as previstas no art. 66 da 
Carta mineira. 

Ao contrário da Constituição Estadua l anterior. que 
res ervava ao Governador do Estado competência para iniciar o 
processo legislativo quando o conteúdo da proposição 
versasse sobre assunto tributário. a Carta vi gen e ampliou . 
por exclusão. o camoo de atuação parlamentar. Com efeito. a 
inici ativa do Deputado subscritor do projeto está plenamente 
l egitimada. 
Quanto ao objeto da propos i ção em epígrafe. a tese ne la 

veiculada não merece censura. haja vista estar revestida de 
um inquestionável censo de justiça fisca l . já que o inf rat or 
que informar o seu déb ito por via do documento oenominado 
Demonstrativo de Apuração e Informação do ICMS - DAPI 
passa a estar sujeito somente ás alíquotas estabelecidas no 
art. 56. : , da Lei Estadual nQ 6. 763. de 1975. sit uação bem 
distinta aa daquele contribuinte que. antes de sonegar o 
pagamento do imposto citado, sonega as informações 
pertinentes. provocando, com isso. a chamada ação fisca l . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. concluímos pela ju ridicídade. pela 

constitucional idade e pela legalid aoe do Projeto oe Le i nQ 
320/ 95. 
Sala das Comissões. 8 de agost o de 1995. 
Gera l do Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho. re l ator -

Arnaloo Penna - Leonídio Bouças - Simão Pedro Toleoo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 321 / 95 
Comissão de Constituição e Jus:iça 

Rel at ório 
Do Deoutado Paulo Piau, a proposição em aná li se pretenoe 

seja declarado de utilidade púb l ica o Centro Espírita José 
Horta. com sede no Município de Uberaba. 

Publicado o projeto em 24 / 6/ 93. foi dis:ribuido a esta 
Comissão para exame preliminar. nos termos ao art. 195. c / c 
o art 103. V, "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
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A ffi~:éria em exame tem como suporte a Lei nQ 5.830, de 
6 / 12; 71, que contém os requisitos para a declaração de 
utili dade pública de entidades. O Centro Espírita José Horta 
cumpre as condições estabelec i das pela citada lei. tendo em 
vi sta a documentação aprese ~c ada , razão pe l a qual não 
encontramos óbice a tramitação do projeto. 

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

constitucionalidade e pela l ega li dade do Projeto de Le i nQ 
321 / 95 na forma proposta . 

Sa la das Comissões. 8 de agosto de 1995 . 
Geraldo Santanna . Presidente - Leonidio Bouças. re l ato r -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Aniva l do Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 322 / 95 
Comissão de Constituição e Just i ça 

Relatório 
Do Deputado Romeu Queiroz , a proposição em analise 

objetiva dec l arar de utilidade pública a Associação 
Comunitária Pequiense. com sede no Município de Pequi. 
Publicado o projeto em 24 / 6 / 95 , foi e l e encam inh ado a esta 

Comissão para exame pre l iminar. nos termos do art. 195, c / c 
a art. 103 , V, "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A entidade que se pretende beneficiar cumpre os requ i s itos 

es t abe l ec idos pela Lei no 5.830, de 6 /1 2 / 71 , que regulamenta 
a mat éria . não se encontrando, portanto, óbice a tramitação 
da propos ição. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. conc luí mos pela juridicidade. pela 

constitucionalidade e pe la l ega lidade do Projet o de Lei ng 
322 / 95 na forma original. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geral do Santanna . Presidente - Leon i dio Bouças. re l ator -

Simão Pedro Toledo - Ani va l do Coelho - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PRO ~~T O DE LE I 

Nº 324 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O proj et o em a nal i se. do Deputado Hely Tarq uinio. pretende 

seja declarada de utili dade pública a Associação de Pa i s e 
Amigos dos Excepciona i s - APAE de Buritis -. com sede no 
Município de Buritis. 
Publicado em 27 / 6 / 95. o projeto foi d i str ioui do a esta 

Comissão para exame orel i minar. nos termos do a rt. 195. c ; c 
o art. 103. V. "a ", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
No tocante aos aspectos jurídicos e constituciona i s 

atinentes a matéria. verif icamos que a entidade referida 
cumore o que determina a Lei ng 5 . 830. oe 6 / 12/71. que 
estabelece os r equ isitos para a declaração de utilidade 
pública de e ntidaoes. 

Conclu são 
Em f ace do exposto , conc l uímos pe l a juridicidaoe. pe l a 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
324/95 na forma origina l. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna , Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Arna l do Penna - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 333/95 
Comissão de Constituição e Ju s ti ça 

Relatório 
O Deputado Paulo Schettino. por me io do Projeto de Lei nQ 

333 / 95, pretende seja declarado de utilidade púb li ca o Ponte 
Alta Esporte Clube. com sede no Município de Três Pontas. 

Publicado em 30/ 7 / 95 , fo i o projeco distribu í do a esta 
Comissão para exame preliminar. nos termos do art. 195. e l e 
o art. 103. V, "a ", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A entidade que se pretende benefi ciar é pessoa jurídica. 

conforme documentação juntada ao processo. e. de acordo com 
o atestado do Juiz de Direito. funciona há mais de dois 
anos. contando com diretoria composta de pessoas idôneas e 
não remuneradas pelo exerc í cio dos cargos que ocuPam. 

Por preencner a instituição os requisitos indispensáveis à 
declaração de utilidade pública previstos na Lei nQ 5.830. 
de 6 / 12 / 71, somos pelo integral acolhimento da proposição. 

Conclusão 
Diante do relatado, conc luí mos pela juridicidade. pe l a 

const itucional idade e pela l egalidade do Projeto oe Lei nQ 
333 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Arna ldo Penna - Aniva ldo Coelho - Simão Pedro To ledo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 334/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei nQ 334 / 95 . do Deputado Pau lo Schettino. 

objetiva aec l arar de utilidade púb li ca a Loja Maçônica Paz e 
Liberdade João Mendes de Magalhães nQ 2.259. com sede no 
Município de Matipó. 
Publicado em 30/ 6 / 95. vem o projeto a esta Comissão para 

exame pre l iminar, de acordo com o que estabe l ece o art. 19 5. 
c / c o art. 103. v . "a " . do Regimento Interno. 

Funda mentação 
A iniciativa em questão tem ampar o na Lei nQ 5.830. de 

6 / 12/71. que estabelece os requisitos indispensáve is a 
declaração de uti li dade púb li ca de entidades. plenamente 
cumor i dos. em vis ta da documentação apresentada. 

Dessa forma. ver 1r1 ca - se a in ex istênci a de imped imento 
jurídico. l ega l e constitucional à norma l tramitação da 
matéria. 

Entretanto. aprese nt amos a Emenda 
aperfeiçoamento do projeto. 

Conclusão 
Assi m sendo. conc luí mos pe l a 

nQ 1. tendo e m vi sta o 

juridicidade. pe l a 
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constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
334 / 95 com a Emenda ng 1. a seguir redigida . 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Loja 

Maçônica Paz e Liberdade João Mendes de Magalhães ng 2.259 , 
com sede no Município de Matipó. "_ 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. relator -

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

NQ 335/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado Paulo Schettino. o projeto de lei em apreço 

pretende declarar de utilidade púb l ica a Associação 
Comunitária Pró-Melhoramento das Vil as Nossa Senhora da 
Penha e Santo Agostinho, com sede no Município de Be lo 
Horizonte. 

Publicado em 30/ 6 / 95. vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195 , c / c o art. 103. V. 
"a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A matéria em questão é regulamentada pela Lei ng 5 . 830. de 

6 / 12 / 71. que estabelece os requisitos essenciais 2 
declaração de utilidade pública de ent idades sociais. 

A associação que se pretende benef iciar é pessoa jurídica, 
conforme documentação junt ada ao processo. e, de acordo com 
o atestado fornecido pelo Jui z de Direito. funciona há mais 
de dois anos, contando com diretoria composta de pessoas 
idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos que 
ocupam . 

Conclusão 
Diante do exposto. concluímos pela juridicidade. pela 

constitucionalidade e pela legalidaoe do 0 rojeto oe Lei ng 
335 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Leonídio Bouças. relator -

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

NQ 336/ 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei ng 336 / 95, do Deputado Bonifácio Mourão, 

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Cultural 
e Comunitária de Milho Verde. com sede no Município de 
Serro. 

Publicado em 30/ 6 / 95 e cumpridas as demais forma l idades 
regimentais . veio o projeto a esta Comissão para exame 
preliminar, nos termos do art. 195. c; c o art. 103. V, "a" , 
do Reg i mento Interno. 

FL:-:;amentação 
A proposição cumpre plen2,ente as exigências conti das na 

Lei ng 5.830. de 6 / 12/71, c / c o ar:. 178 , ? 5Q. I e II, do 
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Regimento Interno. que versam sobre a matéria. 
Acompanha o processo a documentação que comprova estar a 

entidade legalmente constituída e em funcionamento há mais 
de dois anos a serem os seus diretores pessoa s idôneas que 
não recebem remuneração pelas funções que exercem. 

Conclusão 
Concluímos pela 

pela l e~ :7 l i da de 
propost:: _ 

juridicidade , pela constitucionalidaoe e 
do Projeto de Lei ng 336 / 95 na forma 

Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonídio Bouças. -~l ator -

Anívaldo Coelho - Simão Pedro Toledo - Arnaldo Pen-~. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 337/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria da Comissão de Direitos e Ga rantias 

Fundamenta i s. o projeto de lei em epígrafe objetiva proibir 
a venda e o consumo de bebida alcoó li ca nas dependências de 
estádios de futebol das administrações públicas direta e 
indireta do Estado. 
Publicada em 1Q/ 7 / 95. foi a matéria distribuída a esta 

Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de 
juridicidade . constitucionalidade e l egalidade. nos termos 
do art. 19 5. c / c o art. 103, V. "a ". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O consumo de bebidas a lcoól i cas pe los torcedores. nas 

dependências de estádios de futebol das administrações 
direta e indireta ao Estado , é. muitas ve zes. causa de 
graves acidentes. colocando em risco a vida de muit a s 
pessoas. 

De acordo com o art. 25. if 1Q. da Carta Magna. são 
reservadas aos Estados as comoetências que não lhes sejam 
ved aaas pela Constituição da ReJública. 

Por seu turno. a Constitu i ção mineira. no inciso XIX do 
art. 61. determina que cabe á Assembléia Legislativa . com a 
sanção do Governador. dispor sobre todas as matérias de 
competência do Estado. esoecificamente a matéria reservada 
ao Estado Federado no art. 25. ê 1Q . da Constituição da 
República. 

Vê - se. portanto. oue a matéria objeto de análise insere-se 
no rol das competências residuais constitucionalmente 
atribuídas ao Poder Legislativo mineiro. 

Ressalte-se. ainda. que compete ao Estado manter e 
preservar a ordem púb li ca e a incolumidade da pessoa e do 
patrimônio. consoante o disposto no inciso VI do art. 10 da 
Constituição Estadua l_ 

Desse modo. não há óoice de natureza constitucional ou 
legal que imoeça a normal tramitação do projeto nesta Casa. 

Ante o exposto. 
const i t uc i ona li da de 
337 / 95. 

Conclusão 
concluímos oela juridicidade. oela 

e pela l egalidade do Projeto ae Lei ng 

Sa l a das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
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Geraldo Santanna. Presidente- Anivaldo Coelho. relator -
Simão Pedro Toledo - Leonídio Bouças - Arnaldo Penna. 

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

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

Da Deputada Maria José Haueisen. o Projeto de Lei ng 341 / 95 
tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho 
Particular Vicentino São Gonçalo. com sede no Município de 
Contagem. 

Publicado em 
Comissão para 
o a r t . 1 03 , V , 

4/ 7/ 95. foi o projeto encaminhado a esta 
exame pre l iminar . nos termos do art. 195 . c / c 
"a". do Regimento Interno. 

Funaamentação 
A matéria do projeto ora encaminhado é regulamentada pela 

Lei nQ 5.830 , de 6/ 12 / 71. que contém os requisitos 
indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades sociais. 

A associação que se pretende beneficiar é pessoa jurídica, 
conforme cópia de seu estatuto, devidamente reg istr ado em 
cartório, funciona há mais de dois anos e sua diretoria é 
composta por pessoas idôneas , que não recebem remuneração 
pelos cargos que ocupam . 

A proposição não apresenta impedimento de ordem legal ou 
constitucional, podendo continuar sua tramitação nesta Casa. 

Concluímos pela 
pela legal idade 
proposta . 

Conclusão 
juridicidade. pela constitucionalidade e 

do Projeto de Lei ng 341 / 95 na forma 

Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Ger a ldo Santanna. Presidente - Leonidio Bouças. relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho . 
PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 33/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deput ado Marcos Helênio. o Projeto de Lei ng 

33 / 95 dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial 
de serviço e dá outras providências. 

Aprovado no 10 turno. com as Emendas ngs 1 a 6. o projeto 
retorna a esta-Comissão, a fim de receber parecer para o 2Q 
turno. Em anexo. apresentamos a redação ao vencido, que é 
parte deste parecer 

Fundament ação 
A matéria em exame foi dev idamente apreciada pelas 

comissões competentes. cabendo-nos tão-somente. nesta fase. 
ratificar o nosso posicionamento anterior. 
A possíbil idade de fisca li zação das atividades públicas. em 

seus aspectos patrimonial e financeiro. levada a cabo pelos 
órgãos competentes e. de forma direta. pe los cidadãos . 
representa uma das mais importantes caracter ísticas do 
regime democrático. Para que seja bem sucedida. entretanto. 
a atividade fiscalizadora não pode prescindir ae normas 
jurídicas adequadas e atua li zadas. objetivo este o do 
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projeto de lei em exame. 
Com efeito. as medidas veiculadas pela proposição em apreço 

contribuem para que a atividade da administração pública 
seja conduzida de forma transparente e de acordo com os 
princípios de moral idade e legalidade. 

Conclusão 
Em face do exoosto. opinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 33 / 95 na forma do venci do no 1Q turno. 
Sala das Comissões . 9 de agost o de 1995. 
Ajalmar Silva. Presidente - Jairo Ataíde. relator -Car l os 

Murta - Arnaldo Penna. 
Redação do Vencido no lQ Turno 

PROJETO DE LEI NQ 33/ 95 
Dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial de 

serviço e dá outras providências. 
A Assemb l éia Legis l at iva do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - É proibida a utilização de veículo automotor 

oficial de serviço. pertencente à aaministração pública 
direta ou indireta do Estado de Min as Gerais: 

I - aos sàoados. domingos e feriados; 
II -para transporte f amil i ar do ser vidor; 
III -para transporte de objeto do servi dor; 
IV - para transporte de pessoa estranha ao ser viço público; 
v - para excursão ou passeio: 
VI - para tr ansporte a casa de diversão. estabelecimento 

comercial ou de ens ino: 
VII -para qualquer uso diverso do devido. 
Parágrafo único Em casos de realização de serviço 

especial inerente ao exerc ício do serviço oúbl i co. as normas 
constantes nos inci sos poderão ser supridas mediante 
autorização especial. 

Art. 2Q- Fica a autor idade policial autorizada a apreender 
qualquer veículo utili zado nos casos discriminados no artigo 
anterior. 
~ 1Q - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão 

competente. ao qua l caberão os procedimentos necessários à 
apuração oe responsabilidades e aplicação ae sanções. nos 
termos do a~t. 14 do Decreto ng 22.817. de 12 de maio de 
1983. com a redação dada pelo Decreto ng 27.980. de 5 de 
abril de 1988. 

? 2Q- Resoonderão so li dariamente pelas infrações cometidas 
aque l e que estiver usando o veículo oficial e a autoridade 
responsável pelo seu uso. 
Art. 3Q -Qua l quer cidadão é parte legítima oara denunciar 

infração a esta lei. 
Parágrafo úni co - Em casos de flagrante. o cidadão poderá 

comunica~ o fato ao órgão competente para as providências 
cabíveis ou à autoridade po li cia l mais próxima. a qua l agirá 
conforme o disposto no art. 2Q desta lei. sob pena de 
responder so li dariamente pe la infração. 
Art. 4Q -Esta lei não se apl i ca a veiculo ut il izado pa~a 

amou l ânc ia. bombeiro. po l ícia. ser viços espec iais e de 
representação. permanente ou temporário . definido em 
regu l amento próprio. 
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Art . 5Q-
de 30 dias 

Art . 6Q 
publicação. 

O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
a contar de sua publicação . 

Esta lei entra em vigor na data de sua 

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

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PRO JETO DE LE I 

NQ 222/ 95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Re.2tório 
O projeto de lei em epígra-~. de autoria da Deoutada Maria 

José Haueisen. tem como objetivo tornar obrigatória a 
divulgação de informações acerca dos direitos pertinentes à 
cobrança do seguro denominado Danos Pessoais Causados por 
Veículos Automotores Terrestres DPVAT além de 
estabelecer critérios para essa divulgação. 

Aprovado no 1Q turno na forma do Substitutivo ng 1. retorna 
o projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2Q 
turno, nos termos do art. 196. 9 1Q. do Regimento Interno. 
Apresentamos anexa a redação do vencido. que é parte deste 

parecer. 
Fundamentação 

Tornou-se pública e notória a falta de transparência quando 
da cobrança do seguro intitulado DPVAT. Essa desinformação 
tem proporcionado incalcul áveis prejuízos para os segurados 
e seus familiares. que, por desconhecimento dos seus 
direitos. muitas vezes não recebem as indenizações devidas. 

Por outro lado. surgiram quadrilhas especia li zadas em 
fraudar essas pessoas. por meio da utilização de informações 
privilegiadas. conseguidas de forma escusa, principalmente. 
junto aos setores onde as vit imas de acidentes são 
atendidas . 

Assim. para minimizar o problema aq ui apontado. o projeto 
de lei sob comento vem em boa hora , já que proporcionará 
melhor esclarecimento e correta orientação ás vitimas ou aos 
seus familiares acerca dos direitos pertinentes ao seguro 
DPVAT. 

Não há dúvida de que a proposição em tela está em 
consonância com o que preceitua o art. 4Q ao Cóaigo de 
Defesa do Consumidor. que. entre outros princípios. elegeu. 
como fundamental. aquele que diz respeito à educação e à 
informação dos consumidores quanto aos seus direitos básicos 
(inciso IV). 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas. opinamos pela aprovação. no 2Q 

turno. do orojeto de Lei nQ 222 / 95 na forma do vencido no 1Q 
turno. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Marcos He l énio. Presidente - Gil Pereira. re lator- Dinis 

Pinheiro. 
Redação do Venc i do 

PROJE TO DE LEI 
no 1o Turno 
NQ 22/ 95 

Torna obrigatória a divulgação de informações 
seguro denominado Danos Pessoais Causados por 
Automotores Terrestres- DPVAT. 

sobre o 
Veículos 
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A Assembléia Legis lativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica o Poder Executivo obrigado a divulgar, 

amplament~. todas as informações relativas a cobrança. 
1nden1zaçao e demais procedimentos envo lven do o seguro 
denom 1nado Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores 
Terrestres- DPVAT. 

g 1Q -A divulgação de que trata este art igo compreenoe~à. 
além de outras formas de publicidade. a af ixação de cartazes 
em locais de fácil acesso. nos hospitais públicos e 
conveniados. nas delegac i as oe policia e nas de~~ ~ s 
entidades que prestam imed iato atend imento a vitimas ae 
acidentes de trânsito. nos qua is deverão consta~. de forma 
clara e destacada . todos os direitos básicos dos segurados. 

? 2Q - Deverá ser distribuída. :untamente com as guias do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - . 
uma cartilha explicativa dos direitos dos segu~ados oelo 
DPVAT. bem como dos procedimentos necessários ao recebimento 
da s ua indenização em caso de sinistro. 
Art. 2Q - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 

de 60 ( sessenta) dias a contar da data de sua pub l icação. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publ ':: ação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disoosições em contrário. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 158/ 95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei ng 158/ 95, de autoria ao Deputado Aia l mar 

Silva. que declara de utilidade pública a entidade 
Fra ternidade Feminina Cru ze iro do Sul. com sede no Municioio 
de Monte Carmelo. foi aprovado nos turnos regimentais. sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo 
a tecn i ca legis l ativa. seja dada à matéria a forma aaequaaa. 
nos termos do a~r. 270. i 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 158 / 95 
Dec l ara de utilidade oúol ica - a entidade Fraternidade 

Feminina 
Carmelo. 

Cruzeiro do Sul. com sede no Município de Monte 

A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica declarada oe utilidade oública a entiaaae 

Fraternidade Feminina Cru ze iro ao Su l . com sede no Município 
de Monte Carmelo. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

oub li cação. 
Art. 3Q - Revogam-se as d i sposições em contra io. 
Sala das Comissões, 6 de julho oe 1995. 
Sebastião Helvécio, Presidente- João Leite. relato-

Jorge Eduardo ae 01 iveira. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 10 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Wanderley Ávila e Antônio Júlio 
SUMÁRIO : ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): Ata-

Correspondência: Oficio nQ 8/95. do Presidente do Tribunal 
de Cont as : Ofícios. telegramas e cartões -Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei ngs 383 a 387 / 95 
Requerimentos ngs 624 a 631 / 95 - Requerimentos dos Deputados 
Miguel Martini e Carlos Pimenta- Comunicações: Comunicação 
da Comissão de Ciência e Tecnologia - Oradores Inscritos: 
Discursos dos Deputados Alencar da Silveira Júnior. Marco 
Rêgis, Anivaldo Coelho, João Batista de Oliveira. Marcos 
Helênio. Ronaldo Va sconce llos e Carlos Pimenta - 2ª PARTE 
( ORDEM DO DIA ): 1ª Fase: Abertura de inscr ições - Palavras 
do Sr. Presidente - Leitura de comunicação apresent ad a 
Discussão e vot ação de pareceres : Pareceres de Redação Final 
aos Projetos de Lei nQs 94 e 251 / 95: aprovação 
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e 
Miguel Martini; deferimento - 2ª Fase : Discussão e votação 
de proposições: Discussão. em 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 
330/95; discurso da Deputada El be Brandão: encerramento da 
discussão; aprovação - Discussão , em 1Q turno. do Projeto de 
Lei nQ 16/ 95; aprovação com as Emendas nQs 1 a 4 
Discussão. em 10 turno. do Projeto de Lei nQ 79 / 95; 
aprovação na forma do Substitutivo nQ 1 - ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
-Ás 14h15min. comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen- Rêmolo Aloise- Maria 

Jose Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista - Antônio 
Júlio- Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
-Alencar da Si lvei ra Júnior Almir Cardoso Álvaro 
Antônio- Anderson Adauto Anivaldo Coelho Antônio 
Andrade- Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bi i ac Pinto-
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezenae -
Geraldo Santanna - Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto Hely Tarouínio Iran i Barbosa Ivair 
Nogueira - Ivo Jose - João Batista de 01 iveira - João Leite 
- Jorge Hannas - Jose Bonifácio - Jose Braga - Jose Henrique 
- Kemil Kumaira- Luiz Antônio Zanto- Marce lo Gonçalves-
Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Oiivia - Mauri Torres-
Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Schettino- Péricles 
Ferreira - Ronaloo Vasconcellos - Sebastião Costa - Simão 
Pedro Toledo- Wilson Tr6pia. 

O Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Ávi la ) - A li sta de 
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comparecimento registra a existência 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 
palavra. o Sr. 2Q- Secretario, para proceder a leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen , 2ª - Secretaria, procede a 
leitura oa ata da reunião anterior , que é a provada sem 
restrições. 

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Correspondência 
Aloise, 1g- Secretario. 

"OFÍCIO NQ 8/ 95* 
Belo Horizonte. 8 de agosto de 1995. 
Senhor Presidente. 

l ê a seguinte 

Tenho a honra de dirigir - me a V. Exa. para comunicar - lhe 
que. em sessão p i enaria do dia 8/ 8/ 95. este Tribuna l 
apreciou o Balanço Geral do Governo do Estado de Minas 
Gerais, exercício de 1994. emitindo o parecer prev :. oe sua 
competência. cuja cópia encaminho- lhe. em anexo. para os 
devidos fins. 

Esclareço a v. Exa. que o traslado das notas taquigraficas 
relativas a sessão plenária retromencionada sera. 
posteriormente. e nvi ado a essa Casa Legislativa. 
Prevaleço- me da oportunidade para reafirmar a V. Exa . a 

exoressão do meu elevado apreço. 
Flavio Régis Xavier de Moura e Castro. Presidente do 

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. " 
Distribuam- se os avul sos, nos termos ao art. 228. 

parágrafo único, do Regimento Interno. 
* - Publicado de acordo com o texto origina l . 

OFÍCIOS 
Do Sr. Germano Rigotto. Deputado Federa l . agradecendo o 

recebimento do relatório fina l da comissão especial de 
estudos do prob l ema da violência contra a mulher. 

Do Sr. João Fassarella. Deputado Federal. acusan do 
recebimento de oficio sobre as decisões tomadas no encontro 
de Presidentes de Assembléias Legis l ativas e manifestando 
apoio a proposta de emenda à Constituição de autoria do 
Deputado Benedito Guimarães. 

Do Sr. Philemon Rodrigues. Deputado Federal. manifestando 
apoio à prooosta de emenda que a l tera a redação ao inciso 
I!I do art. 60 da Const ituição Federal. 

Do Sr. Tarcis io Delgado. Diretor - Geral do DNER. informanao. 
em atenç~o a requeriment o do Deputado Jose Bonifác io 
tcontratação de empresa privada para instalar peaagio no 
trecho Be lo Horizonte-Juiz de Fora da BR - 040J. que o tema 
esta sendo objeto de estudos. com provável defi~ição no 
segunoo semestre deste ano. 

Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães. Presidente da C E ~IG 
12). informanoo. em atenção as so lici tações contidas em 
reo uerimentos dos Deputados Dimas Roorigues e Car l os 
Pimenta . que essa Compa nhia se vê impedida de atender os 
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pleitos, que se regem por normas do Governo Federal e da 
Secretaria da Fazenda. 

Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos. Diretor - Geral 
do DER-MG, encaminhando, em atenção a requerimento do 
Deputado Ivo José, informações sobre o acidente com o õnibus 
da Vi ação Serro que fazia o trajeto de Congonhas do Norte a 
Conceição do Mato Dentro. no dia 24 / 4/ 95 . 

Do Sr. Mauro Roberto Soares de Vasconcellos . Diretor-Geral 
do DER-MG. informando. em resposta ao Oficio nQ 1.356 / 95, 
que o órgão não se opõe a reversão de área doada pela 
Prefeitura Municipal de Santana do Manhuaçu a esse 
município. ( - A Comissão de Justiça. l 

Do Sr. Lui z Gabriel de Castro, Diretor de Operação da 
TELEMIG, comunicando. em resposta a requerimento do Deputado 
Paulo Schettino, a instalação de telefone público na Praça 
Tancr edo Neves e a impossibilidade de instalação do aparelho 
na Pracinha do Lava-Pés, as duas no Município de Bambui. 

Do Cel. PM Nelson Fernando Cordeiro, Comandante-Gera l oa 
PMMG, encaminhando dados referentes aos acidentes oe 
trânsito ocorridos nas rodov i as do Estado em 1993 e 1994. 

Do Sr. José Maria Rabelo. Superintendente Estadua l do Banco 
do Brasil em exercício. informando. em atenção a 
requerimento do Deputado Gil Pereira. a conc lusão de mais 
uma etapa do Programa de Ajuste 1995/ 1996 dessa instituição. 

Do Sr. José Maria Rabelo, Superintendente Estadual do Banco 
do Brasil em exercício, informando, em atenção a 
requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, que os 
dados so li citados por essa Comissão estão resguardados por 
sig il o bancário. (-A Comissão de Defesa do Consumidor.) 

Do Sr. Nelmar de Castro Batista. Secretário da Secretaria 
para Assuntos Parlamentares do Banco Central do Brasil . 
comunicando . em atenção a requerimento da Comissão de Defesa 
do Consumidor (solicitação de cópias dos relatórios 
referentes a auditorias realizadas no Consórcio Motorauto 
S.A ) , que essas informações estão resguardadas por sigilo 
bancário. (- A Comissão de Defesa do Consumidor. l 

Do Cel. PM Lúcio Emil io do Espírito Santo. Coordenador da 
Assessoria Parlamentar da PMMG em atenção a requerimento do 
Deputado Kemil Kumaira (so l ici:ação de viatura policial para 
o Município de Belo Oriente ). comunicando a impossibilidade 
de atendimento desse pleito por motivo de escassez de 
recursos. 

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Companhia 
de Distritos Industriais de Minas Gerais CDI-MG . em 
atenção a requerimento da Comissão de Assuntos Municipais. 
encaminhanoo relação contendo os nomes dos municípios 
mineiros que possuem distritos industriais implantados pelo 
CDI-MG. bem como a denominação cesses distr itos. 1- A 
Comissão oe Assuntos Municipais. l 

TELEGRAMAS 
Bernardo Cabral. Hugo Napo l eão e Sérgio Machado. 

oa República, agradecendo o envio do Relatório 
Comissão Espec ial para Proceder a Est uoos que 

Permitam a Avaliação da Real Exte nsão do Problema da 

Dos Srs. 
Senadores 
F i na l da 
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Violência Perpetrada 
Minas Gerais. 

contra a Mu lher. em todo o Estado de 

Do Sr. Luiz Antônio 
Sindical. agradecendo 

de Medeiros. Presidente da Força 
o convite oara reunião do dia 3/8/95. 

CARTÕES 
Do Sr. Eli as Murad. Deputado Federa l . manifestando seu 

apoio a proposta de redução do número minimo de Assembléias 
Legislativas necessário para a subscrição de proposta de 
emenda à Constituição. 

Do Sr. Mauro Lobo Martins Júnior. Secretário de Ciência e 
Tecnologia , agradecendo o envio da comunicação sobre o 
processo do funcionário Elisio Fontoura de Oliveir a. 
O Sr . Presidente- A Mesa passa a receber proposições e a 

conceder a palavra aos oradores insc ~itos oa-a o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Proposições 
- Nesta ooortunidade. são encaminhadas á Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI No 383 / 95 

Di spõe sobre a a l iquota do - Imposto sob - e Operações 
Relativas á Circulação de Mercadorias e soore Prestações de 
Serviços de Transporte Interestadua l e Int ermun icipal e de 
Comunicação - ICMS - na prestação de serviços de transporte 
de carga. 

Art . 1Q - A alíquota do Imposto sobre Operações Re lat; as à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviç~s de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação -
ICMS - incidente sobre a prestação interna de serviços de 
:ransporte de carga é de 12% (coze oor cento) 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de s ua 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 1995. 
Ronaldo Vasconce ll os 
J ustificação: Impõe-se reconhece r a imoo~tância dos 

serviços de transporte de cargas no cenário oa economia. 
seja pe l a circulação de riquezas. incrementando o 
crescimento do Estado. seja integrando regiões. 

Antes da promulgação da Constituição de 1988. a prestação 
de serv iços de transporte de carga era tributada pela União, 
a alíquota de 5% . 

Com a instituição do ICMS. a prestação dos serviços oe 
transporte passou a ser tributada da mesma forma como o são 
as operações de circulação de -?-cadorias. o que provoca 
dificulaaoes e suscita reflexões . oo i s são grandezas e fatos 
econômicos diferentes. que merecem tratamentos tributários 
também d i ferentes. 
Estabelece a Constituição ~eaera l 

não pooerá ser inferior à alíquota 
155, 2Q. VI). sendo. pois , 
oroposição, sob a ótica jurídica 

que a a l iouota interna 
interescaoual (C F. art. 
~ l enamente poss íve l a 

Adema i s. a prestação de serviços oe ~ransporte oe 
passageiros já está, por l ei. benefic i aca com a alíquota 
interna reouzida a 12%. sendo que a Constituição proíoe a 
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instituição de tratamento desigual entre contribuintes em 
situação equivalente. em razão de ocupação prof i ssional ou 
função exercida (CF. art. 150. II). disposição fundamental 
que se harmoniza com princip io geral da isonomia de todos 
perante a l ei, de que trata o art. 5Q , "caput". da Carta 
Magna. 

Se a redução da alíquota do ICMS para prestação de serviços 
de transporte de passageiros atendeu a reclamos sociais - o 
que se esperava que efetivamente ocorresse -. ref l etindo no 
interesse do usuário do transporte colet ivo, o mesmo 
tratamento à prestação de servi ços de transporte de carga 
favorecera um setor vi ta l para a economia. já bastante 
assooerbado de encargos diversos. sofrendo os efe itos de 
pesada carga trioutária. em razão dos insuê:s geraoores ae 
crédito para abatimento do imposto a recolhe~ 

- Publicado. vai o projeto ás Comissões oe Justiça, de 
Administração Pública e de Fiscalização Fi nance ir a para 
parecer. nos termos do art. 195. c ; c o art. 103, ao 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 384/95 
Declara de utilidade púb li ca a Federação Mineira de Tênis. 

com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado= ~ Minas decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utili~~Je pública a Federação 

Mineira de Tênis. com sede no Municíp1o de Belo Hor i zonte. 
Art. 2Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de agosto oe 1995. 
Paulo Schettino 
Justifi cação: O objetivo da Federação Mineira de Tênis é 

reunir sob sua orientação as entidades civis e de caráter 
amadorista, com sede no Estado de Minas Gerais. que tenham 
por fim a prática de tênis em todas as modalidades. além de 
difundir. incentivar. dirigir e regu l amentar a prática do 
esporte. buscando o desenvolvimento e o aperfe içoamento aos 
atletas e promovendo torneios e campeonatos. 

- Publicado. vai o projeto ás Comissões de Justiça. para 
exame preliminar, e oe Educação. para deliberação. nos 
termos do art. 195. c / c o ar:. 104. inciso I. ao Regimento 
Interno. 

PROJETO DE LEI No 385 / 95 
Declara de utilidade púb li ca a Fundação José Guerra Pinto 

Coelho. com seoe no Município de Iguatama. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica dec lar ada de utilidade púb l ica a Fundação 

José Guerra Pinto Coelho. com sede no Munic1pio de Iguatama. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de s ua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a aas Reuniões. 8 de agosto de 1995. 
Ronaldo Vasconce llos 
Justificação: A referida Fundação é entioade sem f ns 

lucrati vos. oestinada á prestação oe serviços sociais e 
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educacionais à comunidade de Iguatama. 
Funcionando há mais de dois anos e tendo sua diretc··ia 

composta por pessoas idôneas que não são remuneradas pelos 
cargos que ocupam, a entidade almeja a aprovação deste 
projeto de lei. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 386/ 95 
Dec l ara de utilidade pública a sociedade CA BRASIL. com 

sede no Município de Be lo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais de:reta: 
Art. 1Q - ~ i ca dec l araaa oe utilidade oúb lica a se · edade 

CA BRASIL. COê sede no Município oe Belo ~orizonte. 
Art. 2Q Esta l e i entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam- se as dispos i ções em contrário. 
Sala das Reuniões, 8 de agosto de 1995. 
Ermano Batista 
Justificação: A sociedade CA BRASIL, devidamente registrada 

no Cartor1o de Registro Ci vil de Pessoas Jurídicas de Belo 
Horizonte. dedica - se a desenvo lver programas artísticos nos 
campos musica l e teatral ou outros de ação socia l. 

E dever do Governo incentivar a educação e a cultura em 
todas as suas manifestações. e a CA BRASIL reun iu um grupo 
de pessoas com espírito aberto , prontas a transmitir e 
cu ltivar a música e o teatro. 

Espero o apo io de meus pares a que se ja a entidace 
dec l arada de utilidade púb li ca. 
-Pub li cado: vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 387/95 
Declara de utilidade pública a União Mineira de Judô 

Tradicional. com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legis lativa do Estaoo de Minas Gera is decreta: 
Art. 1Q -Fica dec l arada de utilidade pública a União 

Mineir a de Judô Tradicional. com sede no Município de Be lo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta l e i entra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contr ário. 
Sala oas Reuniões. oe oe 1995. 
Geraldo Rezende 
Justifi cação: De caráter assistenc i a l. a referida entidade 

funciona há mais de seis anos e sua diretoria é composta oor 
oessoas i dôneas. que não recebem remuneração pelos cargos 
oue ocupam. 

A ent ioade é uma sociedade civi l 
constituída por clujes de judô. At 
sem finalidades po líti cas ou lucr at 
raça ou religião. 

a serviço ao esoorte. 
como órgão divulgaaor. 

as e sem preconceito de 
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Por acreditar nos benefícios que a União Mineira de Judô 
Tradicional traz ao esporte deste município . apresentamos 
este projeto e solicitamos o apoio de nossos ilustres pares 
a sua aprovação. 

- Publicado, vai o 
exame preliminar, e 
termos do art. 195. 
Interno. 

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

REQUERIMENTOS 
NQ 624 / 95. do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acácia Montesclarense, no Município de Montes 
Claros. por seus 21 anos de existência. 

NQ 625/ 95, do Deputado Wanderley Avila. so l icitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Esperança de I:~:irito. no Município de Itabirito. 
por seus 19 anos de exis, ~- cia. . 

No 626/ 95, do Deputado Wanderley Avi l a. solic i tando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Lo~a 
Maçônica Serenidade e Trabalho. nesta Capita l . por seus !res 
anos de existência. (- Distribuídos à Comissão de Educaçao. ) 

NQ 627/95. do Deput ado Carlos Pimenta. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas ao 
asfaltamento da estrada que liga o Município de Francisco 
Dumont à BR-135. 

NQ 628 / 95, do Deputado Carlos Pimen:~. so li citando seja 
formulado apelo ao Governador do ~~tado com vistas a 
canalização ao rio Jequitaí para abastecimento do Município 
oe Francisco Dumont. (- Distribuídos a Comissão de 
Administração Pública.) 

No 629 / 95, ao Deputado João Batista de Oliveira. 
so~icitando se dê ciência ao Pr esidente da Repúb li ca de 
moção de protesto formulada em virtude da adoção de uma 
oolitica protecionista para o Estado de São Paulo. (- Á 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

No 630/ 95, do Deputado Marcos Helênio. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de_pesar pelo falecime~to do 
sociólogo Florestan Fernandes. (-A Comissão de Educaçao. l_ 

NQ 631 / 95 , da Comissão de Educação, solic it ando. em atençao 
a requerimento do Deputado Gilmar Machado . encaminhe- se 
ofício ao Secretário de Administração com vistas ao envio a 
esta Comissão da planilha de cálculos atua li zadores do piso 
salarial dos servidores do magistério. o qua l deveria ter 
sido corrigido conforme os níveis de outuoro de 1986. (- A 
Mesa da Assemb l éia. l 

Do Deputado Miguel Martini. so licit ando o arquivamento de 
requerimento de sua autoria , no qual pede o comparecimento 
da Presidente do SERVAS à Assemb l éia para prestar 
informações sobre programa desse órgão. 

Do Deputado Carlos Pimenca, sol i citando o arqu ivamento de 
requerimento de sua autoria. no qua l pede o comparecimento 
do Superintendente da SUDENOR à Assembléia oara prestar 
informações soore a atuação desse_órgão. 

COMUNICAÇOES * c 
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- É também encaminhada à Mesa comunicação da Comissão de 
Ciência e Tecnolo?ia. 

Oradores Inscritos 
O Sr . Presidente- Com a palavra. o Deputado Alencar da 

Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, 

Srs. membros da Mesa. Srs. Deputados , Sras. Deputaaas , 
companheiros da imprensa , companheiros aas galerias. a 
cidade de Andradas. no Sul de Minas. uma das mais 
progressistas e aprazíveis daquela região. famosa por seu 
vinho. vive uma situação inimaginável para quem está 
chegando ao ano 2000. 

A exemp lo de uma cidade l a sitiada oa Idade Média . Andradas 
está sitiada pel a falta de água. oelo comoleto colaoso no 
abastecimento feito oela COPASA . 

Vejam bem, senhores : uma cidade com quase 30 mil 
habitantes . sem água. E quando digo i sso. não é figura de 
retórica , para dizer que a água e pouca ou falta de vez em 
quando. Nada disso. A cidade está totalmente sem 
abastecimento. E o pior é que já existe uma verba disponível 
na Caixa Econômica Federal para a cidade, mas o dinheiro não 
sai_ Trata-se de um projeto que compree nde uma adutora no 
rio Jaguaramirim . a melhoria da captação do Pinheirinho e do 
Capão do Mel, a ampliação da estação de tratamento ae água , 
um reservatório para o Jardim Muterll i e o Jardim Panorama. 
o reforço de redes ao longo da cidade, um novo escritório de 
atendimento ao público da COPASA e a substi uição da aautora 
do Pinhe iri nho. Pois bem. estivemos na COPASA recentemente 
oara tentar que a empresa ag ili zasse o projete. Estiveram 
comigo o Prefeito de Andradas , Waldemar Baroosa: os 
Vereadores Clayton Alves. José Raimundo Ribeiro. Fernando 
Perez , Maria de Fátima dos Santos. Roberto Venturell i. 
Rogério Caldas, José Primo Sales e Francisco Anastácio de 
Paula: o Prefeito de Bandeira do Sul. Manoe l dos Santos. e. 
ainda. o Deputado Federal Carlos Mosconi. 

Fomos recebidos pelo Diretor Técnico Fábio Lúcio Avelar. 
que garantiu pelo menos a execução de parte do projeto. num 
orazo de 15 d i as. Segundo e l e. a COPASA va i providenciar. 
nos próximos dez dias. trés caminhões-pipas para atendimento 
à pooulação. um motor para uma captação ae emergência e dois 
reservatórios para o Jardim Muterl li e o Jardim Panorama. 
Vamos torcer para que esse prazo seja cumprido. oorque a 

situação é realmente de ca l amidade pública. e vamo~ 
continuar a oressionar. jun to com o Deputaao Federa l Carlc 
Mosconi. para que os recursos da Caixa saiam e tooo 
projeto seja implantado. terminando de vez com essa penúr1a 
medieval que todo ano assola Andraaas. 
Gostaria de parabenizar o Governador Eduardo Azeredo pe l a 

assinatura do convênio para iluminação do Anel Rodoviário . 
Isso. sem dúvida nenhuma. trará beneficios para toda a 
Região Metropolitana e. orincipalmente. para Be l o Horizon~e. 
Gostaria. também. de fazer um aoe lo ao Sr. Presiaente aa 

República pa a que anal ise o oroblema dos juros. Esse é um 
prob lema aos empresários de hoje. Est ive com um emoresá io 
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da cidade de Pará de Minas. Esse empresário tem uma fábri:a 
com 270 funcionários. No último mês. sua fábrica demitiu 2~0 
funcionários e. no próximo dia 1Q de setembro. vai demit ir o 
restante. por causa de seu fechamento. Esse empresári o 
deixou bem claro que. se o Governo não incentivar o 
trabalho, vai ter um pais de desemoregados e de vagabu ndos. 

A produção deste País não pode parar. Não entendo o que 
pensa o Sr. Presidente da República. A crise social está ai. 
e o preço que S. Exa. ir á pagar por i sso é muito grande. 
Estão ocorrendo demissões e mais aemissões, tanto na Capital 
quanto no interior . Estamos vivendo um arrocno, e o 
Presidente da República, Sr. Fernando Henrique Cardoso. 
continua sem nada fazer. Apelo ao Sr. Governador, Eduardo 
Azeredo, para que examine essa situação, nos seus encontros 
em Bras i 1 i a. 

O "Estaao de Min as " , se não me engano. noticiou que. quando 
o Governador Eduardo Azeredo va i a Brasil ia. ninguém fica 
sabendo. Nem mesmo o Departamento de Comunicação do Palácio 
toma conhecimento desses encontros. São encontros 
escondidinhos. No ent anto. o próorio Governador gosta de 
dizer que vai a Brasília para se encontrar com o Presidente 
da República. Está na hora de mostrar a crise. 

Quero parabenizar a Senadora Júnia Marise. do meu partido, 
por seu pronunciamento de ontem. em que fez a defesa do 
empresariado e mostrou a real situação da indústr ia têxtil 
no País. Srs. Deputados. a situação está crítica. O dinheiro 
sumiu. Faço, aqui na tribuna, uma pergunta: há quanto tempo 
os Srs. Deputados não vêem uma nota de 2 ~100.00? Eu há muito 
tempo não vejo e tenho abso lu ta certe:a de que muitos, em 
Belo Horizonte e em Minas Gerais, também não têm visto notas 
oe R$100.00. O dinheiro sumiu do mercado. parou de circular, 
e isso é prejudicial. Vários empresários estão quebrando. 
Muitos estão sem dinheiro e passanao d i fic ul dades . Outro 
dia. um empresário, conversando comigo. deixava c l aro em seu 
desabafo: "Se o Brasil quer vagabundos e pessoas á-toa. ele 
terá. Não adianta acordar ás 6 horas e trabalhar até 22 ou 
23 horas . porque. quando confeccionamos a l guma coisa e 
conseguimos vender nosso proauto. não receoemos dos nossos 
c li entes " . O que vai acontecer? Mais uma vez . repito, Sr. 
Presidente Fernando Henri que Cardoso , a divida soc ial que 
seu Governo terá com o povo brasileiro será grande. O PSDB 
tem a maioria aos Deputados nesta Casa. Ape lo a seus 
Deoutados para que ajudem os empresários mineiros. V. Exas. 
são co-responsáveis por essa divioa social. Deputados do 
PSDB nesta Casa. está na hora ae arregaçar as mangas. de 
pegar no pesado. de conversar com os memoros ao seu partido 
para tentar a judar este Pais a sa ir aessa crise. Muito 
obrigado, Sr. Presidente. 
o Sr . Presi dente - Com a palavra. o Deoutaao Marco Régis. 
o Deputado Ma rco Régis -Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

imprensa - o quarto poder. prese te aqui. agora. no seu 
justo local - . senhores visitantes. nas galerias. Venho aqui 
bradar pela aprovação . na forma original . do Projeto de Lei 
ng 285/95, que cria a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
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e Desenvolvimento Sustentado. 
Venho aqui invocar o sentimento humanístico dos 

parlamentares desta Casa e conclamá - los á reflexão e a uma 
análise mais profunda do referido projeto. Creio ser anseio 
do Governador do Estado e da equipe que o cerca mais 
diretamente seja o projeto aprovado na forma em que foi 
enviado a esta egrégia Casa l egislativa. Se assim não fosse, 
não teríamos sinalizações de setores próximos do Governador 
Eduardo Azeredo para que os Deputados aprovem o projeto tal 
qual ele foi enviado a esta Casa. 

Não vemos razão para se criar uma Secretaria de Meio 
Ambiente que não cuide do solo. do ar. da água. da fauna e 
da flora. Não há razão em se criar uma Secretaria de Meio 
Ambiente apenas para ser cabide de emor eaos no Estado de 
Min as Gerais. Esse não é o desejo ao Governaaor Eaua~ao 
Azeredo. E os Deputados l eais ao Governador. aqu i nesta 
Casa, deveriam refletir e realça- sua l ealdade a ele. 
aprovando o projeto na sua forma original. 

O único pecado do projeto ao Governado foi não trans·erir 
para a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a Diretoria de 
Recursos Hídricos - o DRH -. porque. repetimos, não podemos 
entender uma Secretaria de Meio Ambiente que não trate do 
solo . da atmosfera. da água. da fauna e da flora. 

Acredito estar enganado e desinformado o par l amentar que 
pensa favorecer os amb i ental ist as radicais , ou até a 
corrente petista. ao se aprovar o projeto com a proposta 
básica de inclusão do Instituto Estadual de Florestas na 
Secretaria de Meio Ambien e. Se não está e nganaao nem 
desinformado. o parlamentar que defende com mais radicalismo 
o IEF na Secretaria de Agr icultur a pode estar t ambém a 
serviço de interesses escusos. de interesses empresariais 
enganosos , a serviço da máfia do carvão. de grupos 
produtores de papel e ae granaes l atifundiários deste 
Estado. 
Acredito que alguns colegas que aqui se manifestaram 

durante a vot ação do pedido de escrutínio secreto para este 
projeto falaram até jocosamente sobre o meio amb iente. 
Gostaria de dizer a todos oue está faltando em nós uma 
consciência cósmica. uma consciência planetária, porque em 
todo o planeta Terra existe uma gama avassaladora ae 
cientistas. economistas. soc iólogos e inúmeros prêmios Nobel 
imbuídos de espírito de sa lvação oeste planeta. pela 
formação da consciência eco lógica. 

Como Deputado de esquerda . vou além do meu partido e das 
esquerdas. pregando pela sa lvação deste planeta mais do que 
pe l a defesa do meio ambiente oura e simp l esmente . Chego a 
pregar. muito mais que o ol anejamento fam ~ iar. um -ad ica l 
contro l e oa população mundia l. uma forma raaical de contro l e 
de natalidade. Acho que é infrutífera e vazia a defesa aa 
ecologia e do meio ambiente. se não passar pelo controle 
popu l aciona l . poroue o homem é o grande preaaaor do oianeta 
Terra. Se assim não fosse, não estaríamos. hoje, nesse caos. 
com desmatamentos desenfreados. com os países do primeiro 
mundo arrependidos daquilo que fizeram, oestruinao suas 
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florestas, e não possuindo , hoje, mananciais de água 
suficientes para suprir as suas populações. 

Podemos esperar a desert ifi cação deste mundo. as chuvas 
ácidas e as inversões térmicas, se não atentarmos para o 
problema da preservação do meio ambiente. Não falo como um 
radical de partido de esquerda . a serviço de qua l quer 
''lobby". de qua l quer empreendimento deste planeta. mas como 
cidadão apaixonado pela defesa do nosso planeta. que. se a 
preservação ao meio ambiente não acontecer. terá poucos 
sécu los de duração pe l a frente. Não temos que ter a 
preocupação imediatista ae ganhar dinheiro. de favorecer 
empresár ios rurais. empresários carvoeiros e aa celulose. 
Temos que pensar nas futuras gerações. nos nossos 
descendentes. nossos netos e bisnetos e em todos aqueles que 
virão por este planeta afora. 

Esse é o pensamento que quero de i xar para os colegas. 
Enviare i uma cóp i a deste pronunciamento a todos os gaoinetes 
a partir de amanhã . Não é nosso desejo a conser vação do IEF 
na Secretaria de Agricu ltur a. Queremos. realmente. 
satisfazer o oesejo do Governador que, quando para cá mandou 
esse projeto. colocando o IEF na Secretaria do _Meio 
Ambiente. estava deixando clara sua vontade, seu deseJO de 
manter o IEF na Secretaria que está sendo criada. 

Não podemos. Sr . Presidente, Srs. Deputados. c~ntinuar 
mantendo, em relação ao nosso planeta. uma consc1enc1a de 
formigas que andam numa grande melancia, por baixo ~a 
me lanci a, de cabeça para baixo. e que pensam que estao 
andando por cima . Assim são os haoitantes deste planeta que 
não adquiriram a consciência planetária. Estão andando em 
uma frágil nave sidera l. que é o nosso p l aneta Terra. 
perdida no espaço cósm i co. andando por baixo nas suas 
dimensões cósmicas e achando que estão andando por c 1ma. 
Falta em nós uma consc iênc ia ae Terra e de planeta, 
consciência que começou quando Yuri Gagarin sub iu ao cosmos 
e, de lá. percebeu esta maravi lha . a Terra ser azu l. 
ratificada pela viagem aos três astronautas amer i canos que 
pisaram no satélite lua . em 20/ 7/69 . Com o Clube de Roma 
iniciou - se o movimento ecológico. em 1968. ocasião em que 20 
personalidaaes se reuniram para defenaer o planeta Terra. 
publicanao seu primeiro documento em 1972. Depois. houve o I 
Simpósio Internacional da ONU para o Meio Amb iente. em 
Estocolmo . também em 1972. Vinte anos depois. aconteceu_a II 
Conferência Internacional para o Meio Ambiente . no R10 de 
Janeiro. a ECO 92, que aoresentava novos aeta1hes para a 
defesa da biodivers i dade . para a aefesa do planeta. 

Nós queremos invocar a compreensão aos colegas para a 
defesa ao IEF. aa Secretaria ao Meio Ambiente e. 
posteriormente. da vinda da Diretoria oe Recursos_Hid~icos. 
para a sal vação de nosso Estado e para a conscient1zaçao aos 
brasileiros. tendo Minas Gerais na vanguaraa . na tentativa 
de salvar o olaneta Terra. o Sr . Pres ~ dente- Com a palav-a. o Deoutado Anivaldo 
Coelho. 

O Deputado Anivaldo Sr. Presiaente. Coelho Srs. 
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Deputados , Sra. Deputada Elbe Brandão. nossa presença nesta 
tribuna tem o objetivo de abordar dois assuntos. 

O primeiro deles é que será realizada , no dia de hoje. a 
penú lti ma reunião da Comissão de Acompanhamento do Proces so 
de Privatização da Cia. Va l e do Rio Doce. Fi camos 
decepcionados porque as autoridades que são a favor da 
privatização da CVRD não puderam comparecer e justificaram a 
ausência com à alegação de que foram muito prejudicadas. 
vaiadas. na época da privatização oa USIMINAS. Por isso não 
se dispuseram a vi r. Estaremos, hoje. realizando a penúltima 
reunião. tentando encontrar novas formas de ação: uma 
reunião no próprio Plenário ou um seminário. quando 
estaremos discutindo. a partir das 14h30m in - já estamos. 
inclusive. atrasados- assuntos pertinentes à auestão. 
A segunda questão. que gostaríamos de trazer. refere -se ao 

fato de que. neste próximo sábado . os moradores de Cristiano 
Otôni estarão fazendo uma barreira na BR-040. local onde vêm 
ocorrendo dive sos acidentes , e este avi so serve para 
aque l es que irão viajar. aproveitando o feriado prolongaao . 
passando pela referiaa localidade. 

Os moradores de Cristiano Otôni encontram- se cansados do 
descaso por parte do DNER. o que muito nos preocupa. uma vez 
que é sab i do não serem os quebra-mo las a melhor so l ução. 
embora adotados nas proximidades de Lafaiete. Ress aq uinha e 
outras loca li daaes . Apesar de não ser a medida mais certa , 
trata-se de umé ;orma paliativa de evit ar os constantes 
acidentes e atroaelamentos ocorridos. os quais motivaram a 
segunda parada organizada pelos moradores. nos últimos 30 
dias. Era o que tinha a dizer. Agradeço a atenção do Sr. 
Presidente e dos Deputados. 

O Sr . Presidente- Com a palavra. o Deputado João Batista 
de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente. Srs. 
Deputados, senhores visitantes. gostar i a de fazer um rápido 
comentário soare um assunto abordado no primeiro semestre 
oeste ano. 

Ocupei a tribuna no inicio do primeiro semestre para 
denunciar a farsa montada para responsab ili zar o 
sindicalista da CUT. Austen Harmendani Mudado. pelo atentado 
à bomba comet i do contra a sede mineira da OA5. 

Antecipei. naquela ocasião. o resultado do inquérito 
instaurado pe l a Po lí cia Federal. para apurar o envolvimento 
ao sindicalista no atentado. Disse que o inquérito não 
chegaria a lugar nenhum. já oue as evidênc i as colhioas eram 
extremamente frágeis. 

Denunciei aue a tentativa de incrimina- Austen e. 
consequentemente. a centra l sindical á qual é vir:ul ado era 
uma cortina de fumaça para desvi ar a atenção aé socieaade 
aos verdadeiros culpados. - · também. para esconder a 
reacomodação dos interesses dos diversos grupos policiais em 
lut a pe l o poder na Secretaria ae Segurança Pública. 
Agora. vem a confirmação formal do que denunciei na triouna 

desta Casa. O Jui z da 9ª Vara Criminal de Belo Horizonte. 
Franc i sco Bett i. acaoa de pedir o arq uiv ament o do inquérito 
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da Polícia Federal em que o único suspeito era o 
sindicalista da Central Unica dos Trabalhadores. Motivo: 
absoluta falta de provas. 
E hora, portanto. do Secretário Santos Moreira vir à 

público pedir descu l pas a Austen Harmendani Mudado . Desafio 
v . Exa. a fazer 1sso em nome do Estado de Minas Gerais. E o 
mínimo que o Secretário e Minas Gerais podem fazer, depois 
do constrangimento público e do sofrimento causado pelas 
autoridades de segurança ao sindica li sta e à sua família. 

Mesmo que o Secretário venha publicamente ped ir desculpas a 
Austen. Santos Moreira não fica desobrigado de entregar à 
Justiça os verdadeiros cu l pados. Só assim. ele começará a 
faze- jus à sua imagem de po li cial moderno, comp l etamente 
dissc: i ado das práticas ae grupos truculentos e retrógrados. 
que a voz das ruas ins i ste em afirmar , ainda encontram 
abrigo numa corporação po li cial do Estado de Minas Gerais. 
Sr. Presidente. esse assunto. aue mexeu com toda a 

sociedade , na época da exp losão das bombas em Bel o 
Horizonte. foi escandalosamente abafaao. Tentaram arranjar 
um c ul pado. Agora vem a Justiça e inocenta esse culpado. 
Ocupo a tribuna pela terceira ou quarta vez pa~a falar desse 
assunto. porque nossa consciência não vai se calar. E 
necessário que esta Casa se pronuncie para que a injustiça e 
o obscurantismo não prevaleçam sobre a justiça. Nesse 
momento em que se faz i njustiça ao colocar susoeitas, 
acusações sobre uma pessoa aa qua l nada se pode provar. 
comete-se um crime perante as l eis brasileiras. que se torna 
maior ainda. pois foi cometido por uma autoridade oficial, 
cuja obrigação é fazer cumprir as leis. 

Portanto. estamos so liaarizando-nos mais uma vez com a CUT 
e com o sindica li sta Austen Muaaao. Acho que esta Casa está 
lhe devendo um desagravo. já aue aqui fo i promovida uma 
sessão pública para discutir o assunto. quando o 
sindicalista fo i acusaao pela Secretaria de Segurança. 

Sr . Presidente, aproveito a oportunidade para apresentar um 
requerimento. 
-Lê o Requerimento ng 629 / 95. publicado na ed ição de 

12 / 8/ 95 e cuja justificação é a que se segue. 
"O Presidente Fernanao Henrique Cardoso acaba de aest inar 

R$6.000.000 . 000.00 para o saneamento do falido Banco do 
Estado de São Paulo. conforme noticiou hoje a imprensa ae 
Belo Horizonte. 

O Presidente preferiu gasta · o dinhe i ro do contribuinte num 
Banco tecnicamente falido. a invest ir na área soc i a l. 
R$6.000.000.000.00 é, a• ina l. o que o Ministro Jatene 
precisa oara poder adm inist -a- a area ae saúde pública no 
nosso País. 

A injeção de recursos feaerais em um Banco falido 
significa. antes de mais nada. a concessão de um privilégio 
ao Estado de São Paulo e. também. um ato de aesrespe ito ao 
povo de Minas Gerais. que cobra insistentemente maiores 
investime n os nas áreas aa saúde e eaucação. em regiões 
aoandonadas como o vaie co Jequitinnonha e para o término 
das coras de saneamento ao ribeirão Arruoas . inici adas há 
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ma is de dez anos." 
Gostaria. Sr. Presidente, ao apresentar este requerimento. 

de l embrar a incoerênc ia que ex iste nisso tudo. O Ministro 
Jatene vem defendendo, pelo Bras il. a criação de mais um 
impos:o para custear a área de saúde. aue iria render 
R$6.C JO.OOO.OOO.OO . Vem. então. o Presidente Fernando 
Henrique Cardoso e libera R$6.000.000.000.00 para salvar o 
BANESPA e atender a interesses pessoais do seu colega de 
partido, Governador de São Paulo. Mário Covas. Salva um 
Banco aue foi notadamente saqueado pela administração 
pública passada do Estado de São Paulo. E uma conta que o 
Governo Federal está mandando para todos os brasi l eiros: 
salvar o BANESPA . encoorir todo o saque e a 
irresponsabilidade que houve. O brasi l eiro do Nordeste. do 
vale do Jequitinhonha e das favelas ae Be lo horizonte não 
têm nada a ver com a falência daquela instituição. 
Entretanto . seu ainheiro está sendo usado oara sa lvá- l a. 
Portanto. Jeço aos colegas que aprovem esse reque imento em 
que mostrç~os toaa a nossa indignação para com esse jogo do 
poaer que vem apresentando, em sua atuação. o Presidente 
Fernando Henrique Caraoso. 

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

O Deputado Marcos Helênio Sr . Presidente , Sra. Deputada. 
púb li co presente. imprensa , primeiramente. quero 
cumprimentar meus antecessores na tribuna. O Deputado João 
Batista de Oliveira. de maneira brilhante. foi solidário com 
o companheiro Austen Mudado. que foi injustamente caluniado, 
execrado pela opinião pública, e isso merece. realmente. uma 
retratação por parte dos detratores. Tamoém quero 
cumprimentar o companheiro Alencar da Silveira Júnior, que 
fez uma critica ao Governo Fernando Henrique pela polít ica 
neoliberal. Acho a:é positiva a análise que ele fez do 
desemprego em nosso Pais. São mais de 700 mi l empresas que 
já fecharam. O arrocho sa larial está muito grande. e 
acredito que i sso tem que mudar. E bom que uma pessoa do 
partido. ou coligada ao partido do Presidente. faça essa 
critica. oorque, q ando ela é feita pela oposição. ele di= 
que a oposição é um dinossauro e é burra. 

Por último. gostaria de fazer uma observação sobre aois 
assuntos relacionados com à nossa ati vi dade nesta Ca sa . Um 
projeto de nossa aut oria recebe u parecer contrário ao 
Deputado Arnaldo Penna. brilhante companheiro. Respeito-o 
como relator, mas gostaria de fazer uma aná li se do assu nto. 
Apresentamos um projeto oara que osse publicada no "Minas 
Gerais" a dec l aração ae bens de ocupantes de cargos 
executivos e legislativos. como Governaaor. Vice - Governador. 
Secretário de Estado e Deputado. O relator. de maneira até 
bri l hante . oose-vou que a l ei já prevê que essa declaração 
de bens se j a " · ~; strada em cartório . Oualouer cidadão oode 
ir até lá e c ,orovar. Entretanto. entendemos que. para 
haver mais transparência . a decla r ação aeveria se r publicada 
no órgão ofici a l. no "IVinas Gerais " . para uma verificação aa 
e vo l ução ao patrimônio e do volume de bens adquirioo no 
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per í odo em que fo i exercido o mandato eletivo. 
Concluindo, protocolamos o seguinte requerimento: 
-Lê o Requerimento ng 630/ 93, pub l icado na edição de 

12 / 8/ 95 e cuja justificação é a que se segue. 
"Um dos mais renomados cientistas sociais brasileiros deste 

século, o Prof. Floresta Fernandes- que, inc l us i ve , fo i 
professor do Presidente Fernando Henrique Cardoso - falecido 
nesta data. deixa indeléveis marcas no pensamento político e 
sociológico do Pais. Trata-se. na realidade, oe um daqueles 
raros c i dadãos que, dedicando sua vida 2 e l aboração 
científ i ca . jamais se descuidOJ de v incu l ar sua produção 
acadêm i ca às principais lutas de seu tempo. 

Oriundo de família pobre e tendo estudado com dificuldades. 
Florestan Fernandes cedo se destacou nos me i os 
universitários. Marxista conv i cto, elaoorou signif i cati vos 
trabalhos v isando à ut i lização do método marxista na aná li se 
dos problemas do Terceiro Mundo. especialmente do Bras il, 
criando obra origina l , que teve influênc i a dec i si va sobre 
gerações de soció l ogos e cientistas po l íticos brasi l e i ros. 

Ativo na po lí tica , Fl orestan , desde a juventude , mi l itou 
nas agremiações de esquerda. muito embora suas divergências 
com a maior parte de l as tenham sido notórias. E que o granoe 
orofessor. com sua caoacidade ana l ítica superior, muitas 
vezes percebia antecipadamente os caminhos que estava 
tomando o Brasi l . Nunca. entretanto. fez concessões em se u 
pensamento. pregando ao l ongo da vida um socia l ismo 
impregnado da ortodoxia marx i sta. 

Cor ajoso na defesa de suas i dé i as . Floresta n Fernandes fo i 
persegu i do durante a d i tadura mi litar. Com a restauração 
democrát i ca. fi l iou-se ao PT , candidatando-se com sucesso a 
Assemblé i a Naciona l Const i tuinte e . em seguida. a um novo 
mandato de Deputado Federal. Nas últimas eleições , já 
combalido pe l os prob l emas de saúde . deixou oe concorrer à 
r ee leição . deixando permanente~ente vaga sua cade i ra no 
Congresso. onde. entre outras at i vidades , fo i membro das 
Comissões de Educação e Negóc i os Exteriores. 

Vai-se o homem , fica a obra. Temos a convi cção de que a 
vi da de Florestan Ferna ndes não se resume nos atos que 
prat i cou . nos l i v ros que de i xou . nos a l unos a quem ens i nou . 
Florestan Fernanoes de i xa- nos , muit o mais. uma mensagem de 
esperança: esperança que somente os construtores das grandes 
utop i as podem nos de i xar . " 
o Sr. Pres i dente - Com a pal avra , o Deputado Rona l do 

Vasconce ll os. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Pres i dente. Sras . 

De putadas. Sr s. Deput ados . dema i s pessoas present es nas 
ga i e r i as. assessor i a desta Casa. i mp r ensa: est i ve. há pouco 
tempo . e m compan hi a ae l i oe r anças l oca i s. vi s i tanao a região 
Leste de Be l o Hor i zonte ; mais orec i samente. os Ba i rros 
Para í so e Santa Ef i gê ni a. Entre 2s obras que vi sitamos na 
r eg i ão, e u d iri a que a vi s i ta ao có rrego da Ba l e i a. no 
t rec ho não cana li zado. fo; técn i ca. Como o nome d i z. o 
có r r ego tem li gação com o Hospita l da Ba l e i a , que ne l e l ança 
os seus dejetos. o li xo e os esgot os. Da mesma mane i ra. uma 
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sér i e de residências e casebres da região também l ançam os 
seu dejetos no córrego mencionado. 

Nossa preocupação é com o s a neamento básico de Be lo 
Hor i zonte como um todo e , especificamente. com o córrego da 
Ba l eia , que necessita ser canal i zado ou receber um 
interceptar sanitário nos seus 1.800m ainda não cana l izados. 
Essas obras precisam ser rea l izadas para dar tranqüilioaae 
às famil ias que moram ao longo do córrego. Tivemos a 
oportun i dade de fazer uma caminhada por todo o trecho. ae 
quase 2.000m. e de sentir os prob l emas que o córrego aa 
Baleia causa às fam il i as - principalmente . às cr i anças que 
moram ao longo do seu leito e têm o seu cresc i mento e a sua 
saúde prej udicados. 

Mantivemos cont ~ J com as li deranças oue organ i za~. de 
mane i ra ordeira mas muito part i c i pat iva , o oenom 1naao 
Mov imento SOS Carrego da Ba l e i a e. naquela oportunidade. 
co l ocamo- nos à disposição. nesta Assemb l é i a Legislativa. 
para. ao l ado- ~ outros Deputados desta Casa, de uma forma 
po lí t i ca. sim. - ~rém apartidár i a. traba l har com os po l íticos 
votados em Be lo Hor i zonte , os Vereadores da nossa Capita l e 
os Deputados Federais também votados aqu i, a fim de 
consegu i r sensib i lizar as autor i daaes federais. estaduais e 
mun i cipa i s e convencê-las a aprova r a l iberação das verbas 
necessárias 2 cana l ização do córrego da Ba l eia. Não se 
trata, de mane i ra nenhuma , de responsab i lidaoe única da 
Prefeitura Mun i cipa l de Be l o Horizonte. mas também do 
Governo do Estado e da União. A verba necessária é de certa 
monta: portanto. é necessária a pa r t i cipação dos três n ív e i s 
oe pode: . po is todos têm responsab ili dade oara com a 
popu l ação . 
Portanto. exorto os Deout ados desta Assembléia Legislati va. 

notadamente os que posso ver neste momento. como os 
Deout ados Wi lson Tropi a. Pau lo Schett i no . João Batista de 
Ol i vei r a e Iran i Barbosa. que estão conosco. nesta Casa. 
cada um em seu partiao. mas que também par: :ipam do 
Movi ment o SOS Córrego da Ba l e i a. para traoa lh armc é a f i m de 
sens i b ili za r as aut oridades. A nossa Capita l necess i ta da 
co l aboração de seus reoresenta ntes. se j a na Câmara 
Mun i c i pa l. seja aqu i . na Assemblé i a Legis l ati va . seja na 
Câmara Federa l . Não nos podemos calar e deixar que a grande 
popu l ação da região Leste ae Belo Hor i zonte fique sem uma 
ação po l ítica dos seus represe ntantes nos três níveis ao 
Poder Leg i s l ati vo , o u seja , na Câmara Mun ic i oa i . na 
Assemblé i a Leg i s l ati va e na Câmara Federa l. Por que não. 
t ambém. no Senado Federa l . onde temos a nossa representa nte . 
a Se nadora Júni a Marise. a ue fez toda a s ua carre ir a 
oo l íti ca aoui . na Cap it a do nosso Estaoo ? Portanto. e l a 
deve i r ma nar-se conosco nessa lu ta. para que cons i gamos. de 
mane i ra ordeira. oportuna e compe t ente. sens i bil iza r e 
convencer as aut ori aaaes para a necess i aade da ao l icação de 
r ecurso s nessa ob ra de ca na li zação e do int e r ce~: o r 
sa it ár io ao córrego da Ba l eia. 

Para ta nt o . l emor o ao il ustre Dep utaoo Al enca r da S i ive i ra 
Jú nior . aue l ançou. de f orma a r oe ir a e in te li ge nte. a i dé i a 
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nesta Casa. que. ao lado dos outros Deputados que têm 
obrigação política para com Belo Horizonte, devemos 
participar da próx1ma reun1ao do Movimento SOS Córrego aa 
Baleia, a realizar - se no dia 18 de agosto, isto é, na 
próxima sexta-feira, às 19 horas. em uma escola estadual ou 
municipal do Bairro Paraíso. quando, então. poderemos 
discutir tal questão. o referido Movimento, como jà disse, é ordeiro. mas firme, 
e ninguém quer que, com uma varinha de condão, seja 
solucionada essa questão tão importante. Ninguém quer que 
qua l quer parlamentar ou autoridade faça uma promessa vã, 
impossíve l de ser cumprida. O que os moradores querem, o que 
as li deranças do Movimento SOS Córrego da Baleia querem e 
uma participação efetiva, ativa dos parlamentares 
compromissados com Belo Horizonte. Sabem eles que. com o 
trabalho parlamentar desta tribuna. do P1enàrio e nas 
comissões, vamos conseguir . em médio prazo. sensibil i zar as 
autoridades. a fim ae que coloquem à d i sposição verbas e. 
aepois, financiamentos para a execução da obra tão 
necessar1a da complementação da Avenida Belém, da obra tão 
necessária de cana li zação do córrego da Baleia. 

Lembraria que o Governo do Estado esta fa zendo. com pequena 
participação das Prefeituras Municipais de Belo Horizonte e 
de Contagem, o Programa de Saneamento Ambiental - PROSAM. 
Quem sabe no PROSAM II poderemos incluir essa obra 
necessária para a Capital do Estado , mais especificamente 
para a zona Leste da nossa Belo Horizonte? Lembro aos 
Deputados que passarei no gabinete de cada um com o conv ite 
formulado a todos nós, para que. de maneira apartidària, 
participativa e política. possamos participar do Moviment o 
SOS Córrego da Baleia. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente Com a paiavra. o Deputado Carlos 
Pimenta. o Deputado Carlos Pi menta - Exmo. Sr. Presidente. Sras . 
Deputadas, Srs . Deputados, senhores visitantes e imprensa 
que cobre os trabalhos desta Casa. gostaria. em rápidas 
palavras. de levar ao seu conhecimento dois fatos 
extraord inários que têm sido anunciados pela imprensa norte-
mineira. aue retratam fielmente a situação de desespero por 
que passa aque l a região do nosso Estado. 

A i mprensa. hoje. divulga a paral i sação das Prefeituras ao 
Norte de Minas a partir desta semana. por inadimplência. por 
falta de condições ae honrar seus compromissos. As manchetes 
dos jornais dizem: Prefeitos Podem Parar Atividades nesta 
Semana. Tudo i sso se deve em razão da queda orusca e 
inesperada do funao de oarticipação ae toaas as Prefeituras. 
Fiz uma projeção oaseaoa no mês de junho de 1995. A 

previsão de agost o de 1995. em apenas 60 dias. é de que uma 
Prefeitura como a do Município de Varzelândia, que tem no 
FPM 1 ,6%. perdera. nesses dois meses. cerca de R$83.000.00. 
Os Pref e itos estão realmente aesesperados. Eles não têm como 
pagar seus funcionários. não têm como honrar os 
compromissos, principalmente as d ivi das com o Estaao _e co~ a 
Uni ão. A primeira medida tomaaa pelos Prefeitos sera o nao-
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paga mento dos impostos, das taxas e das suas obrigações com 
o Est a do e com a União. Por um lado, representa uma tomada 
de posição. Por outro. é preocupante. uma vez que ficarão 
inadimplentes e não poderão ter nennum tipo de convênio 
assinado. tanto com o Estado quanto com a Uni ão. 

Os Prefeitos do Estado de São Paulo jà iniciaram um 
movi mento assim, e a partir de final de agosto. mais de 300 
Prefeitos daquele Estado estarão em Brasília. fazendo 
pressão junto aos Deputados Federais e Senadores. 

A verdade é que não hà nenhum critér io na d i str i buição do 
FPM. O FPM é o resultante do IPI. ao imposto 
inaustrializado. do imposto de renda. E uma parte desse 
imposto é repassada aos Estados e municípios . 
Só para se ter uma idéia da gravidade do oroblema . 

informamos que o Estado de Minas Gerais corre o risco oe 
peraer R$40.000.000.00 ~or mês. se não for tomada nenhuma 
orovidênc~a. 

razemos coro com esses Prefeitos e co . o Prefeito de 
Caoitão Enéias, Sr. Jorge Mineiro. pela iniciativa. coragem 
e 1 iderança de chamar atenção e fazer com que o movimento 
iniciado no Norte de Minas possa ser levado a todos os 
municípios mineiros. 
Outro fato que nos preocupa. divulgado hoje pela imprensa, 

é o de que os Vereadores do Norte de Minas estarão em 
caravana de cinco ônibus fazendo um protesto junto à 
Assembléia Legislativa e ao Governo Estadua l pe l a 
paralisação das obras e dos serviços naquela região. Acno 
que é a gota d ' água que esta faltando. É um movimento que 
apoiamos. por ser dos mais justos. O Norte de Minas es:à 
sofrendo paralisação em 90% das obras inici adas no Governo 
passado. Só em Montes Claros temos auatro obras de 
fundamental imoortância pa a li sadas por este Governo. J à 
protestamos. juntame te com outros Deputados como José 
Braga, Elbe Brandão. Péricles Ferre i ra. Wander l ey Ávila, Gil 
Pereira, Dimas Rodrigues e Clêuber Carneiro. Jà trouxemos à 
tona esse problema. e agora será necessária a presença de 
200 Vereadores em Belo Horizonte, trazendo um protesto 
formal. mostrando ao Governador que não aceit ? -ão a 
paralisação das obras no \~rte do nosso Estado. no OLc estão 
cooertos de razão. 

Quero d i zer , na oport uni dade. que essa associação de 
Vereadores é composta por mais de 700 filiados. e oue de 
junho a agosto deste ano fizeram oito imoortantes reuniões. 
com a oresença de mais de 600 part icipantes. As reuniões 
foram seto-izadas em mic rorregiões. e de lá estão ~reparando 
un oocumento. que será entregue ao Governador em Be lo 
Hori zonte. mostrando a imoortância de uma ação 
governamental. A presença do Governador no Norte ae Minas e 
a não-paralisação dessas obras serão importantíssimas. caso 
contrario. haverá um prejuízo irreparável naquela região. 
São dois movimentos imoortantes: o dos Prefeitos e o aos 

Ver eadores. É chegado o momento ae nós. Deputaoos, 
oemonstrarmos apo io às reformas tributárias e ao Governo do 
Estado na sua pretensão ae moralizar Minas. Nosso movimento 
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tem o objetivo de sensibilizar o Governo Estadual. o Senado 
e o Governo Federal , para que encontrem soluções imedia!as 
para os problemas cruciais do nosso Estado e da nossa Naçao. 
Muito obrigado. 

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

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

Palavras do Sr. Presiaente 
A Pres i dência informa ao Plenário que se encerra hoje. dia 

10. o prazo de 3 dias para apresentação de emendas às 
Propostas de Emenda à Constituição ngs 8 e 9/ 95. em 
cumorimento ao art. 209 do Regimento Interno. 

· Leitura de Comunicação Apresentada 
-A seguir, o Sr. Presidente aá ciência ao Pl enár io do teor 

da comunicação apresentada nesta reunião pe l a Comissão_~e 
Ciência e Tecnologia aprovação. na sua 6ª Reun1ao 
Ordinár'2. do Projeto de Le i ng 159 / 95. da Deputada Maria 
Olivia , ,: ; ente. Publique-se.). 

Discussão e Votação de Pareceres 
A seguir , são submetidos a discussão e votação e 

aprovados, cada um por sua vez. os Pareceres de Redação 
Fina l dos Projetos de Le i ngs 94 / 95. do Deputaao Rau l Lima 
Neto. que declara de proteção ambiental as areas de 
interesse ecológico; e 251 / 95, do Governador do Estado, que 
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Mun i cípio de 
Jacinto(- A sanção.). 

Requerimentos 
- A segu ir. o Sr. Presidente defere. nos termos ao inciso 

VII do art . 244 do Regimento Interno. requerimentos dos 
Deputados Carlos Pimenta, so l icitando o arquivamento do 
requerimento de sua autoria. em que pede o comparecim~nto do 
Superintenaente aa SUDENOR perante a Com;ssao de 
Administração Pública. tendo em vista a perda de ObJeto_do 
referido requerimento: e Miguel Martini. em que sol1c1ta 
arq uivamento do requerimento de sua autoria. no aual ped~_o 
comoarecimento da Presidenta do SERVAS a Assemb l ela 
Legislativa. por perda do objeto do referido requerimento. 

2a Fase 
o Sr. Presidente- Esgotada a matér i a destinada a esta 

fase. a Presidência passa à 2ª fase da Ordem ao 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 no 330/ 95 , do Deputado Romeu Que i roz, que cria a Medalha 
Pres i dente Juscelino Kubitscnek. A Comissão ae Justiça 
conclu i pela constituciona li dade ao projeto. A Com~ssão ~e 
Aaministração Pública opina pe l a sua aorovaçao. em 
discussão Com a palavra. para d iscuti -lo. a Deputaaa Elbe 
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Brandão. 
A Deputada Elbe Brandão Sr. Presidente, dou apoio 

integral ao projeto e gostaria de aproveitar a oportunida de 
para comunicar aos Deputados que. na discussão do seminário 
de turismo que esta Casa está preoarando. com muita 
competência técnica e com a participação de 30 ou 40 
entidaaes. os municípios. infelizmente. não estão senao 
representados. Das 38 associações microrregionais convocadas 
para comparecer a esta Casa. aue não tem força maior a não 
ser o comunicado . somente 4 estão part ici oando. 
Gostaria. primeiro . de fazer um esc l arecimento sobre o 

trabalho que esta Assembléia está rea l izando. bem como 
solicitar aos Deputados que façam contato com suas 
associações microrreg i onais. para aue comoareçam e 
part ici pem ao sem inário. a fim ae que. aepo i s. não reclame~. 
dizendo que não foram convocadas para participar do 
processo. Obrigada. 

O Sr . Pres i dente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra - se a discussão. =m votação. o projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa . ) 
Aprovaao. A Comissão de Administração Pública. 

Discussão . em 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 16 / 95 , do 
Deputado João Batista de Oliveira. que estabelece critérios 
para a implantação dos centros profissionalizantes prev istos 
no art. 224 da Constituição do Estado. A Comissão de Justiça 
conclui pela constitucionalidade do projeto com as Emendas 
ngs 1. 2 e 3. que apresenta. A Comissão ae Educação OPina 
pela aorovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 3, da 
Comissão de Justiça. e com a Emenda ng 4. aue apresenta. As 
Comissões de Saúde e de Fiscalização Financeira opinam pe l a 
sua aprovação com as Emendas ngs 1 a 3. da Comissão de 
Justiça. e 4. apresentada pela Comissão de Educação. Em 
discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a 
discussão. Em votação, o projeto, sa lvo emendas. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado . Em votação. as Emendas ngs 1 a 4. que 
receberam o parece r pela aprovação Em vot ação. as emendas. 
Os Deputados que as aprovam oermaneçam como se encontram. ( -
Pausa.) Aprovadas. Fica. portanto. aprovado. em 1Q turno. o 
Projeto de Lei ng 16/ 95. com as Emendas ngs 1 a 4. A 
Comissão de Fisca l ização Financeira. 

Di scussão. em 1Q turno . do Projeto de Le i ng 79 / 95. do 
Deputado Wanderley Ávila (ex-Projeto de Lei nQ 696/ 92. do 
Deputado José Militão ) . que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de o titular ae cartório comunicar ás Prefeituras dos 
munic í p i os do Estaao o nome. o endereço e o número de 
inscr i ção no CP~ ou no CGC ao novo ou aos novos 
proprietários. após l avratura ae escr i tura de imóvel urPano. 
para efeito de cobrança do IPTU. A Comissão de Justiça 
conc l u i pela constituciona li dade ao projeto. A Comissão de 
Assuntos Mun i cipais opina oe l a sua a orov ação na ~arma do 
Substitutivo nQ 1. que apresenta. A Com i ssão de ~isca li zação 
Fi nanceira ooina oe l a aprovação do projeto na forma do 
Subst i tutivo ng 1. apresentaao pela Comissão de Assuntos 
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Municipais. Em discussão. o projeto. Não ha oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o 
Substitutivo nQ 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. (- Pausa . ) Aprovado. Fica. portanto. 
aprovado. em 1Q turno. o Projeto de Lei nQ 79 / 95 na forma do 
Substitutivo nQ 1. À Comissão de Fiscalização Financeira . 

ENCERRAMENTO 
o Sr. Pres ~dente - Esgotada a matéria da pauta e não 

havendo oracores inscritos para o Grande Expediente, a 
Presidência encerra a reunião. convocando os Deputados para 
a ordinária de debates. amanhã. dia 11. às 9 horas. Levanta-
se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA E-DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às dez noras e quinze minutos do dia vinte e seis de abri l 
oe mil novecentos e noventa e cinco . comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Ajalmar Si lva 
( substituindo este ao Deputado Simão Pedro Toledo. por 
indicação da Liderança ao PTB). Antônio Genaro. Arnaldo 
Penna e Marcelo Gonçalves, membros oa Com i ssão de 
Constituição e Justiça; Ajalmar Silva. Arnaldo Penna. 
Geraldo Santanna ( substituindo este ao Deputado Bonifácio 
Mourão, por indicação da Liderança do PMDB ), Carlos Murta e 
Marcelo Gonçalves (substituindo este à Deputada Elbe 
Brandão. por indicação da Liderança do PDT). membros da 
Comissão de Administração Púb li ca. Havendo número 
regimental. o Presidente. Deputado Geraldo Santanna. declara 
abertos os trabalhos e comunica que não ha ata a ser lida, 
por ser esta a primeira reunião conjunta destas Comissões. A 
segu ir . o Pres i dente informa que , nos termos do edital de 
convocação, esta reunião se destina a apreciar os Pareceres 
para o 1Q Turno do Projeto de Lei nQ 42 / 9=. de autoria do 
Deputado João Batista de Oliveira. que in: ' tui o cadastro 
dos beneficiarias dos programas estadua · de habitação 
popular. Informa também que. ~os termos re~ ~entais. foram 
designados relatores do projeto os Deputados Antônio Genaro 
e Carlos Murta. pelas Comissões de Constituição e Justiça e 
oe Administração Púol ica. resJectivamente . Logo após. o 
Presidente passa a palavra ao Deoutado Antônio Genaro . 
relator pe l a Comissão de Constituição e Justiça. o qual 
emite parecer pela constitucionalioade. peia legalidade e 
pela juridicidaoe da propos i ção. Submetido a discussão e 
votação. é aprovado o parecer. Ato contínuo. o Presidente 
passa a palavra ao Deputado Carlos Murta. relator pe l a 
Co~issão de Administração Pública. que emite parecer pela 
aprovação do projeto na forma proposta. Colocado em 
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a 
finalidade da reunião. o PresiJente agradece a presença dos 
parlamentares. determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 10 de agost o de 1995. 
Geraldo Santanna. Presiaente- Bi l ac Pinto -S imão Pedro 

Toledo - Arna l do Penna - Carlos Murta. 
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ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e dois de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Raul Lima Neto. Anderson Adauto , 
Irani Barbosa (substituindo este ao Deputado Dinis Pinheiro. 
por indicação da Liderança do PSD) e Almir Caraoso 
(substituindo o Deputado Geraldo Nascimento. por indicação 
da Liderança do PT). membros da Comissão supracitada. Na 
ausência do Presidente. o Deoutado Rau l Lima Neto assume a 
direção dos trabalhos. e, havendo número reg i menta l . declara 
aberta a reunião e so li cita ao Deputado Irani Barbosa que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. li da e 
aprovada. é subscrita pelos membros presentes. A seguir. a 
Presidência informa que a reunião se aestina a apreciar a 
matéria constante na pauta e distribui o Projeto de Lei nQ 
159 / 95. no 2Q turno, ao Deputado Anderson Adauto. Passa - se à 
fase de discussão e votação de proposição aa Comissão. O 
Deputado Al mir Cardoso apresenta requerimento ao Deputado 
Gilmar Machado. em que solicita seja expedido oficio ao 
Presidente da Comissão de Agropecuária e Política Rural para 
que essa Comissão e a supr a mencionada realizem reun1ao 
conjunta com o fim de discutir o desmonte aue vem sofrendo a 
EMBRAPA. e oue sejam convidados. para participar da reunião 
os Diretores dessa empresa nos Municípios de Coronel Pacheco 
e de Sete Lagoas e um representante de cada sindicato dos 
trabalhadores da EMBRAPA dos referidos municioios. Submetido 
a votação. é o requerimento aprovado. Passa-se a fase de 
discussão e votação de proposição que dispensa a aoreciação 
do Plenário da Assembléia. A Presidência submete a votação o 
Requerimento ng 462 / 95. que é aprovado nos termos da 
De l iberação da Mesa nQ 487. Cumprida a finalidade da 
reunião, o Presidente. Deputado Raul Lima Neto. agradece a 
presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão 
para a prox 1ma reun1ao ordinária. determina a lavratura da 
ata e encerra os traba lhos. 

Sa 1 a das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Al berto Pinto Coelho. Presidente Bonifác io Mourão 

Marcos Helên io. 
ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO - PARA , NO PRAZO DE 120 DIAS , INVESTIGAR A 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e do i s de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala 
aas Comissões os Deputaoos Antôn io Andrade. Dimas Rodrigues. 
Durva 1 Ângelo e Marce lo Gonça lves. memoros da Comissão 
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. 
Deputado Antônio Andrade. aeclara abertos os trabalhos e 
so l icita ao Deputado Dur val Ângelo que proceda à l eitura da 
ata da re un'ão anterior. que. lida e aprovada. é subscr i ta 
pe los membros presentes. A seguir. o Presidente pergunta aos 
membros presentes se ha a lguma sugestão a ser feita para aar 
prosseguimento aos trabalhos aa Comissão. São apresentaaos 
requerimentos aos Deputaaos Durva l Ânge l o. so l i citando seja 
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convocado o Delegado Regional de Montes Claros. e Dimas 
Rodrigues, solicitando seja convocado o Delegado Regional de 
Janaúba para reunião desta Comiss§o, a fim de prestarem 
esclarecimentos a respeito do assunto. Colocados em votação. 
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Nada 
mais havendo a ser tratado, o Presidente agradece a presença 
dos parlamentares, determina a l avr at ur a da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Antônio Andrade. Presidente - Dimas Rodrigues Durval 

Ângelo - Marcelo Gonçalves. 
ATA DA la AUDIÊNCIA PÚBLICA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO , 
CULTURA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Gilmar Machado. Arnaldo Penna e 
Geraldo Santanna (substituindo este ao Deputado Anderson 
Adauto. por indicação aa Liderança do PMDB). membros aa 
supracitada Comissão. Havenao número regimental e na 
ausência do Presidente. o Deputado Gilmar Machado assume a 
direção dos trabalhos, dec l ara aberta a reunião e so licita 
ao Deputado Arnaldo Penna que proceda 2 leitura da ata da 
reunião anter ior, que, lida e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. Prosseguindo. a Presidência informa que a 
reunião se destina a ouvir os Srs. Luiz Gonzaga Teixeira. 
Secretario Adjunto da Cultura. e Norma Goes Monteiro. 
Diretora do Arquivo Público Mineiro APM , que irão 
discorrer sobre a pol itica a ser implementada pelo Governo 
estadual e a desativação das consultas em jornais e revistas 
na hemeroteca do mencionado Arquivo. e os convida a tomar 
assento à mesa. Logo após , o Presidente esclarece que serão 
apreciadas as matérias da pauta e registra a presença de 
histori adores , pesquisadores e usuarios do APM. Com a 
palavra, a Sra. Norma Goes Monteiro cita a lguns pontos 
prioritarios da pol itica do Governo para o Arquivo. O 
Secretario-Adjunto esclarece que o Estado não doara a 
~emeroteca. mas que ela ira funcionar em outro loca l. por 
-alta de espaço físico adequado. Passa -se à fase dos 
debates. com a participação de todos os pa rlamentares e 
convidados presentes, conforme consta nas notas 
taquigraficas. Dando continuidade. a Presidência informa que 
as matérias da pauta não serão apreciadas por falta de 
"quorum". A seguir. agradece a presença dos Deputados. dos 
Srs. Luiz Gonzaga Teixeira e Norma Goes Monteiro. convoca os 
membros da Comissão para a reun ião extraordinaria a se 
realizar no dia 28 / 6/ 95. as 15h30min. no Pl enarinho I!I. com 
a finalidade de se apreciarem as matérias da pauta. 
Sala oas Comissões. 4 de agosto de 1995. 
Anderson Adauto. Presidente- João Leite- Gilmar Machado-

Geraldo Rezende. . 
ATA DA 15a REUNIÃO CON JUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA 
COM ISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez horas do dia vinte e nove de junho ae mi l novecentos 
e noventa e cinco. comparecem na sala 2 do 12Q andar ao 
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Ed ifício Tiradentes os Deput ados Sebastião Navarro Vieira, 
Wanderley Ávila. Ermano Batista, Maria José Haueisen. 
Ibrahim Jacob e Rêmolo Aloise. membros da Mesa da 
Assembléia: Miguel Martini, Clêuber Carneiro. Romeu Queiroz 
e Geraldo Rezende. membros da Comissão de Fiscalização 
Financeira e Orçamentaria. Verificando a existência de 
número re~imental. o Presidente, Deputado Sebastião Navarro 
Vieir a. d~:lara abertos os trabalhos do dia. e é lida e 
aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente informa 
que. nos termos do i 4Q do art . 2Q da Resolução nQ 5. 143. de 
22/6/94. a reunião tem por finalidade apreciar processos de 
prestação de contas da aplicação de recursos oriundos de 
subvenções soc i ais . Logo após. passa a palavra ao relator 
oela Comissão de Fiscalização Finance ir a e Orcamentaria. 
Deputado Clêuber Carneiro. que em ite pareceres pe l a 
aprovação dos processos das seguintes entidades: Movimento 
dos Sem Teto de Uberaba. Prefeitura Municipal de São Brás do 
Suaçui, Prefeitura Municipa l de São Brás do Suaçuí. 
Prefeitura Municipal de Ressaauinha, Prefeitura Municipal de 
Espera Feliz . Cabana Espírita Umbandista Ogun Be ira Mar. 
Associação Rural e Comunitária de Coronel Xavier Chaves. 
Associação Comunitaria dos Moradores do Bairro Cidade Nova. 
Prefeitura Municipal de Esmeraldas. Caixa Esco l ar Nossa 
Senhora Auxil iadora. Campolina Futebo l Clube, Campolina 
Futebo l Clube. Banda de Música Teodoro de Faria, Prefeitura 
Municipal de São Gonçalo do Sapucai. Prefeitura Municipal de 
Palma. Grupo ae Congado Nossa Senhora do Rosário do Retiro. 
Grupo do Movimento ae Arte Teatral, Associação Beneficente 
dos Moradores da Cabana. Ação Social do Distrito de Santana, 
Associação dos Moradores e Amigos de Mesquita. Associação de 
Moraaores de Açucena. Centro Comunitario R~-al da Serra, 
Sussuarana e Cana Brava, Associação dos Mo· : ~ores e Amigos 
do Bairro Al tinópol is. Irmandade do Congaao do Rosario, 
Caixa Esco lar José Fernandes Filho. Conselho Comuni7ório de 
Angico. Associação Comunitaria de Curral de .•entro. 
Associação Comunitária dos Bairros Vila Vicentina e João 
Aguiar, Centro de Treinamento Integraao de Itaobim. Projeto 
Comunitario Bete!. Cons e lho de Desenvolvimento Comunitário 
de Bonsucesso. Coral Camoanhense. Fundação João Theodósio 
Araújo, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ipaba. Caixa 
Esco lar Dona Duca. APAE de Ipatinga. Conselho Particular 
Cr isto Rei da SSVP. Associação dos Amigos da Capela da Cru z 
do Monte. Corporação Musical Padre Trigueiro. Associação dos 
Moradores dos Olhos d ' Água. Grupo Esoirita Eur ipedes 
Barsanulfo. Associação Comunitaria Margarida Rosa oe 
Azevedo. Associação dos Amigos e Moradores do Bairro Santa 
Maria. A?A~ ae Conceição das Alagoas. Corpor ação Musica l 
Lira Serraniense. APAE de Simonésia, Asilo São Vicente de 
Paulo de Simonésia, Associação de Desenvolvimento 
Comunitario do Mato Verde . Associação Comunitária Educar. 
Conselho Particular de Ouro Preto da SSVP. Associação dos 
Cavaleiros Mestre Nico de São Gonça· : JO Amarante. Conselno 
de Desenvolvimento Comunitário Kilô~ ~: ro Bom Jesus da Cana 
Brava. Obra Social Beneficente Igreja Missionária Cristo 
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Voltará, Associaçâo dos Moradores do Bairro Cruzeiro, Vista 
Alegre Country Clube, Província dos Capuchinhos de Minas 
Gerais, Associação Solidariedade dos Pequenos Produtores da 
Regiâo _imeira. Associaçâo Comunitária Amigos de Formiga. 
Prefeit--a Municipal de Comercinho. Centro de Tecnologias 
Alternativas da Zona da Mata. MUSA - Centro de Referência de 
Educaçâo em Saúde da Mulher. Clube das Mães de Caputira 
Unid as pela Família. Prefeitura Municipal de Belmiro Braga. 
Dispensário e Abrigo Santa Bárbara. Instituto de 
Desenvolvimento Agroindustrial de Cataguases. Submetidos a 
discussâo ~ votaçâo. sâo os pareceres aprovados . Em seguida . 
esses proc~~sos sâo apreciados pela Mesa, e são relatores da 
matéria os Deputados Wander ley Ávila, 1Q-Vice-Presidente. e 
Ermano Batista, 4Q- Secretário, que emitem seus pareceres 
pela aprovação dos processos . Submetidos a discussão e 
votaçâo, cac ~ um por sua vez, sâo aprovados os pareceres. 
Cumprida a c '~alidade da reunião, a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares. convoca os membros destas 
Comissões para a próxima reunião ordinária, determina que se 
l avre a ata e encer r a os trabalhos. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de julho 
Sebastião Navarro Vieira , Presidente -Wander ley 

Ermano Batista -Antônio Júlio- Ibrahim Jacob 
Queiroz - Sebastiâo Helvécio Marcos Helênio 
Atai de. 

ae 1995 . 
Ávila -

Romeu 
J airo 

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Ãs nove horas do dia dois de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro. Antônio Andrade e 
Gil Pereira. membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Presidente. Deputado Marcos Helênio. declara 
abertos os trabalhos e so l ic'~a ao Deputado Gil Pereira que 
proceda a leitura da ata dê -euniâo anter ior. que, li da e 
aprovada. é subscrita pelos m~ -Jros presentes. A Presidência 
informa ter a reuniâo a fina l iaade ae apreciar a pauta e, a 
seguir. passa à leitura ao Ofício SECRE / SUPAR-95 / 1651, do 
Sr. Nelmar de Castro Batista, Secretário para Assuntos 
Parlamentares do Banco Centra l do Brasil. aue encaminha 
relação dos consórcios que estiveram ou estão sob a 
intervenção do Banco Central desde 1991. Logo após. designa 
o Deputado Gil Pereira para relatar, no 2Q turno. o Projeto 
de Lei no 222 / 95. de autoria da Deputada Maria José 
Haueisen. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos. a Presidência 
passa à 2ª fase da Ordem do Dia. com a discussão e vot ação 
de pareceres sobre propos i ções suje i tas a apreciação do 
Pl enár i o da Assemb l éia. O Deputado Marcos Helênio passa a 
Presidência ao Deputado Gil Pereira. O Deputado Antônio 
Andrade emite pareceres mediante os quais conclu i pela 
aprovação. no 1Q turno. dos Projetos de Lei ngs 6/ 95 com as 
Emendas nQs 1 a 3, da Com i ssão ae Constituição e Just i ça. e 
nQ 4. desta Comissão: e 43 / 95 na forma proposta, ambos de 
autoria do Deputado Ma-cos rle l ênio. Suometidos a discussâo e 
votação. cada um por sua vez . são os pareceres aprovados. O 
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Deputado Gil Perei r a reto r na a Presidência ao Deputado 
Marcos Helênio. Este determina à assessoria sejam 
distribuídas aos membros da Comissão copias do suprac i tado 
ofício do Banco Central do Brasil e da relação a e l e anexa. 
~ umprida a finalidade da reun i ão , a Presidência agradece o 
~omparecimento dos parlamentares, convoca os membros aa 
Comissão para a próxima reunião ordinária , determina que se 
lavre a ata e encerra os trabalhos. 
Sala aas Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio. Presidente- Dinis Pinheiro- Gil Pereira-

Carlos Pimenta. 
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA -
Ãs dez horas do dia dois ae agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na Sala aas Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva. Arnaldo Penna. J a iro Ataide. Durval 
Ângelo e Car l os Murta. membros da Comissão supracitaaa. 
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Ajalmar 
Silva, declara abertos os trabalhos e so l icita ao Deputado 
Jairo Ataíde que proceda a leitura aa ata da reunião 
anterior , que. li da e aprovada. é subscrita pelos membros 
presentes. O Presidente passa a ler a segu inte 
correspondência: oficios do Instituto Estadua l de 
Desenvolvimento de Recursos Humanos- I EDRHU - MG -. contenao 
o resultado final do Censo do Fu ncion a l i smo Público: do 
Comitê de Preservação do CREDIREAL. contenao ponderações 
sobre as transformações no CREDIREAL: do Tribunal de Just~ça 
do Estado. comunicando os números de atos remuneraoos 
praticados nos últimos três anos oelos cartoriss 
extrajud iciais de Belo Horizonte: do Presidente da Caixa de 
Assistência dos Advogados de Minas Gerais . encaminhando 
re l atório do Fundo Judici ár io que informa o número de atos 
remunerados praticados nos últimos três anos pelos cartórios 
extrajudiciais de Belo Horizonte: oficio da Assembléia 
Legislativa do Estado da Paraíba. manifestanoo total 
solidariedade aos funcionários do Banco do Brasil ameaçados 
de demissão. Passa-se à 3ª fase da Ordem do Dia. com a 
discussão e a votação de -:-eceres sobre proposições oue 
dispensam a aoreciaçâo c _ Plenário da Assemb l éia O 
Deputado Carlos Murta em i te parecer, no 2Q turno. pe l a 
aprovação do Projeto de Lei nQ 165/ 95. de autoria ao 
Deputaao Ronaldo Vasconce llos. Discutido e vot ado. é o 
projeto aprovado. A Deputada Elbe Brandâo. re l atora. nc 2Q 
turno. do Projeto oe Le i nQ 193 / 95. do Deputado Antôn i o 
Júlio. em i te parece- pela aprovação do projeto. Discut i da e 
votaaa. é a matéria aprovaaa Cumorida a f i na l idade da 
reunião. o P~esiaente agradece a presença de tooos. 
determina a lavratura da ata e encerra os traba l hos. 
Sala das Comi ssões. 9 de agosto ae 1995. 
Ajalmar Si lva . Presidente- Jairo Ataide- Carlos Murta-

Arnaldo Penna. 
ATA DA 9ª REUNIÃO 
CONHECER , DEBATER , 
GOVERNO FEDERAL , 

ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROPOR E ACOMPANHAR TODAS AS AÇÕES DO 

DESENVOLVIDAS NO PROPOSTO PROCESSO DE 
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PRIVATI ZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
Às quatorze horas e quarenta minutos do dia três de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala aas 
Comissões os Deputados Miguel Martini. José Henrique e 
Anivaldo Coelho, membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente . Deputado Anivaldo Coelho, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deoutaao Migue l 
Martin i que proceda à leitura da ata da re _-i ão anterior, 
que. lida e aprovada , é subscrita pelos membrcs presentes A 
seguir. a presidência acusa o recebimento de manifesto de 
descontentamento ass inado por Vereadores à Câmara Municipa l 
de Parauapebas, PA, solicitando o empenho de todos para que 
não seja permitida a privatização da Cia. Vale do Rio Doce. 
Encontra-se presente. também. o Deputado José Bonifácio. 
Prosseguinoo. o Presidente informa que a reunião se destina 
a ouvir o Sr. Amaro Lannar i Júnior. Vice -Pres idente do BD MG. 
e comunica que não puaeram vir os seguintes convidados: o 
Senador José Serra. Ministro de Estado do Planejamento e 
Orçamento: a Sra. Elena Landau. Diretora do BNDES; o 
Deputado Federal Roberto Campos e o Sr. Luís Antônio de 
Medeiros. Pres idente da Força Sindical . Registra - se. na 
oportunidade, a presença do Deputado Arnaldo Penna. A 
seguir. o Deputado Anivaldo Coe lho passa a palavra ao 
convidado , que se declara favorável à privatização da Cia. 
Vale do Rio Doce e discorre sobre o assunto . Passa-se à fase 
dos debates. com a participação do convidado e dos Deputados 
Arnaldo Penna, José Bonifácio e Anivaldo Coelho . conforme 
consta nas notas taquigráficas. Nada mais havendo a ser 
tratado, a Presidência agraaece o comparecimento do 
convidado, dos Deputados e aos demais participantes. convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. 
determina a lavr atura da ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões. 10 de agosto de 1995 . 
Anivaldo Coelho, Presidente - Elbe Brandão - Arnaldo Penna . 

ATA DA 13a REUN I ÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚ BLI CA -
Às dez horas do dia nove de agosto de mi l novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na Sa l a aas Comissões os 
Dep utados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna . Jairo Ata í de e 
Carlos Murta. membros da Comissão supracitada. Havendo 
número regimental. o Presidente. Deputado Ajalmar Silva , 
declara abertos os trabalhos e so li cita ao Deputado Jairo 
Ataíde que proceda à leitura aa ata da reunião anterior. 
que. 1 ida e aprovada. é suoscrita pe l os membros presentes. O 
Pres i dente passa a ler a correspondência: ofício enviado 
pelo Presidente do Banco do Brasil. refer indo-se ao Programa 
de Desligamento Vol untár io dos Funcionários; ofício da 
Câmara Municipal de Três Marias. manifestando apoio à 
reivindicação do Muni c ípio de Curvelo de sediar uma das 
unidades admin ist rativas do Governo do Estado. Ainda na 1ª 
parte da reunião, a Presidênc i a distribui ao Deputado 
Arnalao Penna o requerimento do Deputado Carlos Pimenta no 
qual se so li cita acompanhamento do processo de privati zação 
ao Banco oe Crédito Rea l ae Minas Gerais S.A. - CREDIR EAL 
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Passa-se à 2ª parte da reunião com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições su j eitas à aprec iação do 
Pl enário da Assembléia. Com a palavra, o Deputado Jairo 
Ataide emite parecer pela aprovação. no 2Q turno. do Projeto 
de Lei no 33 / 95 na forma do vencido no 10 turno. Discutido e 
votado , é o parecer aprovado. Ainda -com a palavra , o 
Deputado Jairo Ataide emite parecer concluinoo pe l a 
aorovação, no 1Q turno, do Projeto de Lei nQ 241 / 95 com a 
Emenda nQ 1. da Comissão de Constituição e Justiça. 
Discutido e votado. é o parecer aprovado. Cumprida a 
finalidade da reunião. o Presidente agradece a presença de 
todos. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 10 de agosto c~ 1995. 
Ajaimar Silva, Presidente - Bilac Pinto - El be Brandão-

Carlos Murta - Arnaldo Penna. 
ATA DA 1a REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA , NO PRAZO DE 120 DIAS , INVESTIGAR A 
EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR DÍVIDAS DE TRABALHO NO 
DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETAL NA REGIÃO NORTE DE 
MINAS 
Ás quatorze horas e trinta minutos do dia nove oe agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco, reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Rooerto. Arnaldo Penna. Gil 
Pereira. Almir Cardoso. Marcelo Gonçalves e Olinto Godinho. 
membros da Comissão supracitada Havendo número regimental. 
o Presidente "ad hoc''. Deputado Antônio Roberto. declara 
aberta a reunião e informa que e l a se destina a elege~ o 
Presidente e o Vice-Presidente. designar o relator e 
programar os trabalhos. A Presidência determina a 
distribuição das cédulas de vot ação. devidamente rubricadas . 
e convida o Deputado Al mir Cardoso para atuar como 
escrutinador. Apurados os votos. verifica -se que foram 
eleitos para Presidente. o Deputado Carlos Pimenta. e para 
Vice-Presidente. o Deputado Almir Cardos : ambos com seis 
vo~os. Na ausência do Deputado Carlos 0 imenta. eleito 
Presidente desta Comissão. o Presioente ' ad hoc", Deputado 
Antônio Roberto. convoca os membros da Comissão para a 2ª 
reunião preparatória. a se~ realizada no próximo dia dez. às 
15h30min. com as finalidades de dar posse ao Presidente e ao 
Vice -Pres idente eleitos, designar o relator e programar os 
tr aba lhos. Cumprida a final idade da reunião. a Presidência 
determina a l avratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Marcelo Gonça lves. Presidente- Al mir Cardoso Carlos 

Pimenta - Arnaldo Penna. 

TRAMITA ÇÃ O DE PRO POS IÇÕES 

PARECE R PARA O 2o TURNO DO PR OJETO DE LEI 
NQ 249 / 95 

Comissão de Aaministração Pública 
Relatório 

Do Deputado Alvaro Antônio. o Projeto de Lei ~Q 249 / 95 vi sa 
a dec l arar de utilidade púb lica a Associação dos Koooviàrios 
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Aposentados e Pensionistas de Belo Horizonte e Região 
Metropolitana- ARAPBHRM -. com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Aprovada a proposição no 1Q turno com a Emenda ng 1. cabe 
a esta Comissão deliberar conclusiv ~ ~ente sobre a matéria no 
2Q turno, na forma regimental. 

Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento 
Interno. elaboramos a redação ao vencido. que é parte deste 
parecer 

Fundamentação 
Ratificando a posição desta Comissão no 1Q turno. 

considerando a grande import ânc ia da instituição para os 
rodoviários e os pensionistas de Belo Horizonte. entendemos 
que a seriedade do trabalho desenvolvido em proveito dos 
associados deve ser reconhecida. 

Conclusão 
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Le i 

no 249 / 95 no 2Q turno. na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
El be Brandão , relatora. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 249/ 95 

Declara de utilioade pública a Associação dos Rodoviár i os 
Aposentados e Pensionistas de Be lo Horizonte e Região 
Metropo li tana- ARAPBHRM- com seae no Município de Belo 
Horizonte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade púb lica a Associação 

dos Roooviarios Aposentados e Pensionistas de Belo Hor1zonte 
e Região Metropolitana ARAPBHRM -. com sede no Mun1c1p1o 
de Belo Horizonte. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 94/95 

Comissão de Redação 
o Projeto de Lei nQ 94 / 95. de autoria dO Deoutado Rau l Lima 

Neto. que dec l ara de proteção amb i enta i as áreas oe 
1nteresse ecológico situaoas na bacia hidrográfica do rio 
Pandeiros . foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenoa. 

vem agora o projeto a esta Comissão: _a fim ~e oue. segundo 
a técnica legislativa. seja dada a mater1a a rorma adequaoa. 
nos termos do art. 270. ? 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo. op in amos por se dar á proposição a seguinte 
redação final. que esta de acordo com o aprovaco. 

PROJ ETO DE LEI No 94 / 95 
Declara d proteção amb ient a l -as áreas de int eresse 

ecológicos tuadas na bacia hidrográfica do rio Pandeiros. 
A Assemblé a Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - Ficam dec l aradas de proteção amb i ental. sob a 

denominação de Área de Proteção Amb ien tal do rio Pandeiros -
APA do rio Pandeiros -. as áreas oe interesse eco lóg ico 
situadas na bacia hidrográfica desse rio. 
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Art. 2Q- A APA do rio Pandeiros destina-se a: 
I tornar efetiva a proteção do rio Pandeiros. em 

cumprimento ao que dispõe a Lei nQ 10.629. de 17 de janeiro 
de 1992 ; 

II mante~ o equilíbrio ecológico e a diversidade 
biológica em ecossistemas aquá ticos e terras úmidas 
adjacentes ao rio; 
III -p rotege - paisagens naturais de beleza cênica notável: 
IV - preservar áreas de significativa importância para a 

reprodução e o desenvolvimento oa ictiofauna: 
V - criar condições para favorecer a eoucação ambienta l e a 

recreação em contato com a natureza . 
Art. 3Q -Compete ao Poder Exec utivo e l aborar relatório 

técnico oara caracter i zação aas áreas de interesse eco lógico 
e de atributos naturais notáveis. com o oojetivo oe 
delimitar e oemarcar a APA do r io Pandeiros. incluindo 
especialme te: 

I -as cachoeiras e as corredeiras e suas respectivas áreas 
de influência a jusa nte da usina hidrelétrica oa CEMIG: 

II - a extensa p l anície de inundação e as terras úmidas a 
jusante das cachoeiras do rio Pandeiros: 
III -as matas c'liares ao ongo do rio Pa ndeiros e de se us 

afluentes. 
Art. 4Q - As atividades de implantação, administração e 

; iscali zação da unidad e de conservação ao rio Pandeiros. de 
que trata a Lei ng 10.629. de 17 de janeiro de 1992. e da 
unidade de que trata esta lei serão regulamentadas oor 
decreto. que inoicará o órgão responsável por sua execução. 
Parágrafo único - As at ivioades de que trata este art~go 

poderão ser desenvolvidas pelo Estado em articu l ação com as 
Prefeitur as dos municípios abrang idos pela APA do rio 
Pandeiros. 
Art. 5Q- Na A0 A do rio Pandeiros ficam restringidas : 
I - a rea li zação de atividades que possam colocar em risco 

os mananciais e os campos alagadiços: 
II - a execução de obras de terrap l enagem e a abertura de 

canais. quando essas iniciativas importarem sensíve l 
a l teração das condições ecológicas locais: 
:ri -a rea li zação oe atividades capazes de provocar erosão 

oe terras ou assoreamento de coleções hioricas; 
IV- a realização de atividades que ameacem extinguir. na 

área proteg i oa. espécies da biota regiona l; 
v - a supressão total ou parcial de remanescentes de matas 

c ili ares e de outras formações de matas naturais. 
Art. 6Q Es ta l ei entra e~ vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 7g - Revogam-se as disoosições em contrario. 
Sala das Comissões. 10 de agosto oe 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Dimas Rodrigues. relator -

Cl êuoer Carneiro. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJE TO DE LEI 

NQ 251 / 95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei ng 251 / 95. oe autoria do Governaoor Co 



228 

Es t ado . que 
Município de 
sem emenda. 

autor i za o Poder Executivo a doar i móve l ao 
Jacinto. fo i aprovado nos turnos regimentais , 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que. segundo 
a técnica l egis l at iv a , seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270, § 1Q . do Regimento Interno. 

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final , que está de acordo com o aprovado. 

Autoriza o 
Jacinto. 

PROJETO DE LEI No 251 / 95 
Poder Executivo a doar imóvel ao Mun i c ípio de 

A Assemb l é i a Leg i slativa do Estado ae Minas Gera is decreta . 
Art. 1o -Fica o Poder Execut i vo autorizado a doar 

Mun i cípio de Jac int o o imóve l urbano constitu í do ae um 
prédio e respect ivo terreno. com área ae 1.710 m2 (mil 
setecentos e oez metros quadrados ) . situado naquele 
município. na Praça João Pereira. havi do por doação , 
conforme escritura púb li ca transcr it a sob o nQ 1 .908. a f l s. 
46 do Livro 3-B do Cartório de Reg i stro de Imóveis da 
Comarca de Jacinto. com os seguintes l imites e 
confrontações: pela frente. numa extensão de 57m (cinqüenta 
e sete metros). a Praça João Pereira: pe l a direita. numa 
extensão de 30m ( trinta metros ) . a Rua Antôn io Pe i xoto: pela 
esquerda , numa extensão de 30m (trinta metros). a Rua Santos 
Dumont: e pelos fundos. numa extensão de 57m (cinqüent a e 
sete metros ) . a Rua Santo Antônio. 
Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina - se 

á insta l ação de repart i ções do servi ço público do Muni c ípio 
de J ac ín o. 

Art. 2Q- A doação se fará se~ ônus para o Estado. 
Art. 3Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as d i spos i ções em contrár io. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão. Presidente - Clêuber Carneiro, relator -

Dimas Rodr i gues. _ 
PARECER SOBRE A REPRESENTAÇAO APRESENTADA PE LO PRE FEITO DE 

UBERABA CONTRA A EMANCIPAÇÃO DO DISTRITO DE DELTA 
Relatório 

o processo de emancipação do Distrito de De l ta , no 
Município de Uoeraba. fo i aprovado em 29 / 6/ 95 por esta 
Com i ssão. Na mesma data, o requerimento para realização de 
plebiscito naque l a l ocal í aade foi enviado para votação em 
Plenár io. 
Antes que o Plenário apreciasse o requerimento. o Prefeito 

Munici pa l de Uoeraba protocolou represen t ação aDjetivando a 
suspensão da t r am it ação do processo nesta Casa. _ 

Recebida pelo Plenário em 4/ 7/ 95 e publicada em 6 / 7 / 9~. fo i 
a representação encaminhada a esta Comissão para aná li se. 

Fundamentação 
A primeir a a l egação do Prefeito de Uberaba é a de que s~ u 

município não pôde se manifestar sob r e a doc umentaçao 
aoresentaaa pela Comi ssão Emancípacionista . ~ icanao. desse 
moao. i mpossibi li tado de exerce r o d i eito do contraditório. 
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Ta l linha de raciocínio nos causa estranheza. uma vez que 
estamos aq ui analisando uma representação de sua autoria , 
apresentada tempestivamente. que contesta diferentes 
documentos juntados ao processo . Desconsideramos essa 
primeira afirmativa, porque e l a não condiz com a realidade. 

Argumenta ainda o Prefeito de Uberaba que o Distrito de 
De l ta é vizinho de Igarapava. município do Estado de São 
Paulo. e. por esse motivo. sol icita uma inspeção pericial. 
pe l a Justiça Ele itoral. para verificar se na l ista de 
assinaturas consta o nome de algum eleitor pau li sta 

Ora. os e l eitores que ass inam a representação são 
i dentif i cados através do número do titu l o de ele itor. da 
seção e da zona eleitora l . conforme prescreve o i nc i so :r do 
art. 7Q da Le i Comolementar nQ 37 / 95. " in verbis " 

"A r t. 7Q . . . . . . . . . . . . .......... . 
I I encaminhamento à Assembléia Legisl a tiva de 

representação assinada por . no mínimo. 7% (sete por cento ) 
dos eleitores inscr itos na área territoria l a ser 
emanc i pada. i dentificados por meio do títu l o de eleitor. da 
seção e da zona ele i toral. em l ista organizada por entídaae 
legalmente constituída. que se responsabilizará pela 
i doneidade das as~'naturas, dispensado o reconhecimento de 
firma·. 

É praxe nesta Comis são. ao se confrontar o total de 
assinaturas com a exigência lega l . conferi a seção e a zona 
a que pertence cada ele i tor signa~ário , com a f i nalidade de 
comprovar se o seu titulo é da área emanc í panda . Tendo em 
vi sta. porém. o elevado número de processos de emancipação 
e. conseq üentemente. ae ass inaturas de e l e i tores. foge à 
competênc i a desta Comissão e desta Assemb l é i a Legislativa a 
conferênc i a das assinat ur as . moti vo pelo qua l . sab i amente . a 
Le i Complementar nQ 37. de 1995. previu que entidade 
l egalmente constitu í da dever i a resoonsabi l izar-se pela 
idoneidade delas. d i spensado o reconhecimento de firma. 
Caberia. pois. ao autor da representação. a l ém de simples 
alegações. o ônus da prova. caso quisesse questionar a 
i doneidade das assinaturas ou a veracidade da inscrição do 
ele itor signatário na área ema ncí panda 

Ass im sendo. não encontramos embasame nto l ega l no pedido ao 
Prefeito de Uberaba J que d i z resoeito á rea l ização ae 
per í cia pela Justiça =l e i tora l para conferir se os ele i tores 
residem em De l ta. 

Por oportuno. con vém aq ui esc l arecer a ue devemos entender 
po- ent i dade l ega l mente cons: 'tui da aque l a que possu í 
pe~sonalidade j ur í dica. A Associação Apoio Comunitário dos 
Mo radores de De lt a . ent í aade oue atesta a idoneidade das 
assinat ur as. prova que poss ui personaliaade ju r ídi ca. 

Quanto à a l egação de que existe dua l i aade de comissões 
emancípacíonistas atuando no processo . constatamos que esta 
não procede. pois a Associação Aoo io Comun~tário aos 
Moradores de Delta é a entiaade responsável pe l a organização 
da li sta ae ass i nat uras. atesta ndo s ua i doneidade e 
colaborando. esoorad icamente. com a Comi ssão Pró-
Emanc ípac íoní sta de Delta. forn ecendo pape l tímorado e 
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solicitando aos órgãos e às entidades info rmações 
necessárias à composiç~) do processo de emancipação. É 
intel igíve l e justifi C: \ el tal situação , em virtude dos 
obstáculos com que os i íderes do movimento da emancipação 
pretendida vêm defrontando- se. Não existe, portanto. 
viol ação a l guma do inciso II do art 7Q da Lei Complementar 
no 37. de 1995, conforme quer entender o Sr. Prefeito. O 
mencionado dispositivo. com a redação que lhe foi dada pela 
Lei Complementar nQ 39 . de 1995, dispõe que "havendo mais de 
uma comissão emancipacionista na mesma are~ emanc1panda. 
terá preceoência aquela cuja represent~:ao tenha s1do 
recebida em primeiro lugar pela Assemblé~~ ~eg isl ati va "_(~ 
2Q); e, na ocorrência dessa dupl icidade, "as representaçoes 
que se seguirem à primeira se~ão a ela anexadas e, _em caso 
de afastament o da comissao anter1or. cons1deradas 
sucessivamente, segundo a oroem de sua apresentação" (~ 3~). 
Como se vê, mesmo se ocorresse oupl icidade. de com1~soes 
emancipacionistas. isso não seria oostáculo a tramitaçao do 
processo. . 
Outro ponto abordado pelo Prefeito de Uberaba e o de qu~ a 

declaração referente à existência de ed if1c1o em cond1çoes 
de abrigar o Governo Municipa l e os órgãos de_segura~ça: bem 
como o inventário patrimonial dos bens move1s e 1move1s ~o 
município situados no Distrito de Delta e a relaçao 
discriminada dos servidores públicos municipais lotados na 
área emancipanda não foram fornecidos pela Prefeitura 
Municipal de Uberaba, não sendo. portanto, oocumentos 
válidos . Prosseguindo em suas ponderações. diz o Pref eit o 
que no processo nao existe prova de que a Prefeitura tenha 
sonegado tais informações. Quanto a esse f ato, ressaltamos 
que a Lei Feaeral nQ 9.051. de 18 / ? / 95, que trata oa 
expedição de certidões _para . a_ deresa de d1re1tos. e 
esclarecimentos de situaçoes. d1spoe em seu art . 1Q que as 
certidões para a defesa de direitos e esclarecimentos ~e 
situações. requeridas aos órgãos da aoministraçao 
centralizada ou autárquica. às empresas puol 1cas. as 
sociedades de economia mista e às fundações públicas_ da 
União. dos Estados. do Distrito Federal e dos munlClplos. 
deverão se r expedidas no prazo improrrogável de quinze dias. 
contados ao registro do pedido no órgão expedidor '' . 
Encontram-se no orocesso cópias autenticaoas dos protocolos 

dos pedidos feitos pela Associação Apoio Comunitári~ dos 
Moradores oe Delta para que sejam fornecidas as cert1ooes em 
questão. As solicitações foram feitas no dia 8 '2/ 95. oata 
anterior à publicação da Le i nQ 9.051. de 1995. D1 anc e 
disso. o prazo começa a ser contado a partir da oub l 1caç~ : 
da referida lei. Até 2/ 5/ 95. oata em que foi protocolado : 
reouerimento de emancipação no Plenário a Prefeitu~a 
Municipal de Uberaba não havia fornecido a documentaçao 
sol i citada pela Associação. 

Por outro lado. o art. 7Q 
1995. não determina que as 
fornecioas oela Prefeitura. 
Prefeito contestá- l as quanao 

da Le i Comp l ementar nQ 37, de 
referidas i nformações sejam 
permitindo. entretanto, ao 

não retratarem a realidade 
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(art. 8Q da mesma lei complementar ) . 

Na reunião do d i a 7/ 6/ 95 , solicitamos. como relator do 
processo. que fosse encaminhado ofício ao Prefeito de 
Uberaba pedindo informação sobre a existência de edifício em 
condições de abrigar o Governo Municipal e os órgãos de 
segurança. Na mesma data. o Deputado Anderson Adauto 
requereu a esta Comissão perícia no Distrito de Delta para 
verificar a ex i stênc ia de imóvel com tais condições. 
juntando ao requerimento dois documentos: declaração de 
proprietário de imóvel. com8rometendo-se a cedê-lo para uso 
dos órgãos do Governo Munic~pal. e uma fotografia ao prédio 
onde já funcionam os órgãos de segurança. 

Tendo em vist a que ta l informação envolve um conceito 
subjetivo. esta Comissão aprovou o reauerimento do Deoutado 
Anderson Adauto, e foram indicaaos Deputaoos para verifica r 
"in oco " se tal requisito estava sendo atendido pelo 
distrito emancipando Após a perícia rea li zada. a comissão 
instituída concluiu que no Distrito de Delta existem 
efetivamente edif ícios em condições de abrigar o novo 
Governo Municipal, como, por exemp lo , o imóvel cuja 
fotografia se encontra a fls. 75 do processo de emancipação. 

Faz ainda parte da representação assinada pelo Prefeitc je 
Uberaba pedido de vista ao processo para contestar a 
documentação que nele se encontra . Quanto a essa 
so l icit ação . temos a informar que o Regimento Interno só 
permite vi sta a membro da Comissão. Já a Lei Complementar nQ 
37. oe 1995. em seu art. 5Q. { 2Q. permite ao município a 
que pertencer o território que se pretende emancipar ou 
anexar representar contra o desmembramento ou anexação. 
apenas nos casos previstos no mesmo artigo , nos incisos I a 
III. até a aprovação , pe lo Plenário da Assembléia, do 
requerimento dirigido ao TRE - MG solicitando a realização de 
plebiscito. caoendo-lhe. quanto aos fatos aleç-:os. o ônus 
da prova. 

Ora, o Prefeito de Uber aoa. em sua representação. faz 
inúmeras alegações de fatos que poderiam ensejar diligências 
para dirimir dúvidas suscitadas. mas não aoresenta oravas. 
nem ao menos indícios. O art. 3Q da Del ioeração nQ 1. de 
1995 , da Comissão ae Assuntos Municipais e Region a li zação, 
possibi l ita, ainda. ao Prefeito juntar nova documentação à 
representação aoresentaaa. até 5 dias aoós o recebimento 
oesta pelo Plenário . Cumpre - nos salientar que a 
representação de Delta •o ; recebioa em 4 / 7/ 95. e até 9/ 7/ 95 
não fo i anexado a ela documento algum . O prazo. portanto. 
está precluso. uma vez que o recesso par l amentar não 
interromoe a sua contagem. conforme dispõe o art. 4Q da 
mesma de l iberação. 

"Ad argumentandum " , poder-se-ia alegar oue a Lei 
Complementar ng 37. de 1995. sofreu alterações coe a 
vigência da Lei Complementar nQ 39, de 1995 . 

De fato. o art. 7Q da Lei Comp l ementa- ng 39. de 1995. 
ampliou o prazo para o município remanescente oferecer a 
rep~esentação de que trata o 2Q do art. 5Q da Lei 
Comp l ementar nQ 37. ae 1995. até o ence>ramento da discussão 
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no 2Q turno do projeto de lei de emancipação. Ocorre , porém. 
que essa dilatação só se aplica às circunstâncias acrescidas 
pelo art . 1Q da Le i Complementar nQ 39. de 1995. auais sejam 
aquelas em que ocorrerem perda, pelo município remanescente, 
de distrito industrial, de mais de 80% de sua àrea 
territorial. de mais de 3 distritos ou de mais de 70% de 
suas receitas correntes e de capita l. Nenhuma dessas 
hipóteses é apl icàvel à espécie. 
Pelas razões expostas. não encontramos amparo legal ou 

regimental para concordarmos agora. quando da elaboração ao 
parecer, com o pedido de vista ao processo. 

Conclusão 
Em face do exposto. concluímos pe l a improcedência da 

representação do Município de Uberaba e. consequentemente. 
pelo reenvio do requerimento de so li c it ação do pleoisci:o ao 
Plenário, nos seguintes termos. 

REQUERIMENTO 
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa ao 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 Compl ementar nQ 37. de 18 / 1/ 95. 
seja enviado oficio ao Tribunal Regional Eleitora l 
solicitando a realização de consu l ta plebiscitária à 
população do Distrito de Delta quanto a sua emancipação do 
Município ae Uberaba. passando a constituir o Município de 
Delta, com sede na localidade de Delta. 
Sala oas Comissões. 10 de agosto de 1995. 
José Henrique. Presidente - Geraldo Nascimento. re l ator -

Ivair Nogueira - Simão Pedro Toledo. 
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BELO HORIZONTE , TERÇA-FEIRA , 15 DE AGOSTO DE 1995 

ATA 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 11 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMARIO- COMPARECIMENTO- Falta de "quorum". 

COMPARECIMENTO 
- As 9h15min. comparecem os Deputados: 
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Wanderley Ávil a - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen-
Ibrahim Jacoo - Ailton Vilela- Bon if ácio Mourão- Carlos 
Murta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elbe Brandão -Gera l do Nascimento- Geraldo Santanna - Gil 
Pereira - Hely Tarquinio - Ivo José - João Leite - Jorge 
Hannas - José Henrique - Marco Régis - Miguel Baroosa 
Olinto Godinho - Péricles Ferreira. 

Falta de "Quorum" 
O Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Ávila ) - A 1 iséa de 

comparecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a re -i ão. por 
falta de "quorum " . e convoca os Deputados para~ ordinária 
de debates de segunaa-feira, dia 14. as 20 horas. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A MENSAGEM NQ 22/95 ( INDICAÇÃO DOS NOMES DOS 
PROFS . PAULO NEWTON DE PAIVA FERREIRA E DALVA CIFUENTES 

GONÇALVES PARA O CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ) 
Comissão Especia l 

Relatório 
Por meio da Mensagem nQ 22 / 95. o Governador do Estado 

submete ao julgamenéo desta Casa. em consonância com o art. 
62. XXIII. l!bll • de Constituição do Estado. os nomes dos 
Profs. Pau lo Newton de Paiva Ferreira e Dalva Cifuentes 
Gonçalves para comporem o Conselho Estadual de Educação. 

Instituída esta Comissão Especia l. nos termos do Regimento 
Interno. foram os ao is professores suomet idos a argüição 
pública. conforme aetermina o art. 112. I. "c". c / c o art. 
150. do mesmo dioloma. cabendo-nos emit ir parecer a respeito 
da referiaa indicação. 

Os orofessores foram arg üi dos e revelaram notório saber. o 
que. aliaao ao exame de seus curr ículos. leva esta Comi ssão 
a entender aue são pessoas dignas ao cargo para o qual estão 
sendo indicadas. 

Conclusão 
Em face do exposto. ooinamos pela aorovação dos nomes ~os 

Profs. Pa ulo Newton de Paiva Ferreira e Dalva Cifuentes 
Gonçalves para compore~ o Conselho Estadual de Educação. 
Sala oas Comis sões. 10 de agosto de 1995. 
Joã o Leite. Presidente e relator - ~lvaro Antônio -G il 



Pereira . 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

- No 238 / 95 
Comissão de Fisca li zaçâo Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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De autoria ao Deputado Anivaldo Coelho. o projeto de 
resolução em aná l ise dispõe sobre o repasse dos recursos 
alocados no orçamento da Assembléia Legislativa do Estado de 
Minas Gerais a título de subvenção social e auxílio para 
despesas de cap i tal a entidades de assistência soc i a l e 
transferências a municípios. 

Publicado em 19 / 5/ 95 , o projeto foi encaminhado à Comissão 
de Constituição e Justiça. que emi:iu parecer pela 
jurídicidade. pela constitucio~alidade e pela legalidade da 
matéria e apresentou-lhe o Subst ' -utivo nQ 1. 

Cabe agora a esta Comissão del-~erar conclusivamente sobre 
a proposição. nos termos do art. 195, c / c o art. 10t;. II. do 
Regimento Interno. 

Fundamentação 
As condições básicas para a concessão ae subvenções sociais 

e auxílios para despesa de capital são definiaas a cada ano 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Estado e na Lei 
Federa l nQ 4.320. de 17/3/64. valendo tais condições para a 
liberação de verbas no âmbito dos Poderes Executivo. 
Legislativo e Judiciário. 

O montante global dos recursos da atividade "Auxí li os 
Financeiros Diversos". constante no orçamento da Assembléia 
Legislativa do Estado de Minas Gerais. foi :efinido para o 
ano de 1995 em R$20.773.722.00. 

Quanto ao aspecto financeiro-orçamentário. o projeto em 
análise não apresenta óbice à sua aprovação, pois não 
acarreta aumento ou redução das despesas fixaaas para a 
at ivi dade em questão. Aproveitamos, e tretanto. a 
oportunidade para aproximar o texto do Substitutivo nQ 1. 
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, ao 
propósito do projeto original. que visava atribuir a 
li beração de cotas aos Deputados em exercício. Assim. 
apresentamos duas emenaas com o objeti vo de resguardar o 
intento da oroposição em apreço e, ao mesmo tempo. 
aperfeiçoar a matéria em exame. 

Conclusão 
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de 

Resolução ng 238 / 95 na forma do Substitutivo ng 1. da 
Comissão de Cons t ituição e Justiça, com as Eme nd as ngs 1 e 
2. a seguir redigidas. 

EMEND A NQ 1 
Dê-se ao : ·;J ao art. 1Q a seguinte redação: 
"Art. 1Q - ...... . 
; 1o -Os recursos referidos no "caput" deste artigo serão 

distribuídos em cotas iguais. para efeito de sua li oeração. 
entre os Deputados aue estejam no exerc ício co mandato. ou 
1 icenciados para tratamento de saúde. " . 

EMEND A NQ 2 
Suprima -se o 2Q do art. 1Q . passando o 1Q a parágraf o 
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único. 
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio, relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 301 / 95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Sebastião Costa. 
tem por escopo declarar de utilidade pública o Conselho das 
Associações de Mor adores de Manh uaçu - COAMMA - . com sede no 
Município de Manhuaç u. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça. que não encontrou óbice à tramitação do projeto. 
vem a matéria a esta Comissão para o 1Q turno de deliberação 
conclusiva. 

O referido 
associações 
Manhuaçu, a 
problemas e 
natureza. 

Fundamen:ação 
Conselho tem por objetivo 

comunitárias dos bairros e 
fim de dar-lhes apo io para a 
de estimular a formação de 

Conclusão 

congregar as 
distritos de 

so 1 ução de seus 
entidades dessa 

Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ng 
301 / 95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala aas Comissões. 14 de agosto de 1995. 
Jorge Ed uardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJ ETO DE LE I 
NQ 182/ 95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em epígrafe. do Deputado João Batista de 
Oliveira. dispõe sobre a comemoração do Dia Estadua l de Luta 
da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Aprovada a matéria no 1o turno. com emenda. vem o projeto a 
esta Comissão para o 2Q turno de deliberação conclusiva. 

Em anexo. apresentamos a redação do vencido. que é parte 
deste parece~. 

Fundamentação 
A noção de que se deve aedicar atenção e cu i dados especiais 

aos portaaores de deficiência é a lgo já incorporado ao senso 
comum. 

Todavia. como forma de assegurar esse direito natural. 
houve por bem o legislador incluir. no texto constitucional. 
d i spositivos que objetivam amparar ta i s pessoas e promover 
sua in tegração social, a fim ae lhes proporcionar melhor 
aual iaade de vida. 

A mesma oreocupação moveu o autor do projeto em exame a 
apresentá- lo. Como forma de sensibilizar a popu l ação no oue 
diz respeito aos problemas enfrentados pelos deficientes e. 
sobretudo. de reduzir o preconceito existente contra eles. o 
projeto propõe a instituição. no Estaao. do Dia de Luta da 
Pessoa Portaaora de Deficiência. 

k aata será comemorada, an ualmente. ~o dia 21 ae setemoro e 
possibilitará que os oireitos e as garantias dos deficien:es 
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sejam lembrados . 
Por considerarmos 

parecer emitido por 
oportuna a medida proposta, reiteramos o 
esta Comissão no 1g turno. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação. no 2Q turno. do 

Projeto de Lei ng 182/ 95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões. 14 de agos:o de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 182/ 95 

Dispõe sobre a comemoração do Dia Estadua l de Luta da 
Pessoa Portadora de Deficiência. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lo -Fica instituiao o Dia Estadua l de Lu a da Pessoa 

Portaaora de Def i ciênc i a, a ser comemorado . anua lmente . no 
dia 21 de setembro. 

Parágrafo único - O Estado registrará oficialmen!e a data, 
promovendo ati \ ' dades que contribuam para a reflexao.sobre a 
condição da pessoa portadora de defic iência na soc 1eaaae e 
que possam subsidiar a e l aooração ae politicas de governo 
para esse setor social. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

pub li cação. 
Art. 3g- Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 192/ 95 
Comissão de Saúde e Ação Socia l 

Relatório 
De autoria do Deputado Ajalmar Si lva , o Projeto de Lei ng 

192/95 objetiva criar o Dia Estadua l do Esteticista. 
Aprovada a matéria no lg turno, com a Emenda ng 1, vem_a 

proposição a esta Comissão para o 2Q turno de del1beraçao 
conclusiva. 

Em anexo. apresentamos a redação ao vencido. que é parte 
deste parecer. 

Fundamentação 
Em fase de reconhecimento e regulamentação. a profissão de 

esteticista cumpre a função de adequar o individuo ao seu 
contexto socia l , na mediaa em que possibilita um melhor 
relacionamento interpessoal. Ademais. há profissionais que 
têm sua carreira vinculada á estét ica. sobretudo no que diz 
respeito a cuidaaos com o corpo ou com a expressão facial .. 
Além disso. há que se levar em conta que essa categor1a 

orofissional possu i aproximadamente 5 mil trabalha~ores em 
Minas Gerais. o que atesta a relevância de suas funçoes. 

Em vist a aisso. julgamos oaortuna a oroposição e ana lise. 
Conclusão 

Pelo exposto. somos pela aprovação. no 2Q turno. ao Projeto 
de Lei no 192/95 na forma do vencido no lQ turno. 
Sala aa~ Comissões. 14 ae agosto ae 1995. 
Marco Régis. relator. 

Redação do vencido no lo Turno 
PROJETO DE LEI NQ 192/ 95 

Cria o Dia Estadua l do Esteticista. 
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. lQ -Fica instituído o Dia Estadual do Esteticista . a 

ser comemorado. anualmente. no dia 20 de novembro . 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q Revogam- se as disposições em contrário. 

ERRATA 

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 10 DE MAIO DE 1995 

Na publicação da ata em epígrafe , verificada na edição de 
12 / 5/ 95. na pág . 40, co l. 1. no sumário, onde se l ê: 
"Projetos de Lei ngs 23 e 231 / 95 " . l eia-se: 
"Projeto de Reso lução ng 230/ 95 Proje~o ae Lei ng 

231 / 95 " . 
Na pág. 43 . col. 1, onde se l ê: 
"PROJETO DE LEI No 230/95" . l eia - se: 
"PROJETO DE RESOLÜÇÃO NQ 230/95" . 
Onde se lê: 
"A Assembléia Legis l ativa do Estado de Minas Gerais 

decreta ". 1 e i a-se: 
"A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais 

aprova". 
Onde se lê: 
"Art. 5Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

puolicação. " . l eia - se: 
"Art . 5Q -Esta resolução entra em vi gor na data de sua 

oub l i cação. " 



BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 14 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Péricles Ferre ira 
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SUMÁRIO : COMPARECIMENTO - Fa lt a de "quorum" - ORDEM DO DIA . 
COMPARECIMENTO 

- Às 20h1 5min, comparecem os Deput ados: 
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise - Djalma Diniz - Geraldo 

Santanna - José Henrique - Marco Régis - Miguel Martini -
Paulo Sche:tino - Péric l es Ferreira. 

Fa lt a de "Quorum" 
O Sr . Presidente ( Deputado Péricles Ferreira ) - A 1 ist a de 

comparecimento não registra a existência de númer o 
regimental. A Presidência deixa ae abrir a reunião. por 
falta de "quorum". e convoca os Deputados para a especia l de 
auarta - feir a. dia 16 . as 20 hor as , nos termos do edita l ae 
convocação, e para a orainaria deliberativa da mesma data, 
as 14 horas. com a seguinte orcem do dia: ( - A ordem ao dia 
a nunciada pelo Sr. Presidente é a pub li cada na ed i ção 
anter ior.). 

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLA TIVA , EM 8 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deput ados Agostinho Patrús e Wanderley 
Ávila 

SUMÁR IO: ABERTURA - 1ª PARTE : Ata - 2ª PARTE ( ORDEM DO 
DI A): Discussão. em turno único. do Veto Tota l a Proposição 
ae Lei ng 12.635: rejeição - Vot ação. em 1Q turno. ao 
Projeto de Lei ng 28 5/ 95: requer ime nto do Deputado José 
Bonifácio: deferimento: questão de ordem; requerimentos dos 
Deoutados José Bonifácio \4) e Romeu Queiroz (3): 
deferimento: reauerimento do Deputado José Bonifácio: 
discursos dos Deputados Ronalao Vasconce ll os. Ivo José. 
Irani Barbosa . Durva 1 Ângelo, José Bon ifácio . Ermano Batista 
e João Batista ae Oliveir a: aprovação: questões de ordem: 
suspensão e reabertura da reun1ao: questão de ordem: 
inexistência ae "auorum " para continuação dos traba l hos -
ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
- Ás 20h15min. comparecem os Deputados: 
Agos tin ho Patrús -Wander l e y Ávila Sebast ião Na varro 

Vi e i ra - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista - Antônio Júlio -
Aílton Vilela - Ajalmar Si lva- Al encar da S ilveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivalao 
Coe l ho - Antô io Anaraae - An ônio Gena~o - Antôr io Robe~t o 

Arna l ao Can ar in ho Arnalao Penna 9 i1 ac Pinto 
Bonifác io Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta- Díl zon 
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Melo - , Dimas Rodrigues - Dinis Pi nheiro- Djalma Diniz -
Durval Ange lo - El be Brandão - Elmo Braz - Franc i sco Ramalho 
- Ger aldo Nasc imento - Ger a ldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gil mar Machado - Glycon Terra Pinto- Hely 
Ta rqu1n10 - Iran1 Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataíde - João Ba tist a de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo de Olivei ra - José Bon i fác io - José Braga - José 
Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira Leon idio 
Bouças- Luiz Antônio Zanto- Marcelo Gonçalves Ma -- ~ 
Régis - Ma rcos Helênio - Maria Olivi a- Ma ur i Torr es 
Mi gue l Barbosa - Miguel Martini - Ol into Godinho - Pau io 
Piau - Pau lo Schettino- Péricles Fer reira - Ra ul Lima Neto 

Ron a ldo Vasconcellos Sebastião Costa Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo - Toninha Ze itune -W ilson 
Trópia . 

O Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Áv i la ) - A li s t a de 
comparec imento registra a existênc i a ae número reaime nta 1 
Declaro aoerta a reun1ao . Sob a proteção ae Deus é em nom~ 
do oovo mineiro. inici amos os nossos traba lhos. Com a 
palavra. a Sr a . 2ª - Secretária , para proceaer á leitura da 
ata da reunião anter io r . 

1ª PARTE 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen , 2ª -Secretá ria . procede à 
l eitura da ata da reunião anter ior . que é aprovaaa sem 
res trições. 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
O Sr. Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) - Nos termos 

ao edital de convocação. a Pr es idência va i passar a 2a oarte 
da reunião, com a discussão e a vot ação da matér ia constante 
na pau ta. 

Di scussão . em turno único. do Veto Tota l à Proposição de 
Lei ng 12.635. que dispõe sobre o Programa de Alimentação 
=sco l ar da reoe púb li ca estadual. A Comissão Especi a l opina 
pela ma nutenção do veto . Em discussão. o veto . Não há 
orado r es inscritos. Encerra -se a discussão. A Presidência 
vai submete r a matéria a vot aç ão secreta. nos termos do art. 
234 do Regimento Interno. Antes. l emora ao Plenário que os 
Deputados que oesejarem manter o veto deverão votar "sim " . e 
os que dese j arem rejeitá-lo deverão vot ar "não " . Resumindo: 
"sim" . mantém o veto. "não" re jeita o veto. Em vot ação. o 
veto. Para atuarem como escrutinadores . a Presidência 
convida os Deputados Dil zon Melo e Oli nto Godinho . Com a 
oalavra. o Sr. Secretário. para proceder á chamada dos 
Deputados. 

A Sra . Secretár i a ( Deputada Maria José Haue i sen ) - ( - Faz a 
chamada. ) 

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputaaos: 
Agostinho Patrús - Wander l ey Ávila- Paulo Pettersen 

Rêmolo Al oise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacoo - Er mano 
Bat i sta- Antônio Júlio - Ai lton Vil e l a - Aja l mar Si lva-
Ale car aa Si lveira Júnior - Almi~ Caraoso - Anae~son Adauto 
- Ani va i ao Coelho - Antônio An~· aae Antônio Genaro 
Antônio Roberto - Arna l oo Can a r· ·no - Arna l do Penna - Bi l ac 
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Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Djalma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco 
Ramalho- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende- Gil Pereira 
- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely Tarquinio-
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide -
João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge Eduardo de 
Oliveira- José Braga- José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira Leonidio Bouças- Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri 
Torres- Miguel Barbosa- Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira- Raul Lima 
Neto- Ronaldo Vasconcellos Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune - Wilson 
Trópia. 

O Sr. Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 
à abertura da urna e à verificação da coincidência do número 
de sobrecartas com o de votantes. 

Procede-se à conferência das sobrecartas. 
O Sr . Presidente - Votaram 67 Deputados. Foram encontradas 

na urna 67 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 9 Deputados. Votaram "não " 

58 Deputados. Portanto. está rejeitaao o veto. À 
promulgação. 

Votação. em 1Q turno. do Projeto de Lei ng 285 / 95. do 
Governador do Estado, que cria a Secretaria ae Estado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado. altera a 
denominação da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 
Meio Ambiente e dá outras providências. A Comissão de 
Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda ng 1, aue apresentou. A Comissão de Meio Ambiente 
opinou pela sua aprovação com as Emendas ngs 2 a 10. que 
apresentou, e pela rejeição da Emenda ng 1. da Comissão ~e 
Justiça. As Comissões de Agropecuária e de Fiscalizaçao 
Financeira opinaram pela aprovação do projeto com as Emenaas 
nos 2 a 10. da Comissão de Meio Ambiente, e pela rejeição da 
Emenda no 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário. 
voltou o-orojeto à Comissão de Meio Ambiente. que opina pela 
aprovação da Emenda ng 14 e pela rejeição das Emendas ngs 11 
a13e1Sa17. 

Vem à Mesa requerimento do Deputado José Bonifácio, que 
sol i cita. na forma regimental. a votação destacada da Emenda 
nQ 11 ao Projeto de Lei nQ 285 / 95. do Governador do Estado. 
A Presiaénc i a defere o requerimento. em conformidade com o 
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. 

O Deputado 
que v . Ex a. 
anunciado. A 
Pl enário? 

Questão de Ordem 
Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente, gostaria 
l esse novamente o requerimento que há pouco foi 
aprovação desse requerimento não oependeria do 

O Sr . Presidente- O requerimento é aoenas de destaque, 
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sendo deferido diretamente pela Presidência. de acordo com o 
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. 
- Ato contínuo. vêm à Mesa. sendo a seguir deferidos, de 

conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento 
Interno. requerimentos do Deputado José Bonifácio (4). 
sol i citando a votação destacada das Emendas ngs 17. 13. 15 e 
16 ao Projeto de Lei ng 285/ 95: e ao Deputado Romeu Queiroz 
(3). solicitando a votação destacada das Emendas ngs 6. 10 e 
8 ao mesmo projeto. 

O Sr . Presidente - Vem à Mesa reouerimento do Deputado José 
Bonifácio, que. nos termos do inciso VII do art. 245 do 
Regimento Interno. solicita que seja feita por escrutínio 
secreto a vot ação do Projeto de Lei ng 285/ 95, do Governador 
do Estado. assim como das emendas e dos destaoues ao 
referido projeto. Em votaç~:. o requerimento. Com a palavra. 
para encaminhar. o Deputado Ronalao Vasconcellos. 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos* Sr. Presidente. o 

ilustre Deputado José Bonifácio, se não me fa l ha a memória. 
tem seis mandatos legislativos. é de uma competência 
exemplar e serve para nos orient2~ muito em termos 
regimentais e de trabalho nesta Casa. E ·etanto. o Deputado 
que ora lhes fala. embora com menos man~~tos. aoenas quatro, 
sendo um como Vereador na Cap ita l e três aq ui na Assembléia, 
nunca teve a oportunidade de ver nenhum projeto semelhante a 
este que estamos votando hoje ser vot ado por meio do voto 
secreto. Estamos com 77 Deputados ou quase isso, que sabem 
muito bem definir o seu posicionamento, não orecisando se 
esconder por meio da votação secreta. Por isso. gostaria de 
sol i citar a todos os Deputados que votássemos contra o 
requerimento do ilustre Deputado José Bonifácio. que pode 
ser até regimental, mas não é uo al nesta Casa nos muitos 
anos em que aqui estamos. Solicito ~s Deputados que votemos 
contra o requerimento do ilustre Deoutado José Bonifácio. 

O Sr . Presidente- Com a palavra. para encaminnar. o 
Deputado Ivo José. 

O Deputado Ivo José* Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
estamos desenvolvendo um processo de discussão sobre a 
criação da Secretaria de Meio Ambiente. desde o inicio desta 
legislatura. 

Em todos os momentos. a discussão aconteceu de forma clara, 
aberta. transparente. não só pela Comissão de Meio Ambiente, 
mas por todas as comissões que desenvolveram as suas 
posições. ou mesmo pelos Deputados. que puderam se 
posicionar publicamente durante este ano. E não seria agora. 
no momento fundamental, que buscaríamos uma forma de 
subterfúgio. como disse o Deputado Rona l do Vasconcellos, 
para não perm i t i r que a opinião púo l ica ficasse ciente das 
posições de forma clara. Realizamos um fórum de política 
amoiental que teve a participação de ma i s de 200 entidades, 
aue puderam ouvir experiências do Paraná e São Paulo, onde a 
i mprensa pôde dar sua cobertura no que diz respeito ao oue 
estava sendo discutido. que é a cr i ação da Secretaria ao 
Meio Ambiente. 
Gostar í amos que os Deputaaos presentes no Plenário. aque i es 
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que não tiveram oportunidade de participar do processo de 
discussão que aconteceu este ano, nesta Casa, tivessem a 
lisura, a ética . a postura coerente com as posições que 
foram explicitadas até então, votando contra o requerimento 
do Deputado José Bonifácio, para que pudéssemos manter a 
coerência desenvolvida desde o inicio do ano. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente- Com a palavra, para encaminhar. o 
Deputado Irani Barbosa. 

O Deputado Irani Barbosa * - Sr. Presidente. desde que essa 
febre ambientalista tomou conta de nosso Pais. temos 
assistido a algumas aberrações que merecem ser narradas. 

O exemplo mais recente por mim assistido foi um ep i sódio em 
Ribeirão das Neves, ainda quando minha mu l her era Prefeita. 
Nos conseguimos uma verba por meio ao Ministério de 
Desenvolvimento Social para cana li zação de dois córregos na 
cidade. mas essa verba se perdeu, porque venceu o exercício 
e não conseguimos , junto à Secretaria do Meio Ambiente. o 
relatório de impacto amb ientai para podermos cumprir todas 
as normas necessárias exigidas pelo Ministério para 
l iberação da referida verba. 
Quero lembr ar aqui que o PSD é favorável ao requerimento do 

Deputado José Bonifácio. porque. do contrário, Sr. 
Presidente. debaixo de cada muda de qualquer tipo de capim 
que existir neste Pais, principalmente em Minas Gerais, onde 
houver um pé de capim-gordura , vai haver um ambienta li sta 
dizendo que aquilo é jacarandá centenário ou mata atlântica. 
Sr. Presidente. temos que dar um jeitinho neste Pais, que 
precisa de comida, do arado trabalhando na terra. da criação 
de uma fábrica de motosserras. Precisamos colocar esses 
ambientalistas no lugar deles. Pé de alface não é árvore 
centenária em lugar nenhum. E necessário que se ensine que 
verde é uma coisa mais esplêndida, é a viaa. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar , o 
Deputado Durval Ânge lo . 

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 
acho um verdadeiro absurao quando. num projeto em que as 
questões são bem claras. em que não há nenhum tipo de 
cerceamento. em que há discussão. o deba:e e trânsito livre 
das idéias, defende-se votação secreta. 

A vot ação deve ser às claras, pois ninguém tem nada a 
esconder da sociedade ou do Governo. As posições têm que ser 
bem claras. Então. queremos encaminhar contrariamente à 
votação do requerimenco, encendenao que. numa Casa aesce 
quilate. os representantes do povo. eleitos pelo voto 
direto. devem contas do se u mandato. Não e nt endemos a 
justificat iva para votar cal matéria secretamente. 
Defendemos que o voto seja em aberto e que o Depucado Irani. 
com o seu capim-gordura e outros capins mais. assuma o voto 
que vai dar. como os outros Deputados. Entendemos que essa é 
a forma correta de se proceder. 

O Sr. Presidente - Para encaminhar. com a oalavra. o 
Deoutado Jos é Bonifácio. 
o Deputado José Bonifácio* Sr. Presidente . Srs. 
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Deputados. tenho o maior respeito pelo meio ambiente. como 
também tenho grande respeito pelo IEF. E é por isso mesmo. 
Sr. Presidente , que requeri hoje- pode até ser que, para 
alguns, inusitadamente - a vot ação secreta do projeto. 

Queria a votação apenas da emenda que faz permanecer ou não 
o I EF na Secretaria da Agricultura. como também a do órgão 
da Secretaria de Assuntos Hídricos. Todavia , Sr. Presidente, 
o Regimento e a douta assessoria da Casa me ensinaram que 
ele nos obriga que também o projeto seja votado 
secretamente. Mas verifiquei. no decorrer do andamento desse 
projeto. que os ânimos de uns e de outros se acirraram e que 
o projeto se tornou polêmico . Não vamos fingir. Sr. 
Presidente. Como representantes do povo que somos. 
orecisamos muito do meio ambiente. assim como do IEF. oois a 
toda hora os eleitores. os Prefeitos. os vereaaores. a nossa 
região. enfim. nos procuram para resolver um e outro 
problema. Fez-se em 1930. Sr. Presidente, uma revolução no 
País para que o voto secreto fosse implantado. E tive a 
honra de ter um tio-avô, então Presidente de Minas. 
comandando essa revo l ução que trouxe para os brasileiros o 
voto secreto. o mais democrático deles. Ainda agora. todos 
nos do PSDB . do PMDB. do PDT, do PT e de todos os partidos 
que honram este Poder Legislativo acabaram de votar 
secretamente um veto do Governador. Não há exagero nenhum 
nisso. Compreendo o empenho que o PT. nessa luta comandada 
pelo brilhante Deputado Ivo José, empreende em favor do meio 
ambiente. Compreendo. também. a luta de um dos Deputados aue 
mais admiro nesta Casa. o Deputado Ronaldo Vasconcellos. Mas 
o voto secreto não impede ninguém de votar contra ou a 
favor. E só ir à imprensa e declarar que votou contra ou 
votou a favor. Apenas quero dar comodidade a todos nos. que 
também merecemos. como representantes do povo que somos. 
para decidir de acordo com a nossa consciência. não 
influenciados por mim. pe los Deputados que também propugnam 
que o IEF continue onde está. ou pelos Deputados que lutam 
para que ele vá para a Secretaria do Meio Ambiente. Quero 
oaz. Sr. Presidente. A paz é importante. princioalmente na 
hora de um projeto polêmico como esse. que só a nos foi dado 
dec i d ir . O voto secreto é o mais democrático que existe no 
munao. Mu ito obrigado. 

O Sr . Pres i dente- Para encaminhar. com a palavra. o 
Deputado Ermano Batista. 

O Deputado Ermano Batista - Sr. Presidente. Srs. Deputados . 
não vejo nenhum inconveniente a que sejam votados. de forma 
secreta. o projeto e suas emendas. Dracicamente já estão 
definidos os votos dos Deputados. Tanto f az seja o voto 
secreto ou em público. a definição jà está dada. Não vejo 
também nenhu~ inconveniente na aprovação da Secretar i a do 
Meio Ambie nte e até louvo a a titude do Governador em criar 
esse órgão. Meio ambiente é vi da. como disse. sabiamente. o 
Deputaao José Bonifácio. mas não concordo com a mutilação 
que pretenae~ fazer. retirando o IE= da Secretar i a da 
Agricultura. Esse Instituto t em feito um trabalho 
maravilhoso. tem exercido sua at ividade onde está , com mui ta 
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grandeza. e não precisa mudar de espaço para continuar 
exercendo esse trabalho. Tem prestaoo assistênc i a e 
orientação à nossa agricultura , de forma sábia e 
inteligente. no local onde se encontra. Não será mudando a 
administração que irá melhorar. porque não há necessidade 
disso. 

Não queremos . Srs . Deputados. tirar o IEF de um órgão. ma s 
sim, mantê-lo no órgão no qual está. prestando os serviços 
que vem fazendo para garantir a conci li ação da produção com 
o meio ambiente. El e tem de ficar na Secretaria de 
Agricultura, porque formar f lor estas, ref lor estar. plantar e 
extrair são atos típicos oa agricultur a. e não vejo ra zão 
para se muti l ar essa Secretaria da forma violenta como se 
pretenoe fazer. 

O Sr . Presidente - Para encaminhar, com a palavra. o 
Deputado João Batista de Oliveira. 

O Deputado João Batista de Oliveira*- Sr. Presidente. me u 
relacionamento polít i co. minha trajetór i a como parlamentar 
no Município de Belo Horizonte , minha experiência com os 
segmentos dos ecologistas é traumática. Estamos enfrentando 
dificuldades nos seis a nos ae existência da lei de 
implantação dos distr i tos industriais não poluentes em Venda 
Nova. Não conseguimos implantar, até hoje, porque alguns 
eco logist as emperram, de tod as as formas. a votação. 

Venho defender a votação aberta e quero dar uma resposta às 
pessoas que não representam os movimentos eco logistas. Se eu 
fosse votar com paixão , i r i a votar hoje pe lo IEF na 
Secre a ria de Agricultura. Vou vot ar com a razão, dando uma 
resposta a essas oessoas que não representam o movimento. 
Grande parte de l as nem trabalha. são servidores púb li cos que 
ficam radica lizando em questões que deveri am ter uma 
discussão mais profunda . Por isso. já conversei com os 
Deputados da Frente. Sabemos que a sua posição é de votar 
com a proposta original, isto é. com uma votação aberta. Se 
não fará diferença. não devemos mudar as regras do jogo. 
Defendemos a votação aberta. 

O Sr. Presidente- Em votação. o requerimento. Solicito aos 
Deputados que ocupem seus lugares. Os Deputados que 
estiverem a favor permaneçam como se encontram. ( - Pausa. J 
Aprovado. Podem assentar-se. Para evit ar verificação de 
votação. peço, agor a . que os Deputados a favor do 
requerimento se levantem. Teremos uma verificação imediata. 
( -Pausa. J Podem assentar - se. Vo taram a favor 36 Deputaoos. 
Vot aram contra 27 Deputados. Está ratificada a aprovação do 
requerimento. 

Questões de Ord em 
O Deputado Gi lmar Machado - Sr. Presidente. vi st o que o 

projeto que vot aremos é polêmico. e diante da a lt eração no 
processo de votação. gostaríamos de sol i citar a V. Exa. que 
suspendesse a reun i ão por 10 minutos , para que as lideranças 
puoessem conversar para encaminhar a votação. Queremos que a 
votação transcorra tranqüila e que encontremos o melhor 
caminho para ela. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente, o 
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Deputado José Bonifácio comandou e venceu a vot ação. Queria 
que v. Exa. ouvisse a assessoria e o Plenário desta Casa 
quanto à possíve l inauguração do painel eletrônico. havendo 
a votação pe lo paine l . Se a sugestão tiver sido rejeitada. 
gostaria que os Deputados refletissem mais sobre essa 
questão tão import ante. Não estamos discutindo, agora. se o 
meio ambiente é bom ou ruim. Estamos di s cutindo um processo 
de votação. Gostaria de indagar aos Deputados se minha 
questão procede ou não. 

O Deputado José Bonifácio - Sr. Presidente. com re ação ao 
reouerimento do Deputado Gilmar Machado. estamos p l enamente 
de acordo. Com relação ao requerimento do Deoutado Rc~a ldo 
Vasconcellos. venho l embrar que já é matéria vencida . 

O Sr. Presidente- Esta Presidênc i a susoende a reunião oor 
10 minutos. 

Suspensão da Reunião 
O Sr . Presidente- Estão suspensos os nossos traba lhos. 

=~abertura da Reunião 
O Sr. Presidente- =~:ão reabertos os nos sos trabalhos. 

Questão de Ordem 
O Deputado Raul Lima Neto- Uma ou e stão de ordem . Sr. 

Presidente. Quero dizer a V. Exa . oue , embora tendo aqui 
nesta Casa diversos companheiro~ e amigos oue são 
ruralistas. deixar que o I EF cont inu e com os ruralist a s e 
não passá-lo à Secretaria do Meio Ambiente é uma coisa 
totalmente inace i táve l, até porque quem imoede o Governador 
de nomear um rura li sta na Secretaria do Meio Ambiente ou no 
IEF? 

Estava a li. nas margens do São Francisco . per~o de Maria da 
Cruz . com os braços cruzados e vendo os caminhões passarem. 
Caminhões de carvão. Sr. Presidente. Carvão, não a lf ace nem 
cap im . Mas car vão de pequizeiro. carvão de cajueiro. carvão 
que está acabanoo com as matas. carvão que vai destruir a 
face do nosso Estado . 

Outra co i sa digo. ainda Je tarde . porque tenho que vi ajar 
amanhã. Se reso lvesse pelo IEF na mão dos rura list as. já 
ser ia uma so lução, porque esse órgão já está nas mãos deles. 
Não estamos criando uma Secretaria que não seja fiscalizada. 
Pelo contrário. saberemos onde bater. saberemos onde pedir 
contas quando houver qua l quer coisa errada ou quanoo vi rmos 
esses exageros xiitas que estão acont ecendo. que não 
defendemos. que repudiamos. por parte do IEF. ouando multa 
pequenos agr icultores. quando multa igrejas por ganharem 
bancos. Acho que. oelo contrário . o IEF na mão de uma 
secretar i a va i permitir que haja mais fisca li zação e isso 
beneficiará não somente o meio ambiente mas também os 
próprios rura list as. ~a minha palavra. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente Registrem-se as palavras do Deoutado 
Raul Lima Neto. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente- A Presidência. verificando de plano a 

inexistência oe "quorum" para a continuação dos trabalhos, 
encerra a reunião e convoca os Deputaoos oara a 
extraordinária oe amanhã. dia 9. às 9 noras. nos termos ao 
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edital de convocação, e para a ordinária deliberativa. na 
mesma data, ás 14 horas. com a ordem do dia já anunciada. 
Levanta -se a reunião. 
* - Sem revisão do orador. 

ATA DA 27a REUNIÃO EXTRAORDINÃRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 9 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÃRIO : ABERTURA - Questão de ordem - 1ª PARTE: Ata 

Questão de ordem- Chamada ae verificação de "quorum": 
existência de número regimental para discussão - 2ª PARTE 
(ORDEM DO DIA ): Palavras do Sr. Presidente- Discussão e 
votação de proposições: Discussão, em 1Q turno, da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 5/ 95: discurso do Deputado 
Ronaldo Vasconcellos - Questões de ordem - ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
-Ás 9h15min. comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 
~2ttersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacob - Erma no Batista -
Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alencar da 
Silveira Júnior Almir Cardoso- Alvaro Antônio- Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho- Antônio Andrade -Antônio Genaro 
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna 
Bilac Pinto -Bon ifácio Mourão- Carlos Murta Clêuber 
Carneiro- Di l zon Melo- Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro-
Djalma Diniz - Durval Ângelo- Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nas - mento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - : jlmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquinio- Ivair Noç_~ i ra- Ivo José - Jairo Ataide- João 
Batista de Oliveira - ~~ão Leite - Jorge Eduardo de Oliveira 
- José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros- Kemi l Kumaira - Leonidio Bouças- Luiz Antônio 
Zanto - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria 01 ívia - Maur i Torres Miguel Barbosa Miguel 
Martini - Olinto Godinho- Pau lo Piau- Péricles Ferreira-
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa - Sebastião Helvécio 
-Simão Pedro Toledo- Toni nha Zeitune- Wilson Trópia. 
o Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Ãvila ) - 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 
palavr a, o Sr . 2Q-Secretário. para proceder á leitura da ata 
da reunião anterior. 

Questão de Ordem 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos V. Exa. anunciou a 

ex is tênc ia de número regimental. Gostaria de discordar desta 
Presidência e solicitar que fosse feita a chamada dos 
Deputados ou o encerramento . ae plano, da reunião. 

O Sr. Presidente - A informação da assessoria que faz o 
registro dos Deputaaos é de que se encontram presentes 33 
Deputados. portanto, ná "quorum " para a aoertura dos nossos 
trabê . 'lOS. 

1ª PARTE 
Ata 
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- O Deputado Ibrahim Jacob , 3Q-Secretário nas funções de 
2Q-Secretário. procede á leitura da ata da reunião anterior. 
que é aprovada sem restrições. 

Questão de Or dem 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, insisto para que 

haja nova verificação de "quorum". 
O Sr . Presidente- É regimenta l . Solicito ao Secretário que 

faça a chamada para verificação de "quorum". 
O Sr . Secretário ( Deputado Rêmolo Aloise ) ( - faz a 

chamada. ) 
O Sr . Presidente- Responderam á chamada 36 Deputados 

Portanto. não há "quorum" para votação. mas o há para 
discussão. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA ) 
O Sr . Presidente Nos termos do eaital ae convocação. a 

Presidência vai passar á 2ª parte aa reunião. com a 
discussão e a votação da matéria constante da pauta. 

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

da reunião o Veto Total á Proposição de Lei nQ 12.635. em 
virtude de sua apreciação na reunião extraordinária 
realizada ontem à noite. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr . Presidente- Discussão, em 1Q turno, da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 5/ 95. do Deputado Leonídio Bouças. 
que dá nova reoação ao inciso III do art. 64 da Constituição 
do Estado de Minas Gerais. A Comissão Especial opina por sua 
aprovação. Em d i scussão, a proposta. Com a palavra . para 
discutir, o Deput ado Ronaldo Vasconce llos. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos Sr. Presidente, Srs. 
Deputados. Sras. Deputadas, assessoria desta Casa , galeria. 
imprensa. temos 60 minutos para discutir a Proposta de 
Emenda á Constituição nQ 5/ 95. e vamos fazê- l o com muita 
tranqüilidade . observando o Regimento Interno e solicitando 
que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas se manifestem. em 
aparte. a respe i to da questão tão importante de que trata a 
proposta. de autoria do nobre Deputado Leonidio Bouças, 
acompanhado por uma série de Deputados. atingindo o número 
regimenta l de 26 apoiamentos. 
O que queremos. na verdade. é informar o teor da Proposta 

de Emenda á Constituição nQ 5/ 95. ( - Lê a proposta de 
Emenda à Constituição nQ 5/ 95. publicada na edição do dia 
2/ 6/ 95.) 

Assinam o Deputado auto r. Leonidio Bouças, e uma série de 
outros Deputados. 

Fo i constitu í da uma comissão especia l para dar parecer a 
esse projeto de emenda á Constituição. composta aos 
seguintes Deputados: pelo PMDB. efetivos - Anderson Aoauto. 
Antônio Roberto e Jorge Eduardo de Oliveira: sup l entes 
Bonifácio Mourão. Kemil Kumaira e Geraldo Santanna: pelo PP, 
efetivos- Antônio Genaro e Lui z Antônio Zanto; sup l entes-
Glycon Terra Pinto e Gil 0 ereira: pelo PTB. efetivos 
Miguel Barbosa e Marcelo Cecé : sup l entes Simão Pearo 
To l edo e Ajalmar S ilva: pelo PSDB. efetivos- Arnaldo Penna 
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e Hely Tarquinio; suple r :es Ailton Vilela e Miguel 
Martini; pelo PFL, efetivos Clêuber Carneiro e Leoni d io 
Bouças: suplentes -Jairo Ataide e Jorge Hannas; pelo PT, 
efetivos Ivo José e Anivaldo Coelho ; suplentes - Durval 
Ângelo e Marcos Helênio ; pe lo PDT. efetivo- Ivair Nogue ' ~a; 
suplente Álvaro Antônio; pelo PL, efetivo ca· l os 
Pimenta : suplente - Olinto Godinho . Essa comissão especial 
fo i designada e a Secretaria Geral de Apoio às Comissões 
tomou todas as providências cabiveis. 

Vamos ler. agora . para conhecimento desta Casa. o parecer 
da comissão sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 
5/ 95 . ( -Lê o parecer, pub li ca do na edição de 4/ 5/ 95 . J 

* - Sem revisão do orador. 
Questões de Ordem 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente. trata - se 
de matéria de suma importância . Estamos discutindo, aqui. 
emenda à Constituição . Verifico. desta tribuna. que está 
presente neste Plenário apenas uma dezena de Deputados. 
So li cito a v. Exa . o encerramento. de plano . da reunião. 
Sr. Presidente. atendenoo â so li citação do ilustre Deputado 

Alencar da Silveira Júnior. corrijo: estão presentes não dez 
Deputados. o que constituiria uma dezena. mas 12 Deputados , 
o que constitui uma dúzia. 
Corrijo para atender ao i lustre colega e peço a v. Exa. que 

encerre de plano a reunião , que conta com apenas 12 
Deputados. ou. como quer o Deputado Alencar da Silveira 
Júnior, uma dúzia. 

O Deput ado Alencar da Silveira Jún i or - Sr. Presidente. são 
9h4 1min. e há poucos minutos o Plenário estava cheio. Mas, 
para surpresa minha . estou depar a ndo com a mudança de dezena 
para dúzia do nosso companheiro, Deputado qonaldo 
Vasconcellos. Tenho a certeza de que. com a recompos i ção de 
"quorum ", este Plenário ficará rep l-'0-:l de Deputados. 
O Deputado Ronaldo Vasconcellos- ~ Presidente. penso que 

basta olhar para o Plenário pa ra que se vejam 12 Deputados. 
Mudei o me u número para atender ao ilustre Deputado Alencar 
da Silveira Júnior. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Pres i dente - A Presidência. verificando de plano a 

inexistência de "qL ·:.Jm" para a continuação dos nossos 
trabalhos. encerra a reunião, convocando os Deputados para a 
reunião ordinária deliberativa de logo ma i s. às 14 horas. 
com a ordem do dia já puolicada. Levanta-se a reunião. 

ATA DA 16a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Ás dez horas ao d i a seis de julho de mi l novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na sa l a 2 do 12Q andar do 
Edificio Tiradentes os Deputados Sebastião Navarro Vieira. 
Wanderley Ávila. Ermano Batista. Antônio Júlio e Ibrahim 
Jacob, membros da Mesa da Assembléia: Romeu Queiroz. 
Sebastião Helvécio (substituinoo este ao Deputado Glycon 
Terra Pinto). Marcos Helênio e Jairo Ataide (subst i tuindo 
este ao Deputado Ciêuber Carneiro! . membros da Comissão de 
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Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimental. o Pr esidente. Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. declara abertos os tr abalhos do 
dia, sendo lida e aprovada a ata da reunião anterior. o 
Presidente informa que. nos te r mos do < 4o do art. 2o da 
Resolução nQ 5. 143. de 22 / 6 / 94 , a reunião. tem por finalidade 
apreciar processos de prest a ção de contas da aplicação ae 
recursos oriundos de subvenções sociais. Logo após , passa a 
palavra ao relator . pela Comissão de Fisca li zação Financeira 
e Orçamentária. Deputado Sebastião Hel vécio. que emite 
pareceres mediante os quais conc lui pela aprovação dos 
processos das seguintes entidades: Obra do Berço: Creche 
Nos s a Senhora do Amparo; Associ a ção dos Pequenos Produtores 
Rurais de Sesmaria; Lar dos Meninos Dom Orione : Associacão 
Comunitária do Bairro Santa Helena; Associação aos 
Caminhoneiros Autônomos; Inspetoria São João Bosco ; 
Prefeitura Municipal de Resende Costa: Conselho de 
Desenvolvimento Comunitário Água Limpa; Associação dos 
Produtores Rurais de Quilombo do Gaia; Assoc'ação 
Comunitária Rura l de Mãe dos Homens; Conselho Part i · ar 
Vicentino de São Gonçalo do Pará; Associação Comuni· , -ia 
Alternativa do Bairro Durval de Barros; Associação 
Comunitária dos Fundadores e Pioneiros do Bairro JK; 
Associ ação Comunitária Alternativa Bairro Durval de Ba rros; 
Associação de Desenvolvimento Comun i tário de Resende Costa; 
Associação Comunitária dos Moradores de Abreus; Associação 
de Moradores do Bonsucesso: Associação Feminina Tebana: 
Prefeitura Municipal de Laranja l; Associação dos Moradores 
de Açucena; Centro Comunitário Rura l da Serra: Sussuarar.a e 
Cana Brava: Associação Comunitária Amigos de Riacho da Cruz; 
Rotar y Clube de Monsenhor Paulo: Rotary Clube de Monsenhor 
Paulo; Conselho Comunitário Rural oe Socorro: Prefeitura 
Municipa l de Tiradentes: Prefeitura Municipal de Caranaioa; 
Prefeitura Municioal de Ladainha; Prefeitura Municipal de 
Ladainha; Associação Comunitária. Ação Social e Educaciona l 
do Médio Piracicaba; Núcleo Assistencia l Espirita Maria da 
Cruz: Núcleo Assistencial Espirita Maria da Cruz: Associação 
dos Moradores do Bairro Padre Parreiras e Adjacências: 
Assoc i ação dos Moradores do Ba ir ro Paore Parreiras e 
Adjacências: Associação Comunitária Pró-Carente dos 
Moradores Urbanos e Rurais do Municipio de Maravilhas: Coral 
Santa Cl ara: Associação dos Aposentados e Pensionistas 
Carpinteiros São José: Associação dos Aposentados e 
Pensionistas Carpinteiros São José: Esco linha Evangél ica de 
Educação Infant il; Associação Centro Comunit ário Paula 
Frassinetti; Associação das Damas de Carioade de Paraguaçu: 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Penha ao Capim; 
Associação Comunitária dos PeqLenos Produtores Rurais do 
Municipio de Pocrane: Guaraciaba Assistência Social: 
Associação dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de Peora 
do Chifre: Caixa Escolar Jovelino Rabelo: Caixa Esco l ar 
Padre Galdino Ferreira Din i z: Assoc i ação Comunitá-ia 
Piratininga; Centro de Doc umentação Eloy Ferreira da Silva: 
Conselho Central oe Governador Valadares da SSVP: Associação 
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Pequenos e Médios Produtores Rurais de Pedra do Chifre ; 
Caixa Escolar Sedes Sapientiae: Associação dos Mor adores do 
Bairro Vera Cruz de Governador ValaDares; Assoc i ação em 
Defesa dos Pequenos em Mutirão; Núcleo Espírita de 
Evangelização Emmanuel; Associação Comunitária do Bairro 
Santa Paula; Prefeitura Municipal de Tumiritinga; Centro de 
Libertação da Mulher Trabalhadora: Caixa Escolar Maria de 
Souza Abreu; Prefeitura Municipal de Tumiritinga; Associação 
de Cooperação Agríco l a 1Q de Junho; Movimento Fami li ar 
Cristão - Equipe Central Arquidiocesana de Belo Horizonte; 
Centro de Libertação da Mulher Traba lhadora: Creche 
Comunitária Maria Bessa; Associação Unida do Bairro 
Washington Pir es; Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Vila Nova Floresta; APAE de Betim; Creche Recanto Feliz; 
Sociedade Amigas da Cultura : Associação dos Moradores e 
Mutuários do G~ 'r ro Lauro Lopes da Silva: SSVP de Lagoa da 
Prata; Conselho de Desenvolvimento Comunitário São Domingos 
dos Teixeiras: Associação Comunitária. Ação Soc i al e 
Educaciona l do Médio Piracicaba: Associação Comunitária. 
Ação Socia l e Educacional do Médio Piracicaba: Associação 
Comunitária do Bairro Ponte Alta; Associação Comunitária do 
Bairro dos Lopes: Conselho de Desenvolvimento do Rio do 
Peixe; Associação dos Moradores de Rube lit a: Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte: Prefeitura Municipa l de Mutum: 
Associação Comunitária do Saco Fechado e Bo li na: Prefeitura 
Municipal de Tombos: Prefeitura Municipal de Simão Pe reira: 
Hospital e Maternidade Maria Eloy ; Unica Central das 
Associações de Moradores. Submetidos a discussão e votação. 
são os pareceres aprovados. Em segu i da. os processos são 
apreciados pela Mesa, sendo relatores da matéria os 
Deputados Wanderley Ávila, 1Q Vice - Presidente. e Ermano 
Batista, 4g-Secretário , os quais emitem pareceres mediante 
os quais conc l uem pela aprovação dos processos. Submetidos a 
Discussão e votação. cada um oor sua vez. são os pareceres 
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência 
agradece a pr esença dos parlamentares. convoca os membros da 
Mesa e da Comissão supracitaDa para a próx ima reunião 
ordinária. determ in a que se l avre a ata e encerra os 
trabalhos. 
Sa l a de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de agosto de 

1995. 
Sebastião Navarro Vieira. Presidente -Wanderley 

Antônio Júlio - Maria José Haueisen- Ibrahim Jacob 
Martlni Cléuber Carneiro Geraldo Rezende 
Queiroz. 
AT A DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Avi la -
Miguel 

Romeu 

Ás dez horas e cinco minutos do dia seis de julho de mil 
novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Sebastião Helvécio , João Leite 
( substituindo este ao Deoutado José Maria Barros. por 
indi cação da LiDerança do PSDBJ e Jorge Eduardo de Oliveira 
( subst i tuindo o Deputado Bonifác io Mourão. por indicação da 
LiDer ança do PMDBJ. membros da Comissão suprac it ada. Havendo 
número reg imental. o DeputaDo Sebastião Helvécio, Presidente 
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"ad hoc". declara aberta a r eunião e so l i cita ao Deputado 
Jorge Eduardo de Oliveira que proceda á leitura da a ta da 
reunião anterior. que . li da e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. Em seguida. a Pr e sidência distribui ao 
Depu t ado João Leite os Projetos de Lei ngs 143, 145. 147. 
150 a 154, 158, 179, 181. 188 e 189 / 95 ; e ao Deputado Jorge 
Eduardo de 01 iveira, os Projetos de Lei ngs 2. 11. 15, 81. 
82, 90, 97. 99. 100 , 127. 128 , 135 e 142/95 . Passa - se. a 
seguir. á fase de apreciação de pareceres sobre proposições 
sujeitas á de l iberação conc lusiva do Plenário da Assembléia . 
O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira emite pareceres 
mediante os qua i s conclu i pela aprovação dos Projetos de Lei 
nQs 2. 11 e 15/95. Submetidos a discussão e votação. cada um 
oor sua vez, são a provados os oareceres. Em seguida. são 
apreciados pareceres sobre proposições oe del ioeração 
conc l usiva das Comissões. O Deputado Jorge Eduardo de 
01 iveira emite pareceres mediante os quais conclui pe l a 
aprovação dos Projetos de Le i ngs 81. 82. ~- 97, 99. 100, 
127. 128 , 135 e 142/ 95 _ Submeti dos a discussão e votação, 
cada um por sua vez, são aprovados os pareceres Em s eguida, 
o Presidente "ad hoc" suspe nde os tr abalhos por tempo 
indeterminado. Ás 11 horas, estando presentes os Deputados 
Álvaro Antônio e João Leite (substituindo este ao Deputado 
José Maria Barros, por indicação da Liderança do PSDB ) . o 
Presidente "ad hoc", DeputaDo Sebastião Helvécio. rea bre os 
trabalhos e distribui ao Deputado João Leite o Proj e to de 
Lei ng 329 / 95. Com a palavr a. o relator emite pa recer 
mediante o qual conc lui pela aprovação da proposição. 
Submetido a discussão e votação. é o parecer aprov a do. =m 
seguida. o Presidente "ad hoc " suspende os traba l nos por 
tempo indeterminado. Ás 11h50min, est a ndo presentes os 
Deputados José Maria Barros. Álvaro Antônio e Jorge Eduardo 
de 01 iveira (substituindo este ao Deputado Bon if ácio Mourão. 
por i ndicação da Liderança do PMDB). o Deputado José Maria 
Barros. Presidente "ad hoc", reabre os trabalhos e distribui 
ao Deputado Jorge Eduardo de 01 iveira o Pr oj eto de Resolução 
nQ 342/95. Com a palavra. o re l ator emite parecer mediante o 
qual conclu i pela aprovação da proposição. Submetido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. A Presidência 
suspende os traba l hos por tempo indeterminado. Ás 15 horas, 
estando presentes os Deputados José Maria Barros e Álvaro 
Antônio. o Deputado Sebastião Helvécio. Presidente "ad hoc ". 
reabre os trabalhos e distribu i ao Deputado Álvaro Antônio 
os Projetos de Lei ngs 27, 42 e 234 / 95 . O re l ator em it e 
pareceres mediante os quais conc lui pela aprovação das 
matérias. Submetidos a oiscussão e votação. caDa um por s ua 
vez , são aprovaDos os pareceres. O Presidente "ad hoc" 
suspende a reun1ao por tempo indeterm inado. Ás 18 horas. 
estando presentes os Deputados José Maria Barros e Ál varo 
Antônio, o Deputado Sebastião Helvécio_ Presioente "ad ho::". 
reabre os trabalhos e distrioui ao Deputado Álvaro Antônio o 
Projeto de Lei nQ 250/ 95. O relator emite parecer mediante o 
qual conc lui pela aprovação da oroposição Submetido a 
discussão e vot ação. é aprovado o carecer. O Presidente "ad 
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hoc" suspende a reunião por tempo indeterminado. Às 
20h30min. estando presentes os Deputados Jorge Eduardo de 
Oliveira, Dílzon Melo (substituindo este ao Deputado Paulo 
Schettino. por indicação da Lider a nça do PTB), o Deputado 
José Maria Barros. Presidente "ad hoc". reabre os trabalhos 
e distribui ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira o Projeto 
de Lei no 323 / 95. O relator emite parecer mediante o qual 
conclui pela aprovação do projeto. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da 
reun1ao. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião. determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos . 
Sa l a das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão, Presidente - Clêuber Carneiro Dimas 

Rodrigues. 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique. Dimas 
Rodrigues. José Maria Barros, João Batista de Oliveira e 
Jvair Nogueira, membros da cc-'ssão supracitada . Havendo 
número regimental, o Presiden:: Deputado José Henrique . 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Dimas 
Rodrigues que proceda à leitura da ata da reunião anterior . 
que, li da e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. 
Após. informa que a finalidade da reun i ão é discutir e votar 
proposição constante na pauta a qua l aispensa a apreciação 
do Plenário da Assembléia. A seguir, a Presidência acusa o 
recebimento da seguinte correspondência: 1 - telegrama ao 
Sr. José Saturnino Filho. ex - Prefeito Municipa l de 
Cordisburgo, declarando-se contrariamente à emancipação ao 
Distrito de Lagoa Bonita , daquele município: 2 - oficio aa 
Sra. Zuleide Navarro de Brito, Oficial do C~~tório de 
Títulos e Documentos da Comarca oe Manga. encaminhando 
cópias de documentos a li registrados, referente a uma ação 
pooular contra o processo de emancipação do Distrito de 
Miravània. do Município de Manga: 3 - correspondência do 
Secretário de Estado ae Ciência Tecnologia e Meio Ambiente. 
Deputado Mauro Looo. e ao ~~- José Lopes aa Silva. 
Presidente da Comissão de Emancipação do Distrito ae 
Piedade. ambas so lici tando sejam fornecidos dados sobre a 
tramitação do processo ae emancipação do Distrito oe 
Piedade. do Município de Caratinga: 4 correspondência 
ass inada por Presidentes de associações de moradores do 
Município de Ouro Fino. manifestanoo- se favoravelmente á 
emancipação do Distrito de Crisólia. localizado no citado 
município: 5 - correspondência do Presidente da GRAMBEL, Sr . 
Wilson Sousa Vieira. sugerindo sejam feitas alterações na 
Le i Complementar nQ 37, de 1995: 6 - certidão do Prefeito 
Municipal de Carangola, na qua l in forma a esta Comissão o 
número de moradias no núcleo uroano ao Distrito de Alvoraoa: 
7 - ofício do Prefeito Municipal de Mateus Leme. Sr. 
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Francisco Rodrigues da Cunha. apresentando sugestões para se 
alterar a Lei Complementar nQ 37, de 1995; 8 
correspondência da Comissão Geral Pró- Emancipação dos 
Distritos de Xonim de Baixo e Xonim de Cima. localizados no 
Município de Governador Valadares. reiterando o pedido de 
aprovação do processo de emane i pação dos . r e 'f e r i dos 
distritos; 9 recurso administrativo da Comissão 
Emancipacionista dos Distritos de Cana - Brava e Caati nga, do 
Município de João Pinheiro, solicitando o desarquivamento e . 
por conseqüência. a contin uid ade da tramitação do processo 
de emancipação dos referiaos distr it os: 10 - ofício do Sr. 
Edson Costa. Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. 
solicitando o arouivamento do processo de emancipação do 
Distrito de São Benedito. do Municioio de Santa Luzia. A 
seguir. a Presidência informa oue o Deoutaao José Maria 
Barros foi designado oara relatar a· representação da 
Prefeitura Mun i cipa l de Uberaba contra a emancipação do 
Distrito de De lt a. pertencente àque le mun i cípio_ Em seguida. 
passa-se à 3ª f ase da Ordem do Dia. compreendendo a 
dis c~ssão e a votação de proposição sujeita à aeliberação 
con:, usiva da Comissão . O Pres i dente passa a palavra ao 
Deputado José Maria Barros para que emita seu Parecer para o 
2Q Turno do Projeto Lei nQ 141/95. ao Deputaoo Carlos 
Pimenta. que declara de utilidade pública a Associação aos 
Municípios da Área Mineira da Sudene - AMAMS -. com sede no 
Município de Montes Claros. O relator aoresenta requerimento 
em que so li cita seja encaminhado pedido de diligência ao 
autor. o qua l é concedido pela Presidência . Cumprida a 
final idade da reunião. o Pres i dente agradece a oresença dos 
parlamentares. convoca os membros aa Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina que se l avre a ata e encerra os 
trabalhos . 
Sala das Comissões . 9 de agosto de 1995. 
José Henr iq ue. Presidente- João Batista o~ Oliveira 

Ivair Nog ~_i ra - Dilzon Melo- Dimas Rodrigues- José Maria 
Barros. 
ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia três de 
agosto de mi l novecentos e noventa e cinco. comoarecem na 
Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo ae Oliveira. 
Jorge Hannas e Arnaldo Penna (suost i tu i ndo este ao Deputado 
Carlos Pimenta. por indicação da Liderança do Bloco da 
Maioria!. membros da Comissão supracitaaa Encontra-se 
presente. também. o Deputado Hely Tarquinio_ Havendo número 
regimental. o Presidente. Deout~:o Jorge Hannas. declara 
acertos os trabalhos e sol icit_ ao Deputaao Arnaldo Penna 
que proceoa à leitura oa ata da reunião anterior , que. l1 da 
e aprovada. é subscrita pelos membros presentes. A seguir. a 
Presidência lê of i cio enviado pela Associação Médica de 
Minas Gerais. em que a entidaoe dà ciência à Comissão da 
criação oe uma com i ssão de ensino médico. com o objetivo de 
avaliar criticamente o e sino médico no Estado e prooor 
medidas e sugestões a serem encaminhaoas à ABEW!, à CINA=w. e 
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a instituições de ensino médico. Logo após. o Presidente lê 
o relatório da CIPA enviado ao INAMPS após nova inspeção e 
reunião com os funcionários do Hospital Júlia Kubitschek . A 
Presidência solicita à assessoria que distribua cópia do 
documento aos membros da Comissão. A seguir, o Presidente lê 
oficio enviado pelo Deputado Ursicino Queiroz dando ciência 
da instalação da comissão especial destinada a emitir 
parecer sobre a proposta de emenda à Constituição que trata 
do Sistema Único de Saúde. da qual eie é o relator. e 
solicitando à Comissão que envie subsídios à aludida 
proposta. Prosseguindo. o Presidente passa à discussão e à 
votação oe proposições de autoria aa Comissão. O Deputado 
Jorge Hannas procede à leitura do relatório da visita da 
Comissão à Colônia Santa Isabel. Submetido a votação. é o 
relatório aprovado. Logo após. a Presidência lê nota técnica 
da Gerência-Geral de Consultoria e Pesquisa dirigida à 
Associação Médica de Minas Gerais. sobre a elaooração de 
projeto ae lei com o objetivo de instituir um serviço 
especial de assistência para assegurar auxilio aos médicos 
que exercem sua profissão no Estado e que venham a contrair 
moléstias que os invalidem ou para aqueles que se encontrem 
em estado de penúria, e também de constituir um fundo 
destinado à construção da Casa do Médico. O Presidente 
solicita à assessoria que envie cópia do documento à 
Associação Médica de Minas Gerais. A Presidência suspende a 
reunião para que o Deputado Antônio Roberto possa abrir a 
Comissão Especial do CARDIOMINAS. Reabertos os trabalhos. o 
Presidente sugere que a Comissão encaminne requerimento ao 
Presidente da Assembléia Legislativa com vistas a que seja 
formulada moção de apoio ao Ministro da Saúde quanto à 
cobrança do IPMF. destinado à área da Saúde. Manifestam-se 
favoravelmente todos os membros presentes. Ato continuo. o 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Luiz Antônio Zanto emite pareceres mediante os quais conclui 
pe l a aprovação. no 2Q turno. dos Projetos de Lei ngs 9. 160 
e 194/ 95. os três na forma do vencido no 1Q turno. e 198 / 95: 
e. no 10 turno. dos Projetos de Lei ngs 243. 273. 283 . 292 e 
258 / 95.-este com a Emenda nQ 1. O Deputado Marco Régis emite 
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação, no 2Q 
turno. dos Projetos de Lei ngs 92 , 136. 209 e 216 / 95. este 
com a Emenda nQ 1. e solicita que o Projeto de Lei nQ 166/ 95 
seja baixado em diligência ao autor. o que é deferido pela 
Presidência. Ainda com a palavra. o Deputado Marco Régis 
emite pareceres mediante os quais conclui pe l a aprovação. no 
1Q turno. dos Projetos de Lei ngs 229. 236. 276. 290. 275 e 
295/ 95. os dois últimos com as emendas que receberam o nQ i. 
O Deputaao Jorge Hannas em i te pareceres mediante os quais 
conclui pela aprovação. no 2Q turno, do Projeto de Lei ngs 
163 / 95 na forma do vencido no 1Q turno e dos Projetos de Lei 
nos 197, 203, 221 e 226/ 95. este com a Emenda nQ 1: e, no 1Q 
t~rno. dos Projetos ae Lei ngs 205. :33. 259. 277 e 280/ 95. 
o Deputado Jorge Eduardo de 0 ' ~ -a emite oareceres 
mediante os quais conc l ui pe l a aprL . _ -~- no 2Q :urna. dos 
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Projetos de Lei ngs 172, 196 e 217/95; e. no 1Q turno. dos 
Projetos de Lei ngs 108. 257, 267 e 269/95, este com a 
Emenda nQ 1. Submetidas a discussão e votação. cada uma por 
sua vez. são as proposições aprovadas. Em v i rtude de o 
Projeto de Lei ng 213/95. ser de autoria do Deputado Jorge 
Hannas, este passa a direção dos trabalhos ao Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira. O Presidente submete a discussão e 
votação, no 2Q turno, o Projeto de Lei ng 213/ 95 o qual é 
aprovado. O Deputado Jorge Hannas reassume os trabalhos e 
submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final 
dos Projetos de Lei ngs 81. 82. 90. 97. 99, 100. 127. 128, 
135 . 142, 143. 145 , 147. 150, 151. 152 . 153. 154. 158. 170, 
179, 181. 188 e 189/ 95. os quais são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares . convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala aas Comissões, 10 de agosto de 1995. 
Carlos Pimenta. Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira, 

Luiz Antônio Zanto - Marco Régis - Jorge Hannas. 
ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO , 
CULTURA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Ás dez horas e dez minutos do dia oito de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite. Anderson Adauto e Giimar 
Machado. membros da Comissão supracitada. E registrada, 
também, a presença dos Deputados Geraldo Rezende e Almir 
Cardoso. Na ausência do Presidente. o Deputado Anderson 
Adauto assume a direção dos trabalhos, declara aberta a 
reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à 
leitura da ata da reunião anterior, que. lida e aprovada. é 
subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo. a 
Presidência informa oue a reun i ão se destina a apreciar as 
matérias da pauta e. logo após. lê oficios enviados pela 27ª 
Superintendência Regional de Ensino de Passos e pela 8ª 
Suoerintendência Regional de Ensino de Conselheiro Lafaiete. 
em que funcionários do Quadro do Magistério solicitam a 
possibilidade de opção po- jornada de 40 horas. mesmo 
beneficio concedido aos servidores do Quadro da Educação 
pelo Decreto ng 36.737 de 1995. A Presidência passa os 
ofícios ao Deputado Gilmar Machado. para que tome as devidas 
providências. A seguir , distribui ao Deputado João Leite o 
Requerimento ng 506 / 95. do Deoutado Simão Pedro Toledo. 
Encerrada a 1ª parte dos trabalhos. passa-se à 1ª fase da 
Ordem do Di a. com a discussão e a votação de proposições da 
Comissão. O Deputado Gi lmar Machado apresenta requerimentos 
solicitando o comparecimento à Comissão de representante ao 
Instituto de Pesquisas Econômicas da Faculdade de Ciências 
Econômicas da UFMG - IPEAD -. para debater com representante 
do SIND-UTE as disparidades observadas nos cálcu los 
rea l izados pelas duas entidaoes. ao se definir o oiso 
salarial dos servidores do magistério superior. recomponao-o 
aos níveis de outuoro de 1986: e so l icitando seja oedida ao 
Sr. Cl áudio Roberto Mourão da Silve i ra. Secretário de Estado 
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de Recursos Humanos e Administração, a planilha de cálculos 
atualizada com dados conclusivos sobre o piso salarial dos 
servidores do magistério super'or relativamente aos níveis 
de outubro de 1986. O Deput2:o Almir Cardoso apresenta 
requerimento solicitando que a Comissão encaminhe ao Comitê 
Deliberativo de Comunicação Institucional desta Casa pedido 
de realização de um fórum legislativo sobre a política de 
arquivos do Estado de Minas Gerais. Colocados em votação. 
cada um por sua vez. são os requerimentos aprovados. Passa-
se à 2ª fase da Ordem do Dia. com a discussão e a votação de 
parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário 
oa Assembléia. Com a palavra, o Deputado João Leite emite 
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de 
Lei nQ 4/ 95 no 2Q turno. com as Emendas ngs 1 a J. Submetido 
a discussão e votação, é o parecer aprovado. O Deputado 
Gilmar Machado emite parecer mediante o qual conclui pela 
aprovação do Projeto de Lei ng 220/ 95 na forma do 
Substitutivo ng 2 . Colocado em discussão e votação. é o 
parecer aprovado. O Deputado Anderson Adauto emite parecer 
sobre emenda apresentada em Plenário. no 1Q turno, ao 
Projeto de Lei nQ 260/ 95, median~~ o qual conclui oela 
aprovação da matéria. Na fase oe :·scussão, o Deputado João 
Leite solicita vista da matéria. a qual é concedida pela 
Presidência. Passa-se à 3ª fase da Ordem do Dia , com a 
discussão e a votação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente submete a 
discussão e votação as seguintes proposições das quais ele é 
relator: no 2Q turno. Projeto de Lei ng 176/ 95. com parecer 
favorável, e, no 1Q turno, Projeto de Lei nQ 232 / 95, com 
parecer favorável. O Presidente sol i cita que o Projeto de 
Lei ng 255/ 95 seja convertido em diligência à Secretaria de 
Estado de Recursos Humanos e Administração. A seguir, 
submete. também. a discussão e votação matérias das quais é 
relator o Deputado Gilmar Machado: no 2Q turno. Projetos de 
Lei nQs 161/95. com parecer favorável. 202 / 95, com parecer 
oela aprovação na forma do vencido no 1Q turno. e 204/ 95. 
com parecer favorável. Prosseguindo. submete a discussão e 
votação matérias das quais é relator o Deputado João Leite: 
no 2Q turno. Projeto de Lei nQ 187 / 95. com parecer pela 
aprovação na forma do vencido no 1Q turno com a Emenda nQ 1; 
e Projeto de Lei ng 225 / 95 : ~m parecer pela aprovação na 
forma do vencido no 1Q turno: no 1Q turno. Projeto de Lei 
ng 242 / 95, com parecer favoravel. Finalmente. submete a 
discussão e votação. no 1Q turno. o Projeto de Lei nQ 
228 / 95. que recebeu do relator, Deputado José Bonifácio. 
parecer pela aprovação com a Emenda nQ 1. Todos os projetos 
são aprovados. Dando prosseguimento. a Presidência passa a 
palavra ao Deputado João Leite. que emite parecer mediante o 
qua l conclui pela aorovação do Requerimento ng 506/ 95 
Colocado em votação , é o requerimento aprovaoo. A seguir , a 
Presidência defere o pedido de retirada de tramitação do 
Requerimento nQ 549 / 95 feito pelo autor, Deputaoo Wanoerle y 
Ávil a. Logo após, o Presioente submete a ciscussão e votação 
os Pareceres oe Reoação Fina l dos Projetos de Lei ngs 31. 
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101. 180 e 144/95. os quais são aprovados. Cumprida a 
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 9 de agosto de 1995. 
Anderson Adauto . Presidente- Gilmar Machado- João Leite. 

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Ás nove horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique. Dimas 
Rodrigues, Paulo Piau (substituindo este ao Deputado 
Sebastião Costa. por indicação da Liderança do PFL). Dílzon 
Melo, José Maria Barros e Ivair Nogueira. memoros oa 
Comissão supracitada. bem como os Deputados Ivo José. José 
Braga. Olinto Godinho. Clêuber Carneiro. Ermano Batista, 
Mauri Torres e Anderson Adauto. Havendo número regimental. o 
Presidente. Deputaoo José Henrique. declara aberta a reunião 
e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é 
subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que 
a final idade da reunião é apreciar as proposições constantes 
na pauta e . a seguir, acusa o recebimento da seguinte 
correspondência: 1- OT1c1o do Sr. Paulo Ernesto Tanus 
Soares. Presidente da Associação Comercial e Industrial de 
Curvelo, comunicando a esta Comissão que está tramitando. no 
Congresso Nacional. o Projeto de Lei ng 255 / 95, de autoria 
do Deputado Federal Armando Costa. que inclui os municíoios 
da região do Médio Rio das Velhas em Minas Gerais na área de 
atuação da SUDENE: 2- correspondência do s~. Epaminondas 
Oliveira Sena. Presidente da Comissão Emancipacionista do 
Distrito de Jenipapo. no Município de Francisco Badaró 
reiterando o pedido de aprovação do processo de emancipação 
do citado distrito: 3- relatório de aferição numérica de 
moradias do núcleo urbano do Distrito de Aparecida do Mundo 
Novo. no Município de Montes Claros. elaborado por 
assessores desta Casa. o qua l é entregue ao re l ator do 
processo de emancipação do referido distrito: 4- ofício do 
Deputado Jairo Ataide. em que encaminha declaração firmada 
pelos membros da Comissão Emancipacionista do Distrito de 
Fernão Dias. no Município de Brasília de Minas. a respeito 
do número de moraoias existentes naquele distrito; 5- ofício 
da Comissão Emancipacionista do Distrito de Delta. no 
Município de Uberaba. declarando que não pretende 
manifestar-se sobre a representação apresentada pe l a 
Prefeitura Municipal de Uberaba nem juntar novos documentos 
ao processo de emancipação do referido distrito. A seguir . o 
Presidente solicita ao Deoutado Dílzon Melo que proceda à 
leitura do Parecer nQ 3.262 / 95. da Procuradoria-Geral desta 
Casa. aprovado pela Mesa da Assemblé i a na reunião do dia 
3/ 8/ 95. Feita a l eitura do mencionado parecer. o Presidente 
passa à 1ª fase da Ordem do Dia. com a discussão e a votação 
de proposições da Comissão. O Deputado Iva i r Nogue i ra 
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apresenta requerimento em que solicita sejam efetuadas 
diligências nas sedes dos Distritos de Itajutiba e Tabajara, 
no Município de Inhapim. a fim de se apurar o numero exato 
de moradias que constituem o núcleo urbano das mencionadas 
localidades. A seguir, o Deputado João Batista de Oliveira 
apresenta requerimento em que solicita seja efetuada 
diligência na sede do Distrito de São José de Almeida. no 
Município de Jabuticatubas. a fim de se apurar o número 
exato de moradias que constituem o núcleo uroano do 
mencionado distrito. O Presidente defere os dois 
requerimentos e nomeia duas subcomissões: uma, composta 
pelos Deputados Ivair Nogueira, Dilzon Melo e mais dois 
técnicos da Casa. para que efetuem a referida diligência nos 
Distritos de Tabajara e Itajutiba: outra. composta pelos 
Deputados José Maria Barros, Sebastião Costa e mais do~s 
técnicos da Casa, para que façam o mesmo no Distrito de Sao 
José de Almeida. A seguir, o Presidente informa o 
recebimento de requerimento ao Deputado Raul Lima Neto, em 
que solicita seja enviado ao TRE-MG ofício pedindo a 
realização ae consulta plebiscitária a população do Distrito 
de Brejo do Amparo. no Município de Januaria. Com base_~a 
decisão tomada por esta Comissão na 8ª Reun1ao 
Extraordinária , realizada em 4/7/95. combinado com o Parecer 
no 3.262 / 95, da Procuradoria-Geral desta Casa, aprovado pela 
Mesa da Assembléia no dia 3/ 8 / 95, a Presidência indefere o 
requerimento. Esgotada a matéria da 1ª fase da Ordem do_Dia, 
passa-se à 2ª fase. com a discussão e a_votação de.materias 
sujeitas à apreciação do Pl enario. Dev1do a ausenc1a do 
Deputado Sebastião Costa, o Presidente passa a palavra ao 
Deputado Ivair Nogueira. que faz a leitura de_ parecer 
mediante o qual conclui pe l o arquivamento do Requer1mento d~ 
Emancipação ng 114/95, do Deputado Jairo Ataíde, referente a 
emancipação do Distrito de Fernão Dias, no Muni~ipio_ de 
Brasília de Minas. Colocado em discussão e votaçao. e o 
parecer aprovado por unanimidade. A seguir, devido à 
ausência do Deputado Sebastião Costa. passa-se a palavra ao 
Deputado Paulo Piau. que emite parecer mediante o _qual 
conclui pe l o arquivamento do Requerimento de Emanc1paçao nQ 
167 / 95. do Deputado Gil Pereira. referente ao processo ~e 
emancipação dos Distritos de Aparecida do Mundo Novo. Sao 
Pedro da Garça e Santa Rosa de Lima, no Município de Montes 
Claros. Colocado em discussão e votação. é o parecer 
aprovado por unanimidade. Com a palavr a . o Deputado Ivair 
Nogueira emite parecer med i ante o qual conc lu1 pelo 
arquivamento do Requerimento de Anexação ng 243 / 95. do 
Deputaao Ivo José. que encaminha a documentaç~o ~ara a 
anexação dos Distritos ae Cordeiro de Minas e Sao Cana1do. 
no Mun icípio ae Caratinga, ao Município de Ipatinga. Durante 
a fase de d i sc ussão. fazem uso da pa l avra os Deputaaos Ivo 
José. João Batista de Oliveira e Dílzon Melo. O Deputado 
Marcos Helên io aoresenta dois requerimentos: em um deles 
sol ici a sejam ouvidos os Prefeitos e os Presidentes das 
Cãmara Municipais de Ipatinga e de Caratinga: em outro. 
so l ici a seja ad i ada a referida discussão. Colocados em 
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votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados 
por unanimidade. A segu i r, o Deputado Dimas Rodrigues faz a 
leitura de seu parecer. mediante o qual conclui pelo 
arquivamento do Requerimento de Emancipação ng 176/ 95, do 
Deputado Paulo Schettino, que encaminha documentação do 
Distrito de Piedade do Paraopeba. no Município de 
Brumadinho. Colocado em discussão e votação. é o parecer 
aprovado por unanimidade . A seguir, devido à ausência do 
Deputado José Maria Barros, o Deputado João Batista ae 
01 iveira faz a leitura do parecer referente a representação 
da Prefeitura Municipal de Uberaba contra o Requerimento de 
Emancipação ng 70/ 95. do Deputado Irani Barbosa, que 
encaminha documentação para a emancipação do Distrito de 
Delta: por meio do parecer. o relator conclui oe l a 
improcedência da representação e pelo reenvio ao Plenário de 
requerimento solicitando ao Presidente da Assembléia que 
encaminhe ofício ao TRE - MG pedindo a realização de consulta 
plebiscitária à popu l ação do mencionado distrito. Durante a 
fase de discussão. o Deputado Paulo Piau requer vista do 
parecer. a qua l concedida pelo Presidente. Cumprida a 
final idade da reunião, a Presidência agraaece o 
comparecimento dos Deputados. convoca os membros da Comissão 
para a reunião extraordinária de amanhã, dia 10/ 8/ 95. às 
14h30min, para se apreciar o parecer sobre a representação 
da Prefeitura Municipal de Uberaba contra o Requerimento de 
Emancipação ng 70/ 95 , do Deputado Irani Barbosa. referente 
ao processo de emancipação do Distrito de Delta, determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1995 . 
José Henrique, Presidente Ivair Nogue i ra Geraldo 

Nascimento - Simão Pedro Toledo. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 293/ 95 

Comissão de Saúde e Ação Soc ial 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria José Haue i sen. a proposição em 
tela objetiva declarar de utilidade pública a União 
Auxiliadora dos Cegos de Minas Gerais- UACMG -, com sede no 
Município de Be lo Horizonte . 

Após o exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela juridicidade. pela 
constitucionalidade e pela legalidade da matéria e lhe 
apresentou a Emenda ng 1, cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente soore o projeto, no lQ turno. cumprindo os 
dispositivos regimentais_ 

Fundamentação 
Entidade de natureza f il antróoica. sem fins luc rati vos. a 

UACMG tem como objetivo atender a necessidades básicas de 
deficientes visuais_ Para tanto. proporci~-a-lhes educação e 
orientação e os inicia no campo profiss io- ~ 1 _ 

Em vi rtude do zelo e da responsao iliaaae pe los quais pa ~t a 



260 

seu trabalho. consideramos a entidade merecedora do titulo 
declaratório de utilidade pública. 

Conclusão 
Diante do exposto. somos pela aprovação do ~-oj eto de Le i 

nQ 293/ 95 no 1Q turno. com a Emenda nQ 1. aa Comissão ae 
Constituição e Justiça. 

Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O 2o TUR~O DO PROJETO DE LEI 
No 233/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autor i a do Deputado Ajalmar Silva. o projeto ae l e i em 
epigrafe objetiva declarar de utilidade pública a Associação 
de Ação Social Vida - ASVIDA com sede no Municipio ae 
Belo Horizonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno sem emenda. cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente soore a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

F undame-lt ação 
A ASVIDA é uma entidade que tem objetivos filantróoicos. 

vol tada exclus ivamente ao atendimento socia l. cu ltur a l e 
espiritual de pessoas ~ar entes e ind igent es da comunid ade. 
na busca de sua reintegração na soc iedade. 

Pelo trabalho de grande a l cance social desen volvido pela 
instituição. ratificamos o parecer para o 1Q turno emitido 
por esta Comissão, que concluiu ser ela merecedora do titulo 
declaratório de u:ilidade pública . 

aprovação. no 2Q turno. 
proposta. 
1995. 

Conclusão 
Pelas razões expostas. somos pe l a 

ao Projeto de Lei nQ 233/95 na forma 
Sala das Comissões. 16 de agosto ae 
Jorge rlannas. rel ator . 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 257/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deputado Ail ton Vilela. o Projeto de Le i nQ 
257 / 95 visa a declarar ae utilidade pública a entidade Lar. 
Trabalho e Esco la do Menor Perdoense - LATEMP -. com sede no 
Municipio de Perdões. 

Aprovado o projeto no 1Q turno. sem emenda. compete a esta 
Comissão ael iberar conc lusivamente sobre a matéria . no 2Q 
turno. em cumprimento das disposições regimenta1s. 

Fundamentação 
A entidaae que se pretende benef icia r é uma associação 

civil cuja or1ncipal fina li aade é aar um lar a cr i anças 
órfãs ou abandonadas. Além disso. presta-lhes assistência em 
termos profissiona i s e educativos. orientando-as e 
preparando-as para que se aesenvo lv am e se integrem 
socialmente. 

Ra:ificando a 
consideramos ser 
utiliaade púb li ca. 

oosição desta Comissão no iQ turno. 
a entidade merecedora da dec l aração ae sua 
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Conclusão 
Pelas razoes expostas, somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 257/95 no 2Q turno. na forma original. 
Sala das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
Marco Régis. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 330/95 

Reun'2o Conjunta das Comissões de Constituição e Just i ça e 
de Administração Púb l ica 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autor ia do Deputado Romeu Queiroz. o projeto de lei em 
apreço tem por objetivo instituir a Medalha Presidente 
Juscelino Kubitschek, destinada a agraciar oersona li dades e 
entidades que venham prestando ou tenham pres:aao serviços 
relevantes à coletividade, contribu indo. dessa forma. para o 
crescimento de instituições politicas e governamentais . 

Publicado em 30/ 6/ 95. foi o projeto encaminhado 
preliminarmente a esta Comissão para. nos termos do ar: . 
195, c / c o a rt. 103, do Regimento Interno, receber parecer. 

Em virtude de requerimentos do Deputado Romeu Queiroz. 
aprovados em reunião plenária de 8/ 8/ 95 , o projeto tramita 
em regime ae urgência e deve ser aoreciado em reunião 
conjunta das Comissões citadas anteriormente . 

Fundamentação 
A instituição da Medalha Presidente Juscelino Kubitschek. 

prevista no projeto de lei em análise. revela-se como 
inici at iva da maior relevância. pois. além de enaltecer o 
mérito civico de pessoas e entidades oue contribuem ou ha'am 
contribuido para o progresso e o bem-estar da nossa 
comunidade . busca perpetuar a memória daquele ilustre 
mineiro. que tanto lutou pela prosperidade do nosso Pais. 

A institui ção de titulas honorificas e condecorações. além 
ae não figurar entre as competênc ias privativas da União . 
relacionadas no art. 21 da Constituição Federal. é de 
competência remanescente do Estado . conforme se deoreende da 
norma estatuida no ? 1Q do a-:. 25 do mesmo estatuto. aue 
ora transcrevemos : 

"Art . 25- ..... . . . 
{ 1Q - São reservaaas aos Estados as competências que não 

lhes sejam vedadas por esta Constituição". 
Ao enumerar as matérias de inici ativa privativa. o ar:. 66 

da Constituição Estadual não inclui a instit ui ção de 
medalhas entre aquelas reservaaas ao Chefe ao Poder 
Executivo. 

verifica -se que é 1 ici:o ao parlamentar 
orocesso legislativo tendente a in s:itu ir 
e titu las honorificas. embora apenas ao 

Com efeito. 
deflagrar o 
condecorações 
Gove rnador do 
conformidaDe com 

Estado seja permitiDo conferi-los. em 
o estatuido no art. 90. XVII. da Carta 

mineira. 
Conc lusão 

AnTe o exposto, concluimos pe l a 
constitucionalidade e pela lega · iaade 

juridicidade. 
do Projeto de 

oe l a 
Lei nQ 
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330/95. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Simão Pedro Toledo. relator 

- Arnaldo Penna - Carlos Murta. 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
o projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Romeu 

Queiroz, tem por escopo instituir a Medalha Presidente 
Juscelino Kubitschek . destinada a agraciar personalidades e 
entidades que venham prestando ou tenham prestado serviços 
re l evantes à co l etividade. contribuindo. desta forma, para o 
crescimento de instituições políticas e governamentais. 

Publicada em 30/ 6 / 95. foi a proposição distribuída à 
Comissão de Const ituição e Justiça. que. em exame 
preliminar. concluiu por sua juridicidade. 
constitucionalidade e lega lidade. caoendo. agora. a esta 
Comissão examiná-la quanto ao mérito. nos termos do art. 
195, c / c o art. 103, ambos do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A instituição da Medalha Presidente Ju sce lino Kubitschek . 

de que trata o projeto de lei sob comento. representa uma 
das mais importantes iniciativas desta Casa nos últimos 
anos. por caracterizar uma justa e oportuna homenagem do 
povo mineiro a um dos seus mais ilustres coes tadu anos. 

A par da honraria que se objetiva prestar aqueles que. a 
exemplo do ex-Presidente Juscelino Kubitschek. contr1buem ou 
tenham contribuído com relevantes serviços para o bem da 
comunidade , o Estado de Minas Gerais. com a medida proposta. 
concorre para a perpetuação da memória daquele grande 
estadista. Dessa forma, não há como negar o aspecto altamente 
significativo da proposição em tela . que é justa. oportuna e 
conveniente aos interesses da a~"inistração pública e de 
toda a comunidade mineira. 

Conclusão 
Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

no 330/95. 
Sa l a das Comissões , 10 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna . Presioente (2J - Arnaldo Penna . relator -

Carlos Murta- Bilac Pinto. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 330/95 
Comissão oe Administração Pública 

Relatório 
De autoria do Deputado Romeu Queiroz. o projeto de l ei em 

tela tem por escopo i nst itu ir a Medalha Presidente Juscelino 
Kubitschek. destinada a agraciar personalidades e ent1daoes 
que venham prestando ou tenham prestado serviços relevantes 
à coletividade. contribuindo assim para o cresc1mento de 
instituições políticas e governamenta i s. . _ 

Aprovada em 10 turno. retorna a proposição a esta Com1ssao 
para receber parecer para o 2Q turno. em conformidade com o 
disposto no art. 196 do Regimento Interno. 

Fund ame ntação 
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A medalha que ora se pretende instituir vem destacar a 
importância e o trabalho desenvolvido por um dos Presidentes 
ma 1s empreendedores do Brasil. Juscelino Kubit schek de 
Oliveira, mineiro que muito se destacou no cenário político 
nacional. 

Quando da apreciação da matéria no lQ turno, esta Comissão 
enalteceu a oportunidade e a conveniência da medida proposta 
pelo proJeto. por traduzir-se em uma nomenagem não só ao 
ilustre político de Diamantina. que tanto contribuiu para o 
progresso e o desenvolvimento do Pais. mas também ao povo 
mineiro. 

Sendo assim , o projeto sob 
justiça. de tal maneira que 
anterior. oue é plenamente 
nesta Casa Legislativa. 

aná lise reveste -se de caráter de 
ra tifi camos nos so posicionamento 
favorável à acolhida da matéria 

Conclusão 
Pelos motivos expostos. opinamos pela aprovação do Projeto 

de Lei ng 330/ 95 no 2o turno. 
Sala das Comissões. 1o de agosto de 1995. 
Ajalmar Silva , Presidente- Arnaldo Penna. relator - Bilac 

Pinto - Carlos Murta. 
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BELO HORIZONTE , SEXTA-FEIRA , 18 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 64a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
- LEGISLATIVA , EM 16 DE AGOSTO DE 1995 

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

SUMÁRIO : ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): Atas-
Apresen t ação de Proposições : Projetos de Lei ngs 388 a 
395 / 95 - Requerimentos ngs 632 a 647 / 95 - Requerimentos d~s 
Deputados Antônio Júlio e Marcos Helênio . da Comissao 
Especia l para Ver ifica r "In Loco" a Situação do ProjeTo 
Jaíba, no Município de Jaíba: e da Comissão Especial para 
Proceder a Est udo ComparaTivo da Situação das Obras de 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em Minas ~erais e. São 
Paulo - Comun i cações : Comunicações da Comissao de Saude e 
Ação Social e ao Deputado Olinto Godinho (3) Oradores 
Inscr i tos : Discursos dos Deputados Maria José Haueisen. 
Ronaldo Va sconcellos. Antônio Roberto. Gilmar Machado, 
Carlos Pimenta e Miguel Martini - 2ª PARTE (ORDEM DO DI A): 
1a Fase : Abertura de inscrições - Decisão da Presidência -
Pãlavras do Sr. Presidente Leitura de comunicações 
apresentadas Requerimentos: Requerimento do Deputa~o 

Antônio Júlio; encaminhamento à Comi ssão de Fiscalizaçao 
Financeira Requerimento da Comissão Especia l para 
Verificar "In Loco" a Situação do Projeto Jaíba. no 
Município de Jaíba; Acordo de Lideranças: Decisão aa 
Presidência: aprovação - Requerimento da Comissão Especial 
para Proceder a Estudo Comparativo da Situação das Obras ~e 
Duplicação da Rodovia Fernão Dias em ~inas Gerais. ~ Sao 
Paulo: Acordo de Lideranças: Decisao da Pres1denc 1a: 
aprovaçâ~ Requerimento do Deputado Marcos Helénio: 
aprovação - Questões de oroem: chamada para recomposição de 
"quorum"; existência de número regimental para discussão-
2a Fase : Discussão de proposições: Discussão. em 2Q turno . 
do Projeto de Lei ng 330/ 9S: discurso do Deputado Alencar oa 
Silveira Júnior: encerramento da discussão- Discussão. em 
2o turno. dos Projetos de Lei ngs 110 e 222 / 95; encerramenTo 
da discussão - ENCERRAME NT O - ORD EM DO DIA. 

ABERTURA 
-Ás 14h15mi n . comparecem os Deputados: 
Agost i nno Patrús -Wander l ey Áv i l a Sebastião .Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Mar1a Jose 
Haueisen- Iorahim Jacoo- Ermano BatisTa- Antônio Jú li o-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Al berto Pinto Coelho 
Alencar da S il veira Júnior - Almir Cardoso- Alvaro Antônio 
- Anderson Aaauto - An i va l do Coelho - Antônio Andraae 
Antônio Genaro - Antôn io Roberto Arna l do Canarinho 
Arna l do Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão Carlos 
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Murta- Carlos Pimenta - Dílzon Melo- Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Br a z -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Re zende -
Geraldo Santanna -Gi l Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hel y Tarquínio - Ivair Nogueira - Ivo José -
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de 01 iveira - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé Marcelo 
Gonça ' ves - Marco Régis -Marcos Helênio- Maria Olívia-
Maur' lorres - Miguel Martini - 01 in to Godinho - Paulo Piau 
- Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto-
Romeu Queiroz -Ronaldo Vasconcellos- Sebast i ão Costa 
Sebastião Helvécio - Simão Pedro To l edo - Toninha Zeitune -
Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente ( Deputado Wanderley Ávi la ) - A li sta de 
comparecimento registra a existênc i a de número regimenta l . 
Declaro aberta a reun i ão . Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro. inici amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr. 2g- Secretário, para proceder à leitur a da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Atas 

- A Deputada Mar i a José Haueisen , 2ª-Secretária , procede à 
l eitura das atas das três reuniões anter ior es. que são 
aprovadas sem restrições. 

O Sr. Pres i dente ( Deputado Agostinho Patrús ) - Não havendo 
correspondência a ser lida , a Mesa passa a receber 
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos 
oara o Pequeno Expediente . 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportun i dade. são encaminhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROJETO DE LEI No 388 / 95 

Cria o Programa Mineiro de Incentivo à Pecuária de Leite -
Pró-Leite - e dá outras providências 

Art . 1Q -Fica criado o Programa Mineiro de Incentivo à 
Pecuária de Leite - Pró-Leite. 

Art. 2Q - São objetivos do Pró-Leite: 
I - aumentar a produção de leite e a produtividade do 

setor: 
II - garant i r a oferta estáve l de leite e derivados : 
III assegurar a qua lidade do produto oferecido ao 

consumi dor: 
IV - estimu l ar o aumento da competitividade no setor: 
V - incentivar a cooperação entre os produtores: 
VI - identif'::ar. no âmb ito ao programa. os produtores 

carentes de recJrsos e incentivar a captação destes: 
VII assegurar. relativamente aos produtos l áctee>s 

originários de caprinos e ovinos. a adoção de critérios 
adequados de produção e de comercial i zação que atendam às 
suas esoecif i cidades: 

VIII -divulgar permanentemente a iéce>rtância do leite para 
a boa aual idade da saúde humana. 

Art. 3Q - Cabe ao Poder Exec utivc na administração e na 
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gerência do Pró-Le i te: _ 
I -cadastrar as unidades de produção e de industrializaçao 

de leite. com vistas ao controle sanitár i o: 
II -desenvolver pesquisas que v i sem a melhorar a qualidade 

genética dos rebanhos. os níveis de manejo alimentar e 
sanitário . bem como a qua l idade do leite e se us der1vados: 
III implantar mecan i smos de prevenção e contro l e 

permanentes de doenças que ponham em risco a qual id~de dos 
rebanhos e comprometam a sua produt i vidade ou a sauoe dos 
consumioores; 

I V fornecer orientação técnica _ gerencial aos 
produtores. às cooperativas e às demais formas associat i vas. 
l evando em consideração os aspectos de rac i onalização dos 
sistemas de produção; v - manter sistema de informações de mercado, re l acionadas . 
entre o utros assuntos . com os custos de orodução. os preços 
do l eite nas orincipa i s reg iões produtoras. os estoques de 
derivados lácteos e as estimativas de produção e de consumo . 
de forma a subsidiar o p l anejamento das at iv idades do setor 
l eiteiro: 
VI -celebrar convênios com entidades de d i re i to púb l ico ou 

privado. com o fim de fac il itar a consecução do programa ; 
VII - desenvolver ações que propiciem a melhor1a da 

qual i dade e da imagem dos produtos l ácteos mineiros. em 
especia l dos queijos e demais derivados. e emitir 
certificados de qua l idade. 

é 1o - No planejamento e na execução das ações e medidas 
previstas neste artigo será assegurada~ na forma de decr~to. 
a participação dos setores de produçao . 1nd us t r1a l 1zaçao e 
comercia li zação do l eite e seus derivados. 

c 2o - A orientação técnica e gerencia l ae que trata o 
inciso IV deste artigo será fornecida de forma prioritária e 
grat uita aos pequenos produtores. 

Art. 4o -O Pode r Execut ivo aaotará medidas que garantam a 
participação dos produtores na f i xação do preço fina l dos 
produtos l ácteos. de forma a reduzir a margem oe l ucro dos 
i ntermea i arios. 

f ornec i mento de 
com v istas ao 

rur a l carente. 

Art. 5o - O Pode r Execut ivo garantira o 
l eite beneficiado às esco l as púb l icas. 
atendiment o da comu nidade es udant il 
obser vadas as pecu l iar i aades loca i s. 

Art. 6o- o Poder Executivo cons i gnara. na l e i orçamentár i a 
anua l. cotações suf i cientes para a imp l ementação das ações 
prev is t as nesta l e i . 

Art . 7o - O Poder Execut ivo regu l amentará esta l e i no prazo 
de 90 (noventa l dias a contar de sua pub l icação. 

Ar t . 8Q Esta l e i e nt ra em vi gor na cata de sua 
pub licação. ooser vado o d i spost o o art. 16 1. da 
Constituição do Estado. 

Ar t. 9Q - Revogam-se as d i spos i ções em cont rar io . 
Sa l a das Re un iões. ae agcs: o de 1995 . 
Al mir Carooso 
Ju s ti f i cação : O ~stado de Minas Gera i s destaca-se no 

cená ri o nac iona l po r s ua ex press iva proa ução oe l e i t e e 
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derivados. posição que vem sendo ameaçada nos últimos anos. 
dada a falta de assistênc i a a pequenos e médios produtores. 

São vários os fatores que contribuem ostensivamente para a 
estagnação e até para a diminuição da produtividade no setor 
l eiteiro. Como exemplo. citamos o êxodo rura l . a falta de 
financiamento e de incentivos por parte dos órgãos 
financiadores do poder púb l ico. o abandono do homem do campo 
e a falta de uma pol itica mais justa para a comercialização 
do leite e seus derivados. 

Também as a l tas taxas de juros instituídos pe l o Banco 
Central do Brasi l . como forma de implantação do plano de 
estabilização do Governo Federal e contenção ao crédito. 
l evaram os produtores de leite a não invest i rem nas suas 
produções. A falta de crédito. de apoio às cooperativas de 
l e i te e a peouenos produtores , a l iaoa ao contro l e ao preço 
do leite pe l as grandes empresas de oeneficiamento do 
produto . como a Nest l é e a Parma l at. entre outras. teve , 
como conseqüênc i a. a redução brusca dos preços do rebanho. 
do l eite e seus derivados básicos . 

A pr ~~osição ora suger i da tem o propósito de dar contorno 
mais ~:rangente ao tema tr atado. Há que se destacar. no ro l 
dos objeti vos destacados em nossa proposição. a permanente 
preocupação em amen i zar a dramát i ca situação por que passam 
os pequenos e médios produtores de leite. os quais. é 
público e notório. têm s i do vitimas d7 um processo econômico 
perverso. De um lado. não têm receb i :: a ass i stência devida 
por parte do Estado. naquilo que se refere à produção. à 
armazenagem e à comercia l ização de seus produtos. De outro , 
tornam-se reféns de grandes empresas mu l tinacionais e 
nacionais , às qua i s. a preço vi l. entregam diariamente o 
produto de seu trabalho. 

Uma outra mazela detectada no nosso Estado. a exemplo do 
oue ocorre nos demais. d i z respeito à enorme carênc i a de 
merenda esco l ar . A fome das crianças poaerá ser amen i zada 
por v ia de entrega direta. pelo produtor. às escolas 
carentes da rede públi ca , do exceaente de l eite 
comercia l izave l. compensando- se no ICMS a se r reco l hido os 
va l ores re l ativos ao produto entregue. na forma de 
regulamento a ser editado pe l a Secretaria da Fazenda. 

Pe l as razões aqu i apontadas. conc l amamos os nobres pares 
desta Casa a fim de aprovarem nossa proposição. c ujo a l cance 
socia l e econôm i co é de grande re l evância. 

- Pub li cado . va i o projeto às Comissões de Ju stiça . de 
Agropecuár i a e de ~isca l ização Financeira para parecer. nos 
termos do art. 195 , c / c o art 103. do Regiment o Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 389 / 95 
Determ i na a d ivu lgação dos recursos reoassaaos aos 

mun i c í p i os pe lo poder público estad ua l . 
Art. 1Q - O poder púb l ico estadua l d ivul gará. por me i o de 

se u d i ár io of i c i a l . os va l ores do Fundo oe Pa rti c i pação . do 
I CMS e dos dema i s rec ur sos repassados aos muni c í p ios pe los 
órgãos das adm i n i strações direta e indireta do Estado. 

Ar t . 2Q Para o c umpr i me nto do d i soos to no art i go 
anter ior. os ó r gãos das ad i ni s t rações d i reta e i nd i reta do 



268 

Estado enviarão à Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais, até o 5Q (quinto) dia út il de cada mês. informações 
contendo o valor dos recursos repassados aos municípios no 
mês anterior. 

convênios 
indireta 

objeto da 

Parágrafo único - As informações referentes a 
firmados com órgãos das administrações direta e 
deverão conter o valor repassado ao município e o 
destinação dos recursos. 
Art. 3o -A Assembléia Legislati va do Estado de Minas 

Gerais sistematizara e pub l icará as informações recebiaas. 
até o 100 (décimo) aia útil de cada mês. 
Parágrafo único -As informações ae que trata este artigo 

serão pub l icadas na forma de um suplemento anexo ao diário 
oficial do Estado. 
Art. 4Q Sempre que possíve l. serão incluídas no 

suplemento de que trata o artigo anterior informações s~~-e 
a liberação. aos municípios. de recursos provenientes ca 
União. 
Art. 5Q -Esta lei entra em vi gor no exercício fiscal 

seguinte ao de sua publicação. 
Art. 6Q - Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Reuniões. de agosto ae 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: Todos nós sabemos aue o desvio de recursos é 

um dos maiores problemas oa · administração pública 
brasileira. 

Dotar o Estado de meios eficazes de contro l e sempre foi um 
objetivo difícil de ser alcançado. . . . 

Um dos grandes empecilhos ao contro le dos gastos oub l1 cos e 
a ausência de informações que permitam à população saber 
qual é o montante de recursos administrado pelos agentes 
políticos. 

Embora esse quadro 
infelizmente, a sonegação 

No interior do Estado. 
Executivo é dificultado . 
desconhecem a tota l idade 
municípios. 

tenha se a lte rado um pouco. 
de informações ainaa é regra. 
o trabalho =e controle dos atos do 
visto que a:é mesmo os Vereadores 
de recursos que são enviados aos 

Nosso orojeto tem a pretensão de alterar definitivamente 
esse auadro. garantindo a todos os cidadãos p l enas condições 
de. a oartir da aq ui s ição de um exemplar do diár io oficial. 
se inteirar dos recursos que são repassados a sua comunidade 
e. ass im. contro l ar sua destinaç2o. 

Pode-se argumentar que os atos relativos a convênios 
firmados entre os municípios e a aaministração pública 
estadua l já são passíveis de controle. uma vez que são 
publicados no diár io oficial. Entretant o. ooos nós sabemos 
aue é uma tarefa extremamente trabalhosa mapea- todos os 
recursos destinaaos a um determinado município. apenas oelo 
acompanhamento diário do "Minas Gerais". _ 

Nossa propos-a visa tão-somente ag lutinar as informaçoes. 
facilitando assim o trabalho oe Vereadores . i iaeres 
comunitários. enfim. de todos aque l es aue buscam maior 
controle aos gastos públicos municipais. 

·< 

O projeto esta de 
vigente. preenchendo 
e legalidade. 
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acordo com o ordenamento jurídico 
as preliminares de constitucional idade 

A Constituição do Est a do dispõe , logo em seu art. 2Q, que 
um dos objetivos prioritários do Estado é "assegurar o 
exercício , pelo cidadão. dos mecanismos de controle da 
legalidade e legitimidade dos atos do poder público e oa 
eficácia dos serviços públicos" (CE, art. 2Q , II ). 

Ora. nosso projeto nada mais pretende do que o efetivo 
cumprimento do dispos i tivo transcrito. 

Aoenas com a ampla publicidade dos recursos destinados aos 
municípios é que a comunidade . juntamente com seus 
representantes. terà efetivas condições de controlar os atos 
do poder público local . 

Só se controlam a l egalidade e a legitimiaade aaqui l o que 
efetivamente se saje que existe. 

Não hà como a comunidade controlar a construção de um 
ginásio por exemplo. se não sabe que o Estado destinou 
recursos ao município para esse exclusivo fim. 

Nosso projeto também esta em consonância com os 
dispositivos constitucionais que definem a competência 
legislativa. 
A matéria em questão não está entre as de comoetência 

privativa do Governador. agrupadas no inciso III do art. 66 
da Carta mineira , o que garante a iniciativa aos Deput a dos . 
Pelo exposto. contamos com o apoio dos nobres Deput a dos à 

aorovação desse projeto. que consideramos da maior 
relevância. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça. de 

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

PROJETO DE LEI NQ 390/95 
Dispõe sobre a apresentação de e . entos cu lt urais nos órgãos 

das administrações aireta e indireta do Estado. 
A Assembléia Legis l ativa do Estado de Minas Gerais decreta 
Art. 1Q - Fica estabelecida. 'lOS estádios. nos teatros ou 

nos espaços culturais pertencentes à administração direta ou 
indireta ao Estado ou que detiverem o patrocínio de órgãos 
estaduais. a prévia apresentação de artistas ou de gruoos 
amadores ao município. em relação ao espetáculo principal. 
Parágrafo único As regiões metropolitanas realizarão 

rodízio para a aoresentação de artistas ou grupos amadores 
do interior do Estado. obedecendo o critério de 3 (três ) 
apresentações de artistas munícipes para cada apresentação 
do interior: 

a - o rocizio a aue se refe-e este parágrafo se processara 
ainda segundo as regiões do Estado. bastando para tant o a 
simples inscrição do artista ou do grupo amador com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias: 

b - o estádio. o teatro ou o espaço cultural organizara os 
rodízios. preterindo o artista ou grupo amador do interior 
de maior expressão. ooedecendo contudo ao sistema da al inea 
anterio:-. 
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Art. 2Q -A apresentação do grupo amador a que se refere o 
art. 1Q terá a duração máxima de 30 (trinta) minutos. 

Art . 3Q -As apresentações culturais precedidas de artista 
ou grupos amadores terão faixa ou cartaz identificador 
afixados na portaria contendo a inscrição "Projeto Saphira '', 
além do nome do artista ou do grupo amador a se apresentar . 
obedecendo entretanto as especificações da l ei municipa l 
quanto a tamanho. locali zação e destaque. 

Art. 4o -Os casos om i ssos nesta lei serão regulados pela 
Secretaria de Estado aa Cultura. 

Art. SQ esta l ei entra em vigor na data ae sua 
pub li cação. 
Art. 6Q- Revogam- se as disposições em contrario. 
Sala das Reuniões. 10 de agosto ae 1995. 
Gilmar Machado 
Justificação: A proposição tem a finalidade de revelar 

novos talentos. dando oportunidade a novos artistas de se 
promoverem. aoresentando-se em espetáculos juntamente com 
art ist as já consagraaos. 

Propomos ainda o rodizio de artistas do in terior do Estado 
com os da região metropolitana, por acreditarmos que as 
apresentações nessas regiões terão. sem aualquer sombra de 
dúvida. maiores chances de atingir o púb lico-a lvo, além ae 
propiciarem um patrocínio ao artista ou ao grupo amador que 
se apresentar. 
-Publicado. vai o projeto as Comissões de Justiça e de 

Educação para parecer. nos termos do art . 195. c ; c o ar t. 
103. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 391/95 
Dispõe sobre o ingresso nos estádios de esportes soa a 

administração do Estado de Minas Gerais 
A Assembléia Legislativa do estado ae Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Ficam revogadas todas as gratuidades ae ingresso 

nos estádios de esportes administrados pe lo Estado de Minas 
Gerais. exceto para: 

I - menores de 12 (doze) anos. sendo perm iti da a entrada 
somen e se acompannados de seus pais ou responsáveis: 
r: profissionais de imprensa e pessoal técnico. 

credenciados pela Associação Mineira dos Cronistas 
Esportivos AMCE Em jogos interestaduais e 
internacionais o credenciamento será feito pela AMCE. em 
conjunto com a Associação Brasi l eira de Cronistas Esportivos 
- ABRACE -; 
III- policiais em serv i ço. credenciados pela autoridade 

policial respectiva. 
: 1o - o ingresso de menores a aue se refere o inciso I 

oeste artigo somente será perm~tido ooservadas as condições 
de segurança adequaaas á faixa etár i a. 

õ 2o -Ficam ratificadas as permissões ae cadeiras cativas 
oelo- p-azo orevisto nos respectivos instrumentos de 
oe~missão . 

A-t. 2Q - Autorioades dos Poderes Legislat'vo . Exec utivo e 
Juaicia - io. oem como membros do Triounal de Justiça 
Desporti va e dirigentes oe ent i dades esoort ivas de caráter 
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representativo terão reservados lugares de destaque e acesso 
por portaria designada pela administradora dos estád ios e 
pagarão ingresso correspondente ao de arquibancada. 
Parágrafo único - Acompanhantes associados da AMCE - no 

máximo de 2 (doi s) - terão acesso as dependências destinadas 
a AMCc mediante pagamento de ingresso de arq uibancada . 

Art. 3Q - São permitidos convites emitidos: 
I - pe l os clubes participantes do acontecimento : 
li - pela entidade esportiva a qua l sejam f ili ados os 

clubes referidos no inc iso anterior: 
III - pela aaministradora aos estádios . 
? 1Q - O ingres~ ~ dos convidados será debitado a conta do 

emitente do convit~ ~o oorderô do espetáculo. 
? 2Q - A administradora aos estádios designara portar i a 

para acesso dos conv i dados. 
Art. 4Q Esta l ei entra em vigor na data de sua 

pub li cação. 
Art. 5Q - Revogam-se as disoos i ções em contrário. 
Sa l a das Reuniões. 2 de agosto de 1995. 
Al encar da Silveira Júnior 
Justificação: A situação de evasão de receita nos estádios 

é realmente preocuoante. Algumas estatísticas. ainda que não 
oficiais. chegam a registrar evasão de 60% da ocupação dos 
estádios em grandes jogos. É um número alarmante' 

Tudo is so se verifica somente porque há uma grande 
facilidade de acesso aos estádios. com franquia de ingresso. 
Muitos são beneficiados sem que tenham qualquer relação com 
o esporte ou com a administração do estádio. Muitos vícios 
se deser volveram ao l ongo do tempo e é necessário 
discipl i ar o uso do bem público . Se é cobrado ingresso. é 
indispensável que todos paguem. A sociedade. hoje, não 
tolera nenhum tipo de privilégio. 

Na concessão desses privilégios. os mais prejudicados são 
os c lu bes. que deixam de arrecadar. E não só os clubes, pois 
o cidadão comum. o torcedor que da vida ao esporte acaba 
sendo o único penal i zado com o pagamento. já que não tem 
carteira para apresentar. 

Assim. para so lucionar esse grave impasse que é um problema 
do esporte em nosso Estado. apresento este projeto de lei. 
que e li mina os privilégios indiscriminados, permitindo o 
acesso gratu ito aos estádios aoenas a quem esteja em serviço 
- jornalistas. pessoa l técnico e policiais- e aos menores 
de 12 anos aevi oamente acompanhados. 

Peço. pois , o apoio dos pares a esta iniciativa. 
-Pub li cado. vai o projeto as Comissões ae Constituição e 

Just iça. oe Adminis:ração PLblica e oe Fisca li zação 
Financeira para oarece-. nos termos do art. 195. el e o art . 
103 oo Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 392/95 
Declara de utili dade pública a Associação de Promoção ao 

Iooso- APR: -. com sede no Município de Ma nuaç . 
h Assembléia Legis l a- va oo Estado ae Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica decla·ada ae utilidade púb lica a Associação 

de Promoção ao Idoso - APRI - . com sede no Município de 
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Manhuaçu. 
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 , de de 1995. 
Jorge Hannas 
Justificação: A Associação de Promoção ao Idoso- APRI -é 

entidade sem fins lucrativos, que se encontra em pleno e 
regular funcionamento há mais de dois anos na cidade de 
Manhuaçu. e sua di etoria não percebe nenhuma remuneração. 

Com o objetivo de obter recursos materiais , financeiros. 
humanos e assistenciais por meio da união de esforços para 
execução de programas assistenciais e promocionais do idoso, 
ainda prestigia. incentiva, cria e oesenvolve iniciativas 
que os beneficiam. 

Pe lo caráter promociona l e 
ouestão. em consonância com 
oec l aração de sua utilidade 
l ei. 

assistencia l da ent i dade em 
seus estatutos. somos pela 

púb lica, de conformidade com a 

-Pub li cado. vai o projeto ás 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 NQ 393/ 95 
Declara de utilidade púo l ica o Centro de Recuperação e 

Integração de Vi das á Sociedade - Desafio Jovem IMECRIS -
com sede no Município de Barbacena. 

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

Recuperação e Integração de Vidas á Sociedade Desafio 
Jovem IMECRIS - , com sede no Município de Barbacena. 

Ar t . 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 agosto de 1995. 
José Bonifácio 
Justifi cação: O Centro ae Recuperação e Integração de Vi oas 

à Sociedade Desafio Jovem IMECRIS é instituição 
religiosa e socia l sem fins lucrativos. que tem por 
final idade promover a recuperação fisica. moral e esp i r itua l 
oe toxicõmanos e outros margina li zados pelo uso de tox1cos e 
bebidas alcoólicas, reintegrando- os ao convivia da 
sociedade. 

A entidade funciona há mais de dois anos e a documentação 
apresentada preenche os requisitos necessários à aprovação 
oeste projeto de lei. 
-Pub licado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

exame preliminar. e ae Saúoe e Ação Soc ial. para 
oeliberação. nos termos do art. 195. c / c o art. 104 . inciso 
I. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 394/ 95 
Declara de utiliaade pública o Cen ro Social Desportivo de 

Araçaí - CESDAI -. com sede no Municipio de Araçai. 
A Assembléia Legislativa do =stado de Minas Gerais decreta: 
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Art. 1o -Fica declarado de utilidade púb li ca o Centro 

Socia l -Desportivo de Araçai CESDAI com sede no 
Município de Araçai. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua pub li cação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. de de 1995. 
Francisco Ramalho 
Justificação: O Centro Social Desportivo de Araçaí - CESDAI 

- é uma instituição recreativa e desportiva , oe ca r áte~ 
socia l oeneficente. e tem duração por tempo inoeterminado. 

O CESDAI tem por f i nalidade principa l assistência á 
maternidade. à infância e á velhice. velando pela saúde e 
oelo bem-estar das populações menos favorecidas. Divuloa os 
preceitos elementares de higiene e puericu ltura e est;mu l a 
práticas recreati vas. esportivas e educati vas. por meio de 
exposições. pa l estras . cursos e competições. 

Dentro desse esp rito. evidencia-se seu caráter de 
utilidade pública. objetivamente demonstraoo pela 
documentação anexa. Considerando os nobres objetivos da 
entidade. espera - se a aprovação deste projeto. 
-Publicado: vai o projeto ás Comissões de Justiça, para 

exame prel 1m1nar. e de Eaucação. para deliberação. nos 
termos do art. 195. c / c o art. 104. inciso I. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 395/ 95 
Declara de utilioade pública a Fundação Médica de Jequer i -

Hosp 1tal Santana -. com sede no Mun i cípio de Jequeri . 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
~rt. 1Q -F i ca declarada de utilidade pública a Fundação 

Med1ca de Jequeri Hospital Santana com sede no 
Município de Jequeri. 

Art. 2Q Esta l ei entra em vi gor na data de sua publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrár io. 
Sala oas Reuniões. de de 1995. 
Ivair Nogueira 
Justificação: Reveste-se de caráter meri:orio toda e 

qualquer iniciativa destinada á promoção aa saúde humana. 
Tendo ~omo objetivos fun~amentais a definição de estratégias 
nessa area e a manutençao de um hospital. a Fundação Méd ica 
de Jequeri vem desenvolvendo atividades de reconhecioa 
relevância socia l junto à comunidade. 
Sediada no município que lhe empresta o nome, a ent idade 

ate- · c a todos os req ui s itos para se r aeclarada de utilidade 
púb .. a. quais sejam: tem personalidade jurídica. esi:á em 
at iv;aade há mais de aois anos e sua diretoria é composta 
por pessoas idóneas. que naoa pe-cebem por sua atuação 

Por certo. este parlamento. reconhecendo o a lt r uí smo do 
traoalho elaborado pela mencionada fundação . aprovará o 
projeto ora ao r esentado. 
-Pub li cado. vai o orojeto às Comissões de Justiça , oara 

exame orel imina - e de Saúde e Ação Social oa-a delioeração. 
nos termos do art. 195 c / c o art. 104. inciso I. do 
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Regimento Interno. 
REQUERIMENTOS 

NQ 632 / 95, do Deputado Dinis Pinheiro. solicitando seja 
formulado ape lo ao Governador do Estado com vistas à 
construção de acesso rodoviário ao Municipio de Ibirité. 

No 633 / 95. do Deputado Dinis Pinheiro. solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Diretor - Gerai 
do DER-MG com vistas ao alargamento aa MG-108 e da MG-111 e 
á construção de ane l rodoviário. no Municipio de Manhumirim. 
( - Distribuidos á Comissão de Aam inistr ação Pública.) 

NQ 634 / 95, do Deputado Dinis Pinheiro, solicitando seja 
formulado ape lo ao Governador do Estaao com vis!as a 
concessão ao Municipio de Ibirité de maior participaçao no~ 
tributos recolhidos pela Refinaria Gabriel Passos. ( - A 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

NQ 635 / 95. ao Deputado Wanderley Ávila , solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Paladinos da Lioerdade, no Municipio de Leopold1na. 
por seus 11 anos de existência . . 

No 636 / 95 do Deputado Wande~ley Avila. solicitando se 
consigne n~s anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Vinte de Agosto. no Municipio de Varginha, por seus 
11 anos de existênc ia. 

NQ 637 / 95. do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos ana is aa Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Ideal e Trabalho, no Municipio de Ituiut aba. por 
seus 13 anos de existência. 

NQ 638 / 95, do Deputaao Wanderley Ávila, S?l icit a ndo se 
consigne nos ana is da Casa voto ae congratulaçoes com a LoJa 
Maçônica Mahatman Shimoya. no Municipio de Viçosa , por seus 
17 anos de existência. 

No 639 / 95, do Deputado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros de São João. no Municipio de Contagem. por 
seus três anos de existência. 

No 640/ 95. do Deputado Wanderley Ávila , solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Estrela do Oriente. no Municipio de Belo Or1ente. 
por seus oito anos de existência. 

No 641 / 95. ao Deputado Wanderley Ávi l a. solicitando se 
consigne nos ana is da Casa voto de cong atulações com a Loja 
Maçônica Cavaleiros da Liberdaoe. nesta Capita l . por seu~ 14 
anos de existência ( - Distribcidos à Comissão de Educaçao.) 

NQ 642 / 95. ao Deputaao Gil Pereira. solicitando seja 
formulado ape lo ao Secretário da Habitação com vist as a 
inclusão do Municipio de Capitão Enéias entre os municipios 
a serem benef i ciados pe l os programas Pró-Moradia e Carta ae 
Crédito. 

NQ 643 / 95. JO Deputado Gi l Pereira. solicitando seja 
formul ado apeio ao Secretário aa Habitação com vistas á 
inc l usão do Municipio de Cl aro aos Poções entre os 
municipios a serem beneficiados pelos programas Pró-Moradia 
e Carta ae Crédito. 

NQ 644/ 95. do Deputaao Gi i Pereira. so li citando seja 
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formulado apelo ao Secretário da Habitação com vi stas á 
inclusão do Municipio de Espinosa entre os municipios a 
serem beneficiados pelos programas Pró-Moradia e Carta de 
Crédito. 

NQ 645/ 95. do Deputado Gil Pereira. so licit ando se j a 
formu l ado apelo ao Secretário da Habitação com vi stas á 
i nclusão do Municipio de Montes Claros entre os municipios a 
serem beneficiados pelos programas Pró- Moradia e Carta de 
Crédito. 

NQ 646 / 95. do Deputado Gil Pereira. so l icit ando seja 
formulado ape lo ao Secretário da Habitação com vist as á 
inclusão do Municioio de Bocaijva entre os municipios a 
serem beneficiados · pelos programas Pró- Moradia e Carta de 
Crédito. ( - Distribui aos à Comissão de Saúde.) 

NQ 647 / 95. do Deputaao Ronaldo Vasconce ll os, so : icitanao 
seja formulado ape lo ao Presidente da Adm inistr ação de 
Estád ios do Estaao de Minas Gerais - ADEMG - com vistas à 
instalação de maior número de postos de venaa de ingressos e 
portões de entr ada destinados a portadores da carteira de 
estudante. ( - Á Comissão de Educação.) 

Do Deputado Antônio Júlio. solicitando a criação de 
comissão especia l para verificar junto ao Banco Central a 
situação real da liquidação da MinasCaixa. 

Do Deputado Marcos Helênio. solicitando o desarq uivamento 
do Projeto de Lei no 2.123 / 94. 

Da Comissão Especi~ l para Ver ificar ''In Loco" a Situação do 
Projeto Jaiba , no Municipio de Jaiba , so licit ando 
prorrogação por mais 30 dias. ao prazo de seu funcionamento. 

Da Comissão Espec ial para Proceder a Estudo Comoa rativo da 
Situação das Obras ae Duplicação da Rodovia Fernão Dias em 
Minas Gerais e São Paulo. solicitando prorrogação. por mais 
30 dias. do prazo de seu funcionamento. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão 

de Saúde e Ação Social e do Deputado 01 into Godinho (3). 
Oradores Inscritos 

O Sr. Presidente- Com a palavra. a Deputada Maria José 
Haue isen. 

A Deputada Maria José Haue i sen - Sr. Presidente. senhores 
componentes da Mesa. Srs . Deputados. senhores aas galerias. 
demais ouvintes desta Casa. 

Todos os jornais de hoje informam que grande parte aas 
aividas ao Banco Econôm ico são originadas no socorro 
prestado pelo Banco ás demais empresas do grupo Ca lmon ae 
Sá. 

Desde a sua posse na Presidência da Reoúb l ica. o Sr. 
Fernanao Henrique. contrariando seu discurso ae campanha e 
posse. aoraçou o projeto de Estaao minimo. pregando a 
necessidade de reformas estruturais. segundo ele. ún i ca 
forma de colocar o Pais no Primeiro Mundo. 

As principais mudanças já propostas por FHC atacaram os 
monopó l ios estatais. a estabilidade aos servidores públicos 
e t amoém vários direitos constitucionais obtidos pe l os 
traoalhadores brasileiros. com ênfase nas mudanças para a 
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aposentadoria. Em todos os casos, o Planalto argumenta que 
as alterações têm o objetivo de acabar com privilégios , 
diminuindo o máximo possível a máquina estata l. 

Ao mesmo tempo. vemos o Governo Federal negociando cargos e 
atuando. no Congres so . da mesma forma como sempre fizeram 
todos os nossos Presidentes. A imoralidade da negoci ação 
efetuada com o Senador AntOnio Carlos Magalhães deixa c l aro 
que o Governo só tem olhos para os privilégios da maioria. 
adotando uma postura covarde quando tem que atacar as 
regalias e práticas c li entelistas que são ao interesse da 
minoria. 

Refém de uma aliança em que a alma de seu partido fo i 
vend ida ao diabo. hoje Fernando Henrique só consegue impor 
reformas aos trabalhadores, mostrando-se totalmente 
incompetente para acabar com as rega li as do Pr_ e aos dema is 
partidos que o apóiam. que sempre sobrevivera~ ás custas aa 
utili zação da máquina estatal para e leger seus candidatos. 

O acordo feito com ACM explícita a fragi l idaae do PSDB e de 
tod a a equipe econômica do Governo. deixando claro que quem 
realmente governa este Pais são os coronéis do PFL. 

Todos os jornais falam do assunto . Divulgou-se. a inda. que 
o último balanço publicado pelo Ba nco Econômico indicava um 
lucro fictício de R$36.000.000,00 , o que proporcionou a 
Ânge l o Calmom de Sá uma singe la retirada de R$3.500.000.00. 
Isso aconteceu há apenas duas semanas. 
Essa fraude ocorreu com a conivência do Banco Central e da 

equipe econômica do Governo, que a in da concordaram com a 
ut ili zação do dinhe i ro públ i co no socorro a uma instituição 
privada . 

pudessem ser os prejuízos causados 
na certa estes seriam menores do que 
causaao pela derrota imposta por ACM 

á 
o 
a 

Por maiores que 
economia baiana. 
pr eju í zo po lí tico 
Fernando Henrique. 

Com a decisão tomada ontem pelo Pres i dente , outros Estaaos 
que tenham instituições financeiras na mesma situação tém 
todo o direito de exigir o mesmo tratamento. Ou sera que o 
Presidente se considera grato apenas a ACM . homem que o 
e l eoeu e que agora apresenta sua conta? 

Enquanto isso, Srs. Deputados. a prestação jurisdicional ~o 
Estado continua sendo uma utopia. traba l hadores rura1s sao 
assassinados no campo por falta de reforma agrária. milhares 
de municípios vêm suas agências do Banco do Brasil seren 
fechadas. em nome de uma modernidade mentirosa. 
Mentirosa sim. porque FHC nunca fo i símbolo de modernidade. 

o simples fato ae ter se aliado aos piores nomes de nossa 
hi stória po l ítica já seria um indicativo do que seria seu 
governo . um governo fraco e omisso. incapaz de acabar com os 
privilégios da minoria dos que sempre governaram este Pais. 

ACM e o PFL. que sempre viveram ás custas do Estado 
oras il e iro . agora. mais ao que nunca, dão as cartas e dit am 
as regras do jogo neste Pa is. 

A arrogânc i a e a prepotência de Fernando Henrique só se 
manifestam na hora de reprimir greves justas, ou para pregar 
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o fim de direitos sociais conquistados pelos trabalhadores. 
Senhores. paciência tem limite , e parece - nos que a 

paciência de muitos brasileiros. que até então estavam 
batendo palmas para o Sr. Fernando Henrique. está chegando 
ao fim. Os jornais nacionais e estaduais de hoje mostram 
claramente que a imprensa já começa a ficar de pé atrás, com 
tanto abuso de poder e com tanto desmando daquele que se 
disse candidato para solucionar os graves problemas socia is 
do Pais. Tomara que a ind a haja tempo de consertar os erros 
que já aconteceram até agora neste Governo. que tem sido de 
desmandos e de fracassos cc:stantes. Era o que tínhamos a 
dizer. 

O Sr . Presidente- Com a palavra. o Deputado Ronaldo 
Vasconce ll os. 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos * - Sr. Presidente. Sras. 
Deputadas. Srs. Deputados. pessoas presentes nas galerias. 
assessoria da Assembléia. imprensa. tem-se noticiado muito. 
por todos os canais de comunicação socia l, seja impr ensa . 
rádio ou televisão. a fusão de partidos políticos. Como 
todos sabem. essa fusão se aá nacionalmente. porque os 
partidos pol íticos no Brasil atua liT"- :e têm esse caráter. 

Em a lgumas das informações veicu _jas. s urge o nome do 
nosso partido - o PL - . ao qual tenno a honra de oertencer. 
exercendo. circunstancialmente. a lider ança de s ua Bancada 
nesta Assembléia Legislativa. Achei por bem , consultar 
nossas lideranças nacionais. para que nos orientassem a 
respeito dessa auestão. 

Recebi do Presidente. Deoutado Federa l Álvaro Valle. a 
informação de que o PL não estava oarticioando . nem 
participaria. de conversa que envolvesse o tema de - Jsão 
partidária. seja com partido maior . se j a com partido r=no r. 
Pedi e o Deputado Álvaro Valle nos mandou. vi a '' fax", duas 
notas oficiais referentes a decisões tomadas pe lo PL. em 
nível nacional. Mesmo não concordando com todos os dizeres 
das notas oficiais. pois achei alguns muito fortes, penso 
que o que interessa. na verdade. é a posição definitiva do 
PL de não partic i par de nenhum tipo de fus ão com outros 
partidos. especificamente. com o PP e PPR. como estava sendo 
divulgado pela imprensa escrita. pelo rádio e pela 
te l evisão. 

Gost a ria de comentar com os Deputados desta Casa. com os 
auais convivo diariamente. que essa é uma decisão. em níve l 
naciona l . tomada pe l o nosso partido. Queremos transmitir 
essa informação aos nossos pares. nesta Casa. oara que não 
fiquem especulando ou trazendo informações desencontradas 
aos nossos companheiros. Deputados Estaduais. Federais e 
Vereaoores, e para que fique clara. transparente e oatente a 
decisão ao DL de não participar ae nenhum tipo de aco~ao 
visando á possibilidade de fusão oartidária. 

Espero que todos tomem conhecimento. por meio deste 
Deputado. que. orientado oela exec tiva naciona l . transmite 
uma posição definitiva e . acima de tudo. oficial. O PL não 
participará de nenhum tipo oe fusão partidária . seja com 
esse ou aquele part i do , com qualq uer conotação iaeológica ou 
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doutrinária que ele tenha. O que vamos fazer é acompanhar 
durante os meses de agosto e setembro a propalada reforma 
política, eleitoral ou partidária que se dará no Congresso 
Nacional. Nesses momentos. nosso PL. através de seus 12 
Deputados Federais, tomará sua posição. a partir de 
discussões. que poderão ser transformadas e m l ei. quando nos 
reuniremos e poderemos toma r outra decisão ou outra 
definição caso seja necessár io. 

Queremos acompanhar todos os debates dessa reforma 
política. eleitora l ou partidária no Congresso ~acional, 
sempre pensando na permanênc i a . nos quadros aa ~ol1t1ca 
naciona l, do nosso PL. que tem uma doutrina definioa, que e 
a do li beralismo social. 

Trago essa mensagem para oue todos os Deputados dela tenham 
conhecimento e. se alguém for inquirido . em suas bases 
políticas ou partidárias . sobre o assunto. possa transmitir 
a posição def initiva, firme e oficial d~ ~L. em_ ~1vel 
nacional: Não participar de nenhum tipo de rusao part1dar1a. 
Muito obrigado. Sr. Presidente. 

* - Sem revisão do orador . o Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputado Antônio 
Roberto . o Deputado Antônio Roberto* Sr. Presidente. Srs. 
Deputaaos, Sras. Deputadas. jorna l istas. oessoas da 
Assembléia e das galerias, demais pessoas que nos ouvem 

Quero, nesta oportunidade. chamar a atenção dos ilu5 ~ -~s 
colegas para uma questão muito polêmic~ na Casa~ Nao 
constitui segredo algum. oelo contrar1o, e do conhec1mento 
de todos que uma parcela dos ecologistas. aos que se 
preocupam com a natureza. com a qua li dade do nosso t1po de 
vi da e. principalmente, com o patrimôni o natural que 
deixamos para os que nos sucederão neste planeta. tem 
recebido, de forma pejorativa. a alcunha de "xiit as " . .. 
Relator. na Comis são ae Meio Ambiente da Assemblela 

Legislativa, do projeto que dispõe sobre a criação da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvo1v1mento Sustentavel. 
após alguns questionamentos íntimos e ponderações feitas p~r 
colegas. cheguei à conclusão ae oue a criação do novo orgao 
é imprescindível para a condução da pol itica ambienta l do 
Estado. Além disso. no meu entender. e le f1cara capenga se 
não puder contar com o IEF em sua estrutura. Aliás. quero 
parabenizar o Governador Eduardo Azeredo por empreender a 
iniciativa da criação da nova pasta. cumpr1nao. ass1 m. 
promessa de campanha. Entendo que o apoio de grupos 
partidários diferentes do grupo do PSDB. como o do PMDB. 
deveria ser mais va lorizaoo. porque não temos o compromisso. 
a obrigação de segu ir a orient ação oe a l guma . l egenda 
partidária. Esse aoo io ao Governador , pelo contrar1o. eséa 
sendo adquirido e conquistado pela simpatia. pela 
honestidade e pe l a eficiência na condução dos destinos do 
nosso Estado. E é isso que Minas Gerais es pera ae l e. e 1sso 
que ele oeixa perceber nos passos ini cia i s_de seu mandato. 
Posso dizer. desta tribuna. que o Governo ate surpreenaeu os 
ambienta l istas com uma proposta arrojada em termos de 
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fortalecimento e integração da estrutura pública da 
administração ambienta l. 

O Legis l ativo deve e precisa contribu i r com o Executivo em 
tudo que estiver ao seu alcance. sem que isso signifique 
subserviência. assim como . também. a par do seu papel 
fiscalizador, deve criticar. sem paixão. sempre que julgar 
errados. os atos executados por aquele Poder. Na veraaae . o 
bom desempenho da administração pública depende 
essencialmente do Execut ivo. que. se. por um l ado. tem no 
Legislativo fiel colaborador. tem tamoém aq ui críticos 
a l gozes. muitas vezes até impiedosos. 

Pelo fato de haver - me 1 igado á ciência médica, fiz a lgumas 
incursões na psiquiatria e passe i a admirar e valorizar 
aoue l es oue. com firme determinação. abraçam de coroo e alma 
uma causa. pois são eles. quasê sempre. que mooificam o 
curso normal da vida. da história. Pasteur. Fleming, 
Einstein e muitos outros são exemplos típicos do que acabo 
de d i zer . 

Nesta Casa. como já mencionei anter iormente. têm recebido a 
pecha ou a lcunh a de "xiit as " os que defendem fervorosamente 
a conservação do meio ambiente. Dizem que eles usam e abu s am 
do direito de defender suas causas. chegando ao cúmu lo de 
serem vi stos como a meaça aos planos econômicos da Secretaria 
oe Agr icultur a , caso seja o IEF absor vido ou remanejado para 
a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvo lv imento Sustentável. 
E para esse ponto nevrálgico da questão que quero chamar a 
atenção dos nobres colegas. para refletirmos sobre a nossa 
parcela de responsabiliaaae ao lid a r com essa matéria. Não 
se deve pensar, a principio, que haverá radicalismo na 
atuação da nova secretaria. Como responsáveis pela 
elaboração da lei. entendemos que ela é feita para ser 
cumprida. Nos é que temos a competência para estabelecer os 
l imites para que a adm inistr ação pública funcione a 
contento. Nesta Casa . durante o Fórum de Política Ambienta l, 
a comun id ade e os diversos setores ligados ao meio ambiente 
puderam manifestar-se 1 ivr emente. debatendo a criação da 
nova pasta. Assim deverá ocorrer. também. quando da futura 
reorganização dos órgãos a serem remanejados em função das 
propostas constantes no projeto de lei que dispõe sobre o 
assunto. A nos caberá . sem dúvida. o papel de aperfeiçoar as 
l eis e fiscalizar sua execução. Se. no cumprimento das l e i s 
por nos chanceladas. houver críticas àqueles que as ap li cam , 
teremos certamente que questionar se o radica li smo estaria 
nos seus ap licadores ou no texto legal que lnes deu base 
para assim atuarem. 
Seria. então. o momento de reoensar nosso paoel no processo 

de fiscal izaaores da administração estaaua l . Nesse sentido. 
é imprescindível que os conceitos. diretrizes e disposições 
a serem inoculados na legisl ação sejam cada vez ma i s 
discutiaos pe l a comunidade. pois tais normas regerão a vida 
cotid i ana do cidadão. 

A Assembléia tem tomado uma atitude pl enamente acertaaa e 
coerente quando chama a soc i edade para o debate e 
participação em seus seminários e fóruns legisl at ivos. Assim 
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procedemos . na Comissão_de Meio Ambiente. na análise da 
proposta governamental. E isso que me tranqüiliza em relação 
à posição que segu i quando fui indicado relator do projeto 
de lei enviado pelo Governador e sobre o qual pude 
claramente externar meu pensamento. São essas as 
considerações que tinha a fazer , no momento, sobre a 
questão. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr . Pres i den t e Com a palavra, o Deoutado Gilmar 

Machado. o Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente, Srs. Deput ados . 
Sras. Deputadas e pessoas presentes nas ga l er i as. do is 
assuntos nos trazem à tribuna nesta tarde. Em primeiro 
lugar. a Deputada Maria José Haueisen muito bem expôs em seu 
pronunc i amento que. mais uma \' ez. podemos constatar e 
agora o :~njunto da população ~ - ~sileira- o que já dizíamos 
há um bem tempo. Temos o Gove--~ Fernando Henrioue Cardoso 
ou o Governo Antônio Car l os ~a; =·haes. como disse hoje o 
Deputado Paulo Delgado. Não sabem_s se houve uma int ervenção 
do Governo no Banco Econômico ou se foi uma intervenção do 
Governador Antônio Carlos Magalhães no Governo . Realmente . é 
difícil sabermos o que está ocorrendo. O Governo Fernando 
Henrique Cardoso co locou o Exército na rua para acaba r com a 
guerra dos petroleiros. ameaçando. assim, os trabalhadores. 
Agora . vemos que. quando se trata de interesse de 
banqueiros. o tratamento é diferenciado. No caso. não há 
Exército ou Judiciário, mas , s im, a complacência do Governo, 
e o discurso da p ivatização é jogado fora. aando lugar à 
estatização da incompetênci a da iniciativa privada , que 
quando demonstra sua incapacidade recebe o socorro do 
Estado . Assim. é muito fácil ser empresár io neste Pais. po is 
todos os seus equívocos são cobertos com o dinheiro do povo. 
A conta desses erros é dividida pelo con ju nto da população. 
Qu ando tudo é saneado. e o povo já pagou a conta. entrega - se 
novamente a atividade à inici at iva privaoa . Essa é a 
política do Sr. Fernando Henrique Cardoso. e a mesma coisa 
esta querendo faze- o Sr. Eduardo Azeredo. em Minas Gerais. 
quando pretende privatizar a Vale do Rio Doce e, também, 
reduzir as ações aa CEMIG. O Governador está enviando 
projeto a esta Casa por meio ao qua l pretende praticamente 
acabar com as ações da CEMIG. Daqu i a pouco. estaremos 
entreganao essa comoanhia à iniciativa privada . 

Entendemos que é preciso dar um basta nisso. Os 
traoalnadores não se curvarão a esse Governo. como não se 
c urvaram os petro leiros. ~o nosso entendimento. a 
permanência do Sr Dal l ar i no Governo Federal também foi um 
equivoco. Fe li zmente. hoje. ca i o Secretário Da ll ar i . Não 
era mais possíve l sustentar uma pessoa que vem da iniciativa 
privada e que tem uma empresa que fornece informações 
sigi losas ao mercado privado. lucrando com isso. Gr ande 
parte dos assessores de Fernanao Henrique Caraoso continuam 
na iniciativa privada fazendo jogo duplo. e a Bancada do PT 
no Congresso Naciona l vai continuar exiginoo invest i gação. 
não apenas soore o Sr. Da ll ar i . mas, tamoém. soore todos os 
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outros que estão na inici ativa privada e continuam exercendo 
cargos importantes no Governo Federal, fornecendo 
informações e garantindo, dessa forma. que tais empresas 
continuem ganhando e muito. Continuaremos denunciando. 

Fernando Henrique Cardoso demonstrou. mais uma vez. o seu 
descompromisso para com o conjunto da população brasileira. 
pois seu único compromisso é com o sistema financeiro. é com 
os banqueiros, é com Antônio Carlos Magalhães e com o 
Sistema Globo. Tooos nós percebemos. ontem. a farsa que a 
Rede Globo tentou montar. Aquela emissora sempre fazia e faz 
a maior balela quando anuncia o inicio aas privatizações. 
Entretanto. ontem. vergonhosamente. fez uma armação para 
tentar montar um acordo. que nada mais é do que a 
estatização do Banco Econômico. 

Gostaríamos tamoém de deixar registraoa a nossa denúncia 
com relação á chacina ocorrida no Estado de Rondônia. onde 
trabalhadores rurais foram atacados pela policia do Sr. 
Fernando Henrique Cardoso, que não está fazendo nada com 
relaç~~ à reforma agrár ia. a não ser atacar os trabalhadores 
rurai~. que. apesar de tudo. vão continuar sua luta em prol 
daque l a reforma. Se ela não sair por bem , será feita pelos 
próprios trabalhadores. Essa é a única alternati va que eles 
têm. pois não podem contar com esse Governo que é totalmente 
insensível aos reclamos da população. 

As terras estão ai. muitas. ;,clusive. já desapropriadas e 
nada é feito para o assentame,to dos traba l hadores rurais 
que. entretanto , continuarão na sua luta. A Bancada do PT 
apoiará todas as ocupações de terras. Estaremos presentes em 
todas as manifestações, porque entendemos oue elas são 
verdadeiras e justas. Não permitiremos que Fernando Henrique 
Cardoso continue dando guarida aos grandes l atifundiários em 
detrimento da maioria da população bras ileir a. 

Entendemos também que a população deve se mobilizar , cada 
vez mais. contra o desemprego que asso la o Pais. Portanto. 
estaremos apoiando a grande manifestação que ocorrerá no dia 
7 de setemoro. promovida pe l a CNBB. que será o grito dos 
excluídos Estaremos particioando ati vamente de todas as 
mobilizações que acontecerão em todo o Pais. contra essa 
po ii tica de exclusão da maioria do povo brasileiro. 

A segunda questão que gostaríamos de abordar é que Minas 
Gerais vive a sindrome de Brasil ia: o Governador é Eduardo 
Azeredo. mas não sabemos se ouem está governando é ele ou o 
Vice -Governador. Walfrido aos Mares Gui a. que vem. 
constantemente. fazendo ataoues - como fez sexta-fe ira - ao 
funcionalismo público deste Estado. ameaçando-o com a 
possibilidade de acabar com a conversão de férias-prêmio, em 
esoécie. o oue é uma conouista dos funcionários. Atacou 
também a estabilidade. além oe atacar outras vantagens do 
funcionalismo, sem ao menos esoerar a reforma administrat iva 
federal. Quando proousemos a abert ura de um debate. aqu i . o 
Governador disse que deveríamos aguardar as modificações que 
irão ocorre' durante a reforma corst itucional. para depo i s 
estabe l ecermos o deoate . =nt retanto. o Vice-Governaoor. no 
afã ae aparecer. no a fã ae querer mostrar que fala mais 
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alto, fez tais dec l arações. criando um clima de insegurança 
no seio do funcionalismo púb lico . Mais do que nunca, estamos 
vendo a disputa entre o grupo helista e c grupo dos tucanos. 

O funcionalismo público. que já está ~anhando mal. ficou 
ainda mais intranqüilo após as declarações do Sr. Wa lfri do 
dos Mares Guia. Primeiro. vem o Sr. Walfrido e "tratara'', e, 
depois. o Eduardo Azeredo ass ina embaixo. 
Entretanto , os funcionários públicos i râo reagir . Nâo 

permanecerâo calados diante dos ataques do Governo às suas 
conquistas. inclusi ve se recusando a fazer o debate antes da 
reforma admin istrativa , para depois começar as modificações 
em Minas Gerais . 

Assim sendo . continuaremos denunciando e faremos um 
requerimento solicitando a presença. aqui . do Vice-
Governador e Secretário do Planejamento. a fim de sabermos 
quem irá preparar e discutir a reforma aam inistr at iva; se 
será o Secretário da Administraçâo - que j á esteve aqui e 
nos disse para aguardarmos as modificações na Const i tuiçâo 
para depois estabelecermos os debates em Minas Gerais - ou 
se será o Vice -Governador , que já está com tuao pronto. 

Queremos uma resposta: quem governa este Estado? Queremos 
que o funcionalismo seja tratado com maior responsabilidade 
e com maior aecência. porque o pessoal está trabalhanoo com 
sa l ários baixos. mas vem fazendo com que a máquina ainda 
continue trabalhando, ainda continue funcionando. E vem o 
Vice -Governador, num tota l desrespeit o aos servid~-es. e 
começa a atacá- los. Nâo faz um aebate. nâo vem a es:a Casa 
com um projeto e vai para a imprensa fazer ataques ao 
funcionalismo. nâo dando nenhuma oportunidade aos servidores 
de expor seu ponto de vista. suas argumentações. El e va i 
acusando todos os funcionários de estarem recebendo 
privilégios. Queremos saber que privilégios sâo esses . 
Queremos fazer esse debate. Nâo temos medo do debate, mas 
queremos oue ele seja feito nesta Casa. que é o espaço 
democrático apropriado. E nâo que ele se ja feito pela 
imprensa e depois mandado como um rolo compressor. Se quer o 
debate. vamos f azê- lo, mas oe forma séria. Vamos definir se 
o Governador Eduardo Azeredo, através do seu Secretário da 
Administraçâo. fala uma coisa aqui na Assembléia e depois o 
Vice - Governador faz outra. Queremos saber quem é que de fato 
fa l a por esse Governo. Estamos aoertos ao debate. Deixamos 
aqui o desafio e esperamos que o Vice -Governador tome mais 
cuidado quando falar a l guma coisa. Se quer oebater, vamos 
debater aoui, mas vamos esperar a reforma da Constituiçâo. 
Como o próprio Governador Azeredo disse. se é o que ele 
ouer, o funcionalismo vai ter que usar outras armas. 
Esperamos oue não haja necessiaade de grandes paralisações 
para aue o público nâo fique prejudicado e esperamos que o 
debate seja feito aqu i. Mas parece que essa não é a 
disposiçâo do Vice -Governador. Espero que o Governador do 
Estado tome uma providência e esc l a reça quem rea l mente 
controla este Estado. Muito obrigado. 

O Sr. Pres i dente Com a palavra. o Deputado Carlos 
~i menta. 
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O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, a questâo 
que mais tem chamado a atenção da opiniâo pública e da 
imprensa nestes últimos dias é a poss íve l transferência do 
IEF da Secretaria de Agricultura para a Secretaria de Meio 
Ambiente . Até então , ainda estava em dúvida com relaçâo a 
meu voto, pois as duas correntes encontram argumentos para 
defenderem os seus pontos de vi sta. Após muita ana 1 1se, 
muita reflexâo e conversas demoradas com li deranças li gadas 
ao Norte de Minaõ estou convicto de que o IEF deve ir mesmo 
para a recém-cr i2_a Secretaria. sem. entretanto, perder suas 
caracter ísticas básicas e sua filosofia de açâo. 

O Norte de Minas está se transformando a passos l argos num 
verdadeiro deserto. Nâo temos mai s as nossas matas, nâo há 
critérios definidos para a conservaçâo do me io ambiente na 
regiâo. Enquanto outras regiões já avançaram e possuem uma 
legislaçâo e uma consc1encia definida. o extremo Norte do 
nosso Estado caminha sem rumo à mercê de uma minoria que só 
quer ganhar. ter cada vez mais. sacr ificando toda uma reg i âo 
e comprometendo vidas de mi l hões de seres humanos. A 
agressâo á natureza chegou a uma proporçâo tamanha que tem 
influenciado de forma drástica até mesmo as condições 
climáticas. Ninguém pode negar que as constantes secas. com 
períodos longos , são o resultado das mudanças radicais que 
se verificam e que causam prejuízos incalculáveis à regiâo. 
Os rios estão secando. e isso é fác il de constatar. Tomamos 
como exemp lo o rio Ver de Grande. que, num passado bem 
próximo. era um dos principais rios, ca ud a loso. com uma 
variedade de peixes em quantidade suficiente para sustentar 
inúmeras famílias através da pesca. Hoje. esse rio está 
poluído: recebe o esgoto sanitário de várias cidades. A s ua 
nascente. na cidade de Bocaiúva, sofre um processo de 
desmatamento incontrolável, e o mesmo ocorre com a mata 
ci li ar. Os inúmeros pivôs centrais e conjuntos menores de 
irrigaçâo sugam as suas águas. comprometendo drasticamente o 
seu curso. cheganao a ponto de podermos atravessá-lo. perto 
de sua foz. praticamente sem molhar os pés. Após receber 
quase todo o esgoto ae Montes Cl aros , oe lo seu principal 
af l uente . o rio Vieiras. o importante rio Verde Grande corre 
sem vida. totalmente poluído e exa l ando um terrível mal 
cheiro. A sua bacia. composta ae dezenas de córregos. 
abrangendo as terras mais férteis da reg1ao . c l ama -~r 
medidas urgentes no sentido de evitar o colapso tota da 
econom ia regiona l . 

Outro fato que influenciou oecisivamente na minha opção 
para que o IEF venha a ser parte da Secretaria de Meio 
Ambiente é o desmatamento inco~trolável que se verifica 
desde o Alto J equitinho ha ats as margens do r io São 
Francisco. Mais de 30% do território mineiro está se 
transformando num deserto verde. Sâo milhões de eucaliptos e 
pinheiros onde outrora era mata virgem e cerrado. Es:es 
extensos reflorestamentos sâo feitos indiscriminadamente às 
margens de rios e córregos. que sugam as suas águas. 
matando-os literalmente. Nâo há critérios. regras ou leis 
capazes de deter as estocagens •e i tas com tratores e 



correntes ou impedir o barulho ensurdecedor das motosserras, 
que avançam velozes e vorazes deixando um vazio que s6 é 
preenchido pe l as plantações de espécies estranhas à reg ião. 
Somente quem percorre uma área plantada com esse tipo de 
vegetação pode ava li a r quanto ma l estamos praticando contra 
a nat ur eza. e os cu l pados não se r ão aque l es que praticam 
esse crime ecológico . mas todos nos que estamos consc i entes 
da grandeza de nossa omissão e não tomamos nenhuma at i tude 
capaz de evit ar um mal dessa mag nit ude. Por trás dessa 
at ivioade que a principio pooe parecer import ante para a 
economia regiona l, esconoe-se out ro prob l ema que tanto nos 
preocupa: o trabalho escravo e o drama de centenas de 
famíl i as que sobrevivem dessa at ivi dade. Minas Gerais 
( entende-se Norte de Minas ) é o Estado oue poss ui o ma i or 
índice de trabalhadores em regime de escravidão nas 
carvoeiras e na extração oe madeiras. Recentemente a 
imp rensa divu l gou as condições subumanas em que viv em 
inú meras famí l ias, em que crianças são obrigadas a 
trabalhar. não freqüentam esco l as e recebem uma misér i a por 
um trabalho á rduo em regime de escravidão. In evi tave lmente. 
chegou o momento em que nasceu um pensamento ecológico e uma 
necess idade de se preserva r o que a natureza deu a cada um 
dos norte - mineiros. O primeiro passo já está sendo dado pelo 
Governador Eduardo Azeredo, com a criação desta Secretaria, 
e mo tivos t emos de sobra para apoiá- l o nessa ini ciat iva. A 
questão do IEF tem que ser vista por este prisma que acabo 
de expor e de acordo com o fato de que é órgão estadua l que 
não perderá as s uas funções e nem a s ua filosofia de ação 
pelo simp l es f ato de muda r de endereço. Tanto é verdade que 
o Secretário a ser empossado é o atua l Presidente do IEF , 
Dr. José Carlos , pessoa de respeit o e que dará continuidade 
ao se u traba lho sério à frente da i nst i tu ição. Não vejo o 
futuro incert o e difícil para os produtores rurais se a 
tr a nsferênci a do IEF ocorrer como pretenoe o Governador. 
Fa la-se em dificuldades e radicalismo por parte dos 
ambientalistas na questão do desmatamento. mas é bom que se 
deixe claro que temos uma l egislação em vigor qu e estaoelece 
regr as claras que. se cumpridas. não a trapa lhar ão j ama i s a 
vi da dos produtores rurais. 

Entendo que a nossa ação política deva ser d i rig i da em 
favor de propostas objetivas para ajuda r os t raoa lhadores 
rura i s. como a aber tur a de créditos específicos pe los Bancos 
ofici a is. o custeio da sa fr a agr ícol a . a garantia de preços 
e incentivos para a pecuária. 

Quero ainda mani festa r apo io à eme nda que estabelece a 
transferência ao Depa rt a mento de Recur sos Hídricos para a 
Secretaria oe Meio Ambiente. Não se concebe o 
estaoe l ecimento oe uma linna de tr aba l no oesta natureza sem 
a participação efetiva deste órgão. Se vamos criar uma 
Secretaria para tratar com seriedaoe e eficiência a questão 
amb i enta l do nosso Estado, que seja completa e apta para 
ag ir com r ap ide z e efici ê ncia. 
s~. Presidente. Srs. Deputados. t e mos em mãos v2rios 

aocumentos que nos foram encaminhados por órgãos que tratam 
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do problema ambienta l de nosso Estado. como a ABAS. a AMDA , 
etc. 

O documento do IEF, assinado por funcionários daquele 
instituto, defende a sua transferência para a Secretaria de 
Meio Amb i ente . Temos também documentos contrários. como o da 
Sociedade Rura l de Montes Cl ar os. A questão deve ser 
resol vi da amanhã. Não t emos mais motivos nem conoições oe 
prote l ar. Tem de haver uma solução oefin i ti va para o 
problema. A filosofia do IEF não muoa com a muoança de 
endereço . 

Tivemos o cuidado de sentar com o President e do IEF . e ele 
nos garantiu que toda a equipe estará integrada à Secretaria 
de Meio Ambiente. que dará contin ui dade a esse traba l ho que 
é reconnecido i nternac ion a lmente. 

Esta questão que está sendo l eva nt ada na Assemb l éia mostra 
c l aramente que estão tentando desvi ar o debate maior. o 
mérito da questão . o mérito do Governaoor Eduardo Azeredo. 
pe l a cr i ação da Secretaria de Meio Ambiente. O Governador 
tem demonstrado com fatos concret os que está preocupado com 
o problema ambienta l de nosso Estado. 

Convido as pessoas a sobrevoar e vi sitar o Norte de Minas . 
O que estamos vendo são dois fatos distintos: de um l aoo. o 
desmatament o crim i nos o. transformando a região em um 
deserto. e de outro l ado. o deserto verde que est2 se 
implantando , com a p l antação de milhares e milhares de 
eucaliptos e pinheiros. Essas matas estão acabando com o 
ecossistema do Norte de Minas. 

Tomo essa posição consci e nt e e tranqüilo . após uma profunda 
ref l exão. Defendo ~ s sa posição , porque não ouero ser tachado 
oe omisso num fu: _ ~o bem próximo. Quero que meu voto seja 
favorável ao Norte de Minas, em defesa da região que está 
sendo devastada de maneira criminosa. a t rope l ada por pessoas 
que não respeitam o meio amb ient e. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente Com a pa l avr a. o Deputado Miguel 
Martini. 

O Deputado Miguel Martini* Sr. Presidente. Srs_ 
Deputados. impr ensa: acred it amos que promover e executar 
progr amas de mobilização soc ial sempre se r2 conveniente. e m 
razão oe i~:8 est imul a r a ar ti cu l ação, a organização e a 
efetiva par: cipação das bases populares nos debates e nas 
decisões que d i gam respeito a seu destino. Essa será a única 
forma de consegui rmos eco favoráve l para todas as 
inici at ivas govername nt a i s que vi sam à transformação e ao 
oesenvo lvime nto da sociedade. 

A sociedade precisa conhecer s ua realidaoe e aprender a 
conviver com a ve rdade e c om as oossibi l idades. Ela tem que 
saoer que nem tooos os oroolemas urgent es e pr iorit 2rios 
podem ser resolvioos imedi a t amente e que nem sempre ex i s:em 
recursos pa r a se resolve rem muitos prob l emas ao mesmo temoo. 
Os prazos dependem tanto da complexidade dos problemas 
quan:o oa aisponib'l i oade dos recursos. Depenoem. também. da 
vi são que oeles se tiver , isto é. trat a-se ae atacar as 
causas ou. apenas. as conseqüências? Trata-se de atacar os 
problemas desde a r a iz - e. nesse caso. os prazos terão que 
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ser maiores -ou são. simplesmente. questões paliativas, 
tocando os problemas superficialmente? 

Devemos preparar a sociedade para o estabelecimento de 
prioridades, não apenas as que impliquem gastos com obras e 
investimentos. ou seja, despesas de caoital, mas também as 
que impliquem redirecionamento de políticas setoriais. como 
saúde, educação. segurança, transporte, comunicação. etc., 
já exis tentes e cujo custo pode ria , até . ser reduzido. Ter 
como única referência de oarticipação a definição de 
prioridades para o orçamento seguinte nos leva a estimular. 
ainda mais, a excessiva tendência ao imediatismo e ao 
ass istencialismo, os quais. marcadamente. existem na 
sociedade. e a oferecer oportunidaaes para que alguns 
lideres continuem fomentando o paternalismo. 
Se não mudarmos a forma como hoje estão-se processanao as 

audiências públicas. poderemos estar criando expectativas 
falsas. uma vez que será. praticamente. quase impossível 
alcançar todas as metas. dada a carência de recursos e a 
limit ação do prazo a um ano. Poder emos gerar muitas 
frustrações e perder credibilidaae. 

Por tudo isso, propomos um novo eixo motivador e 
mobilizador para a sociedade. Sugerimos que se abra um amplo 
debate em torno do Programa Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado- PMDI . que. por so l icit ação ao Executivo 
Estadual e por mandato constitucional. deverá ser elaborado 
e apresentado pelo Conselho de Desenvolvimento Econôm ico e 
Social. Esse Conselho foi instal ado pelo Sr. Governador no 
dia 27 de junho e tem um prazo de 360 dias . a contar da data 
da aprovação do seu Regimento Interno. para apresentar sua 
proposta. 

Em pronunciamentos anteriores . já tínhamos manifestado 
nossa preocupação com relação á necessidade de um projeto 
histórico que esboçasse o perfi l de uma nova sociedade e ae 
um programa político em longo prazo. visando 2 realização 
desse projeto. que. no caso. seria o PMDI. Assim. a partir 
desse instrumento, viabilizar -se- ia a elaboração do Plano 
Plurianual de Ação Governamenta l , definindo-se as metas a 
serem a l cançadas em cada mandato. e, finalmente. a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Cabe a este Poder tomar as iniciativas e criar os 
mecanismos para estimular a participação efetiva da nossa 
socieaade no debate de tooas e de cada uma das áreas e 
questões que dizem respeito ao PMDI. e supomos. deverá o 
prazo estender-se por. oelo menos. três ou quatro mandatos. 
pois trata-se de enxergar longe, visual izando a construção 
de uma nova sociedade. Somente assim. debatido com a 
sociedade . aprovaoo pe l o Poder Legis l ativo e sancionado pelo 
Sr. Governador. tornaremos o PMDI um instrumento de 
desenvolvimento integraoo de grandes projeções. o qual 
servirá de pauta para uma e l aboração rea l ista e objetiva dos 
programas p l urianuais de governo. 
co~ re l ação 2 elaooração ao pl ano p l urianua l . sugerimos que 

se ofereça a ooortunidade de participação da sociedaoe e 
que. durante sua execução. realizem-se eventos aoertos de 
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ava li ação e aprese~-ação de propostas oe redirecionamento. 
Não estamos defer:endo uma participação descontro l ada, 
interminável e preciosista, mas. sim, uma efetiva 
participação da sociedade. l eg itima destinatária de todos 
esses esforços e investimentos e pro:2?0nista de se u 
destino . 

Queremos. apenas, superar a maneira elitista e tecnocrata 
de elaborar e executar programas de desenvolvimento. sem a 
participação e o envo lvimento da sociedade, destinatária 
desses projetos 

Sabemos que não é fácil. dá muito trabalho e exige muita 
paciência assumir uma metodologia participativa: por outro 
l ado . não assumimos uma responsabilidade política para ficar 
á toa. mas para buscar. com criatividade . maneiras melhores 
de ser vir a quem nos confiou o privilégio ae ser seus 
servidores. Está na hora de nos convertermos em verdadeiros 
catalisaoores de um processo permanente de profundas 
transformações. lembrando que. para mudar as estruturas, é 
orioritário começar pe las estruturas subjetivas da nossa 
sociedade. Essa mudança de mentalidade só acontecerá quanoo 
nós , despojados das formal idaoes burocráticas e sem 
subterfúgios. nos entrosarmos com o povo. estimulando-o a 
assumir o desafio de construir seu destino. 

Alguma coisa precisa ser corrigida no nosso processo 
orçamentário. Nós votamos a LDO sem ter conhecimento do 
Plano Plurianual de Ação Governamenta l . Sabemos que, pela 
Constituição. primeiro. vem o p l ano mineiro: depois, o 
plurianual, seguido oa LDO e da l ei de orçamento. Estamos 
fazendo o processo inverso . Já propusemos essa modificação e 
esperamos seja implementada breve, para que. no próximo 
inicio de Governo. não ocorra o que aconteceu este ano: 
tivemos que aprovar a LDO sem conhecer o que viria no Plano 
Plurianual de Ação Governamental. Agora. graças a Deus e 
felizmente. o Sr. Governador convocou o Conselho de 
Desenvolvimento Econômico para elaborar o PMDI. E, para que 
esse plano seja verd ade ir amente mineiro. e. não. de um 
oequeno grupo. deveria ser discutido por toda a sociedade. 
Para isso. peço o apoio de todos. A Assembléia terá que 
votar esse plano. e melhor seria que, para isso. 
utilizássemos os subsídios desta Casa. 
Já apresentamos um projeto pedindo oue as aud iênci as 

públicas não sirvam. apenas. para o orçamento anual. em que 
tem sido difícil conciliar os interesses e atender a todas 
as solicitações. Pedimos que. durante e l as, também. seja 
feita a discussão do PMDI e do Plano Pluri anual de Ação 
Governamenta l . Assim. conseguiremos pensa em longo prazo e 
pooeremos não frustrar a sociedade. porque as pessoas 
estarão mobilizadas, participando efetivamente. começando a 
se educar. conhecendo seus direitos e descobrindo que pooem 
participar com voz e vez. Por isso. queria dizer aue o 
Conselho. já instalaoo e co~ d iversas cãmaras. está 
trabalhando. Enquanto não aprovamos esse novo projeto, 
aueria oedir a tocos os parlamentares que. mobilizando as 
suas bases. possam agir. a fim oe que o PMDI represente o 
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que é melhor para Minas e esteja de aco~do com as :~ses . o 
povo. que está sofrendo e vivendo a sua real idade. Muito 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador . 
2ª PARTE (ORDEM DO DIA ) 

1ª Fase 
Abertura de Inscrições 

O Sr . Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vie i ra ) - Não 
havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª 
parte da reunião. com a la fase da Ordem do Dia. 
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a 
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinária. 

O Deputado Wanderley Ávila . 1g- Vice - Presidente. no 
exercício da Presidência. lê Decisão da Presidência: 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
Resposta a questão de ordem formulada pelo Exmo Sr. 

Deputado Raul Lima Neto na 60ª Reunião Ordinária 
Deliberativa. 

O nobre Deputado Rau l Lima Neto apresenta questão de ordem 
relativa ao encaminhamento ao TRE-MG de ofic io so licit ando a 
realização de plebiscito visando à emancipação de apenas 
três distr it os do Município de Januária. entre os quais não 
está incluído o oe Brejo do Amparo . Acrescenta ser esse 
distrito um dos que reúne mais condições para ser 
emancipado. 

Esta Presidência esclarece que a decisão de envi ar ao TRE 
no máximo três pedidos de realização de plebiscito em cada 
mun icípio está embasada no disposto na Lei Complementar ng 
37, de 18 / 1/ 95, alterada pela Lei Complementar ng 39. de 
23/6/ 95. 

O art. 5Q da Lei Complementar ng 37, de 18/1/95. em seu 
inciso VI e 9? 4Q e 5Q , estabe l ece: 

"Art . 5Q -Não se permitirá a criação de município por 
desmembramento nem a anexação de distrito se essas medidas 
implicarem, para o município remanescente: 

VI - a perda. por emancipação. de ma is de 3 (três! 
distritos no mesmo ano: 

? 4Q - Adm itir -se-á a perda , por emanc ipação. de até 4 
(q uatro ) distritos de um mesmo mun icí pio. desde que ocorra a 
fusão de pelo menos 2 (dois) de i es para formação de um novo 
município . 
~ 5o - No caso em que a emancipação pretendida por dois ou 

m~is- distritos de um mesmo município importe. em seu 
conjunto, no descumprimento de qualquer aas condições 
previstas nos incisos v. VI e VII deste a rtigo. será dada 
preferência aos distritos cuja zona urbana esteja mais 
distante. em linha reta, da zona urbana da sede do mun icípio 
r emanescente ". 
Acrescente-se que a Lei Complementar nQ 

previu. em se u art . 8Q, oue os requi s itos 
nela previstos oevem ser acresc idos aos já 

39. de 23 / 6/ 95. 
para ema ncipação 
estabe l ecidos na 
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Lei Complementar nQ 37, de 18 / 1/ 95. exigindo- se a sua 
observância nos processos em andamento nesta Casa, 
independentemente de sua fase de tr amitação. 
Á guisa de esclarecimento . reproduz-se o referido 

dispositivo : 
"Art. 8Q - Os processos. em qualquer fase de tramitação na 

Assembléia Legislativa na data de publicação desta lei, 
sujeitam- se às condições est a belec i das pela Lei Complementar 
ng 37. de 18 de janeiro de 1995, e por esta lei". 

Deve ser sa li entado que esta Presidência. visando a dirimir 
possíveis dúvidas sobre a interpretação das normas legais 
mencionadas, solicitou à douta Procuradoria - Geral da Casa 
análise da matéria. O referido órgão. no Parecer ng 
3.262/95. aprovado em reun1ao da Mesa realizada em 3 do 
corrente . conc luiu pela inequívoca necessidade oe serem os 
referidos dispositivos observados. devendo a Mesa da 
Assemb-~ia. nos li mites de sua competência. tomar as 
provioê~cias necessárias a que os trabalhos legislativos não 
se tornem contraproducentes em face das a lt erações já 
citadas na l ei relat iv a aos processos de emancipação. 

Convém esclarecer. a i-=a. aue , tendo em vista o disposto no 
§ 5Q do art . 5Q da L~ Complementar ng 37, de 18 / 1/95, foi 
considerada , também. para a tomada da decisão em tela, a 
possibilidade flagrante de uma emancipação não se 
concretizar: os princípios da racionalidade admin i strativa e 
da economia processual e a necessidade de se evitar o 
desgaste pol itico e a frustração de expectativa. que 
certamente geraria a realização oe um plebiscito 
desnecessário . com o conseqüente descrédito dos Poderes 
constituídos. 

Por oportuno. deve ser acrescentado que. no caso em questão 
e similares. a Comissão de Assuntos Municipais e 
Regionalização indicou, em correspondência enviada à 
Presidência desta Casa. os pedidos de emancipação a serem 
encaminhados ao TRE - MG. 

Cabe informar. ainda, que foram devo lvi dos à Comissão 
supramenc i onada. para as providênc i as cab ívei s. os processos 
que. em consonância com a decisão ora ratificada. não foram 
oojeto de pedido oe realização de consulta pleoiscitària. 

Esta , a decisão. 
Sala das Reuniões. 16 de agosto de 1995 . 
Agostinho Patrús. Presidente. 

Palavras ao Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenár io que se inicia hoje. dia 

16. o prazo de três dias para apresentação de emendas às 
Propostas de Emenda à Constituição ngs 10 e 11 / 95. em 
cumorimento ao disposto no art. 209 do Regimento Interno. 

Le itur a de Comunicações Apresentadas 
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário aas 

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de 
Saúde e Ação Social - aprovação. na 17ª Reunião Ordinária. 
ao Projeto de Lei ng 269 / 95 . do Deoutado José Bonifác io 
(Ci ente. Publ ique-se. J : e oelo Deputado Ol into Godinho ( 3) -
falecimento dos jovens Paulo Monteiro Peixoto e J er ly Lopes 
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da Rocha. na cidade de Santa Maria do Suaçui: e do Sr. José 
Raydan Couti nho. em Belo Horizonte (Ciente. Oficie-se.) . 

Requerimentos 
o Sr. Presidente- Requerimento do Deputado Antônio Julio, 

em que solicita . na forma regimenta l . a criação de uma 
Comissão Especia 1 para verificar junto ao Banco Central a 
situação real da liqüidação da MinasCaixa . A Comissão de 
Fiscalização Financeira. 

Requerimento da Comissão Especial para Verificar ''In Loco" 
a Situação do Projeto Jaiba. solicitando nova prorrogação. 
por mais 30 dias. do prazo de funcionamento da Comissão. 

-Vem a Mesa: 
Acordo de Lideranças 

Por Acordo de Lideranças. os Deputados que este subscrevem. 
Lideres de Bancada com assento nesta Casa. comunicam a V. 
Exa . que concordam que seja apresentado requerimento 
so lici tando a prorrogação. por mais 30 dias. do prazo de 
funcionamento da Comissão Especia l cara Verificar "In Loco" 
a Situação do Projeto Jaíba. no Município de Jaiba. 

Geraldo Rezende, Líder do PMDB - Carlos Murta. Líder do 
Bloco de Mobi li zação Social Progressista Gil Pereira. 
Líder da Minoria- Francisco Ramalho. Líder do PSDB - Di l zon 
Me lo. Líder do PTB - José Braga. Líder do PDT - Marco Régis, 
Líder do PPS. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência 

VOtOS. 
acolhe o Acordo e suometera o requerimento a 

Sala das Reuniões. 16 de agosto de 199S. 
Wanderley Ávila. 1g- Vice -Pres idente no exercício da 

Presidência. 
o Sr. Presidente - Em votação. o requerimento. Os Deputados 

que o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Aprovado. A Gerência-Gera l de Apoio às Comissões. 

Requerimento da Comissão Especial para Proceoer a Estudo 
Comparativo da Situação das Obras de Duplicação da Rodovia 
Fernão Dias em Minas Gerais e São Paulo. solicitando 
prorrogação. por mais 30 dias. do prazo oe funcionamento da 
Comissão. 

- Vem à Mesa: 
ACORDO DE LIDERANÇAS 

Por acordo de Lideranças. os Deputados que este subscrevem. 
Lideres de Bancada com assento nesta Casa. comunicam a V. 
Exa. que concordam que seja recebido o requerimento da 
Comissão Especia l para Proceder a Estudo Comparativo das 
Obras oe Duplicação oa Rodovia Fernão Dias em Minas Gerais e 
São Paulo. objetivando a prorrogação. por mais 30 dias. oe 
seu prazo de funcionamento. 

Sala das Reuniões. 16 de agosto de 199S. 
Gilmar Machado. Líder do PT - Ronaldo Vasconce llos. Líder 

do PL - José Braga, Líder do PDT - Iraní Barbosa . Lioer do 
DSD - Dilzon Melo. Líder ao PTB- Jairo Ataioe. Líder ao PFL 
- Seoastião Helvécio, Líder do PP. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
A Presidência aco lne o Acordo e irà submeter o requerimento 
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a votação. 
Sala das Reuniões. 16 de agosto de 1995 . 
Wanderley Ávila, 1g-Vice-Presidente no exercício da 

Presidência. 
O Sr . Presidente - Em votação, o requerimento. Os Deputados 

que o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Aprovado. A Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

Requerimento do Deputado Marcos Helênio. em que sol i cita. 
nos termos do art. 185 do Regimento Interno desta Casa, seja 
desarquivado o Projeto de Lei ng 2.123/94, do Deputado 
Antônio Fuzatto. que dec l ara de utilioade publica o Asilo 
São Camilo de Lélis. com sede no Município de Resende Costa. 
Em votação, o reouerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. ( - Pausa. l Aprovado. Cumora -
se. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marco Régis- Pedildo vênia a V. Exa .. so li cito 

o encerramento da reunião por fa l ta de "quorum " . 
O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente. com a 

hipótese de encerramento da reunião. não poderia perder esta 
oportunidade para registrar. perante esta Casa . que houve. 
em Recife. no ultimo dia 10. a 4ª Reunião do Colegiado de 
Presidentes das Assemb l éias Legislativas do Brasi l . Esse 
Col egiado visa. sobretudo, a valorização e à modernização 
dos Legislativos estaduais . 

Nessa reunião, que contou com a presença de 24 dos 27 
Presidentes de Assembléias Legislativas existentes no Pais. 
discutiu-se a amp li ação das competências dos Pooeres 
Legislativos Estaduais, buscando-se o aprimoramento do 
federalismo brasileiro. Nesse encontro . em razão dessa 
discussão de aprimoramento. já foi marcada uma reunião em 
Brasília , para que ocorra até o dia 28 deste mês, com 
visitas do Colegiado de Presidentes ao Presidente do Senado 
Federal. ao Presidente da Câmara dos Deputados e ao Sr. 
Presidente da Republica. 

Ainda. na reunião de Recife. o Colegiado entendeu de e l eger 
um coordenaoor nacional para representá- lo. E. aqui. quero 
registrar. Sr. Presidente. Srs. Deputados. oue Minas Gera i s 
se fez presente novamente no cenário nacional. Os 
Presidentes das Assembléias Legislativas do Brasi l . por 
unanimid ade de votos, esco l heram o Presidente desta nossa 
Assembléia. Deputado Agostinho Patrus. como o primeiro 
Coordenador Naciona l do Colegiado oe Presidentes das 
Assembléias Legislativas. 

Isso honra sobremaneira Minas Gerais e os pol iticos 
mineiros. Por isso. aproveito a ooortuniaade para 
cumprimentar nosso Presidente Agostinho Patr us e toda esta 
nossa Assembléia Legislativa. pela valori zação do Poder 
Legis l ativo, pe la valorização do político mineiro e cela 
escolha. por unanimidade. do Presidente da nossa Assembléia 
Legis l ativa como o primeiro Cooraenador Nacional dos 
Presidentes de Assembléias Legislativas. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Registrem-se as palavras ao Deoutado 
Sebastião Navarro Vieir a. Informamos ao ilustre Deputado 
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Marco Régis que. por haver matéria importante constando na 
pauta. esta Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça 
a chamada para recomposição de "quorum"_ 

A Sra . Secretár i a ( Deputada Maria José Haueisen ) - (- Faz a 
chamada- ) 

O Sr . Presidente- Responderam à chamada 24 Deputados. e 4 
Deputados estão presentes nas Comissões. Não ná. portanto, 
"quorum" para votação. mas o há para discussao. 

2ª Fase 
O Sr. Presidente- Persistindo::: falta de "quorum" para 

votaçao. a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia, com 
a discussao da matéria constante na pauta . 

Discussao de Proposições 
o Sr. Presidente- Discussao, em 2Q turno, do Projeto de 

Lei no 330/95. do Deoutado Romeu Queiroz. que cr i a a Medalha 
Presidente Juscelino Kubitschek. A Comissao de Administraçao 
Pública opina pela aprovaçao do projeto. Em discussao. o 
projeto. Com a pa l avra, para discuti - lo. o Deputado Alencar 
da Silveira Júnior . 

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente . e u 
gostaria de parabenizar o nobre Deputado Romeu Queiroz pela 
iniciativa. 
Aproveitando a oportunidade, gostaria de paraben i zar, 

também, o Senador Antônio Carlos Magalhães por sua conduta e 
expressão. Se Minas Gerais tivesse Senadores no est ilo do 
nobre Senador Antônio Carlos Magalhães. sem dúvida alguma 
não teríamos o problema da MinasCaixa. Não se i o que foi 
colocado pelo oradores no inicio da reuniao. mas gostaria oe 
deixar os meus parabéns ao Senador Antônio Carlos Magalhães 
por mostrar a raça e a força de um homem p~:iico. Acho que 
Minas Gerais está precisando . urgentemente. oe políticos à 
altura do Senador Antônio Carlos Magalhães. 

Faço um ape lo ao Senador. para que continue nas suas 
denúncias, mostrando o que realmente existe dentro do Banco 
Central_ Ontem. nas emissoras de televisão , foi colocado 
como se fosse chantagem contra o Governo. mas acho que agora 
o Senador tem que coloca~ isso para fora. para não ficar mal 
para ele. Está na hora do Senador mostrar. realmente. o que 
acontece no Banco Central_ Suas denúncias terão que ir à 
frente. Todo políTico neste Pais terá que cobrar uma postura 
no decorrer cessas denúncias. Repito. se tivéssemos um 
Senador como o nobre Senaoor Antônio Carlos Magalhães. a 
MinasCaixa e os seus funcionários não estariam passando o 
que estão passando agora . Muito obrigado. Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. 
-A seguir , têm suas discussões encerradas. em 2Q turno, 

caoa um por sua vez. na forma regimental. os Projetos de Lei 
nQs 110/95, do Deputado Ronaloo Vasconcellos. que autoriza o 
Poder Execut ivo a doar imóvel ao Município de Santa Cruz do 
Esca lvaao: e 222/95. oa Deputada Maria José Haueisen, que 
torna obrigatória a divulgaçao de informações soare o seguro 
de aanos pessoais causaoos por veícu los automotores 
terrestres. 
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ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente- Esgot a da a matéria em fase de discussão, 

persistindo a falta de "quorum" para votação e não havendo 
oradores inscritos para o Grande Expediente. a Presidência 
encerra a reunião. convocando os Deputados para a especial 
de logo mais. ás 20 horas , e oara a extraordinária de 
amanhã. dia 17, às 9 horas, nos termos dos editai s de 
convocação. bem como para a ordinária deliberativa. também 
de amanhã, ás 14 horas. com a seguinte ordem do dia : (-A 
ordem do dia anunciada pe lo Sr. Presidente é a publicada na 
edição anterior. )_ Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E 
GARANTIAS-FUNDAMENTAIS 
As nove horas e quinze minutos do dia vinte e nove de junho 
de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite. Leonídio Bouças. Antônio 
Rooerto e José Braga_ membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado João 
Leite, declara abertos os trabalhos e so li cita ao Deputado 
Antônio Roberto que proceda à leitura da a ta da reunião 
anterior. que . lida e aorovaaa. é subscrita pelos 
parlamentares p~esentes. A se9uir. o Presidente lê oficio 
env1ado pelo Deoutado Durval Angelo. em que solicita. com a 
máxima urgência . seja marcado debate. com o Conselho de 
Participação e Integração da Comunidade Negra. para se 
discutir sobre a importância da entidaoe e a necessidaae da 
nomeação aos membros da Execut iv a por parte do Governador do 
=stado, a fim de se garantir o funcionamento do refer i do 
Conselho. Solicita, também. seja convidado a comparecer o 
Sr. A- 'car Viana Martins. Chefe da Casa Civil. Logo após. o 
Presic 'T e lê o relatório do I Fórum Naciona l de Comissões 
Legislé:ivas de Direitos Humanos. promovido pela Câmara dos 
Deputados. realizado nos aias 18 e 19 de maio oeste ano. O 
Deputado João Leite informa aos demais parlamentares que 
foram apresentadas propostas ao Minis:ro da Justiça, Nelson 
Jobim. no encerramento dos trabalhos. Ato continuo, o 
Presidente so licita à assessoria que distribua cópias do 
mencionaoo re latório aos memoros desta Comissão_ Encerrada 
essa fase. o Presidente passa à discussão e à votação de 
prooosições da Comissão e procede à leitura de proposta de 
projeto de lei, que proíbe a venoa e o consumo de bebida 
alcoólica nas deoendênc i as de estádios de futebol das 
administrações públicas direta e indireta do Estado. A 
Presidência esclarece que a oroposta será encam in hada ao 
Plenário. para ser numerada e oublicada em forma de projeto 
de lei e. posteriormente. será d i stribu ída ás comissões 
competentes. para apreciação. Cumprida a finalidade da 
reunião. o Presidente agradece a presença dos parlamentares. 
convoca os membros da Comissão oa~a a próxima reun'ao 
ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
João Leite, Presidente - Antônio Rooerto- Sebast i ão Costa. 



294 

AT A DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
APURAÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM À PARALISAÇÃO DAS OBR~S DE 
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL CARDIOMINAS , BUSCAR POSSIVEIS 
SOLUÇÕES PARA A RETOMADA DAS MESMAS, AMPLIAÇÃO DE SEUS 
OBJETIVOS COMPAT ÍVEL COM AS MACROPRIORIDADES DE MEDICINA 
CURATIVA 
Às dez noras do dia três de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco. reúnem-se na Sa l a das Comissões os 
Deputados Antônio Roberto, Hel y Tarquinio e Jorge Hannas, 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimenta l, 
o Presidente, Deputado Antônio Roberto. declara abertos os 
trabalhos e solic it a ao Deputado Jorge Hannas que proceda 2 
l eitura da ata da reunião anterior . que , li da e aprovada. é 
subscrita pe los membros presentes. A seguir, a Presidência 
informa que a reun1ao se destina a oar prosseguimento aos 
trabalhos da Comissão e informa que os seus traba lhos se 
encerram no próximo dia 12. A seguir. o Deputaoo He ly 
Tarquinio apresenta requerimento, em que so l i cita a 
prorrogação, por 30 dias. do prazo de funcionamento da 
Comissão. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. 
Nada mais havendo a ser tratado. a Presidênc i a agradece a 
presença dos parlamentares. determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente Hely Tarquinio Jorge 

Hannas. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO 
AMB I ENTE 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de agosto 
de mi l novecentos e noventa e cinco. reúnem - se na Sa l a das 
Comissões os Deputados Ivo José. Ronaldo Vasconcellos, 
Antônio Roberto e José Bonifácio (subst itui ndo este ao 
Deputado Marcelo Cecé, por indicação da Bancada do PTB), 
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimenta l, 
o Presidente. Deputado Ivo José . dec l ara abertos os 
trabalhos e so licit a ao Deputado Ronaldo Vasconce llos que 
proceda á leitu ra da ata da reunião anterior. que. li da e 
aprovada. é subscrita pelos membros presentes. A Presidência 
inf orma que a reun i ão tem a finalidade de apreciar parecer 
sobre emenoas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei ng 
285 / 95. de autoria do Governador do Estado. que cria a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentaoo. altera a denominação oa Secretaria de Estado de 
Ci ência e Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras 
providências. Passa-se á 2ª parte da reun1ao, com a 
discussão e a vo tação de oarecer sob re oroposição sujeita á 
aprec i ação do Plenário. O Deputado Antônio Rooerto emite 
parecer sobre emendas ao Projeto oe Lei ng 285 / 95 e conc'ui 
pela aprovação da Emenoa ng 14 e pela rejeição das Emendas 
nos 11. 12. 13. 15. 16 e i7 . O Presidente coloca o parecer 
em discussão Nesta fase. o Deputado José Bonifácio so licit a 
vi sta da matéria. h Presidência informa oue o prazo para 
aoreciação da matéria nas comissões já está vencido. O 
Deputaco José Bonifácio desiste do pedioo oe vis ~a ao 
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processo e apresenta p-Jposta de emenda ao referido projeto. 
Encerrada a fase de c scussão, é o parecer coloca do em 
votação, sa lvo proposta de emenda. O parecer é aprovado na 
forma original, e a proposta de emenda apresentada pelo 
Deputado José Bonifácio é rejeitada. O Deputado Ronaldo 
Vasconcellos apresenta declaração de voto. Cumprida a 
finalid ade da reunião, a Presidênc i a agraoece a presença de 
todos . convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária. em dia e horário já estabelecidos. determina a 
l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos, Presidente- Wilson Trópia- Ajalmar 

Silva . 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DOS PROFESSORES PAULO NEWTON DE 
PAIVA FERREIRA E DALVA CIFUENTES GONÇALVES PARA COMPOREM O 
CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
Às quatorze horas e cinqüenta minutos do dia oito de agosto 
de mil noveê~ntos e noventa e cinco. reúnem - se na Sala das 
Comissões os )eputados Geraldo Rezende. Iva ir Nogueira e 
João Leite. 1emb ros da Comissão supraci t ada. Havendo número 
regimenta l. o 0 residente "ad hoc''. Deputado Geraldo Rezende. 
declara abert :2 os trabalhos e informa que a reunião se 
destina a eleger o Presidente e o Vi ce - Presidente e a 
designar o relator da matéria. A seguir , o Presidente 
determina a distribuição das cédulas de votação. devidamente 
rubricadas. e convida o Deputado João Leite para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas. verifica - se que foram 
e leitos Presidente e Vice - Presidente os Deoutados Geraldo 
Rezende e Ivair Nogueira. respectivamente . O Presidente 
empossa o Vice - Presidente, que. por sua vez. no exercicio da 
Presidência. dá posse ao Presidente e l eito. O Deputado 
Geraldo Rezende agradece a escolha de seu no~e e designa 
como relator da matéria em pauta o Deputaoo Joãc _eite. Nada 
mais havendo a ser tratado. a Presidência agradece a 
presença dos parlamentares. determina a l avr atura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 10 de agosto de 1995. 
João Leite, Presioente- Álvaro Antônio- Gil Pere ir a. 

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12 . 673 
As quatorze horas e quarenta minutos do dia nove de agosto 
de mil novecentos e noventa e cinco. re ún em-se na Sala das 
Comissões os Deputados Hely Tarquinio. Alencar da Silveira 
Júnior e Carlos Murta. membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimenta l. o Presidente "ad hoc" . Deputado 
Hely Tarquinio . dec l ara abertos os trabalhos e info rma que a 
reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice -Presidente 
e a designar o re l ator. A seguir. o Presidente determina a 
distribuição das céd ul as de votação, devioamente rubricadas. 
e convida o Deputado arlos Murta oara atuar como 
esc ruti nador. Recolhioas _ cédu l as . ver lTl ca-se que foram 
e leitos Presioente e Vice -Presidente os Deoutados Hely 
Tarq inio e Alencar da Silveira Júnior. respectivamente. O 
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Presidente empossa o Vice-Presidente, que , por sua vez, no 
exercício da Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O 
Deputado Hely Tarquinio agradece a escolha de seu nome e 
designa como relator da maté r ia em pauta o Deputado Carlos 
Murta. Este solicita prazo regimental para emitir seu 
parecer, o qual é concedido pela Presidência. Nada mais 
havendo a ser tratado. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 16 de agos to de 1995. 
Antônio Roberto. Presidente Carlos Murta Péricles 

Ferreira. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PARECER SOBRE O VETO TOTA L À PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 12 . 644 
Às quinze horas e vinte minutos do dia nove de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco. reúnem-se no Plenarinho IV os 
Deputados João Leite. Durval Ângelo. Bilac Pinto e Antônio 
Roberto (substituindo este ao Deputado Jorge Eduardo de 
Oliveira). membros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental, o Pr es idente "ad hoc". Deputado João Leite, 
declara abertos os trabalhos e informa que a reunião se 
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a 
designar o relator. A seguir, o Presidente determina a 
distribuição das cédulas de votação. devidamente rubricadas, 
e convida o Deputado Durval Ângelo para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica -se que foram 
eleitos Presidente e Vice -Presidente os Deputados João Leite 
e Durvai Ângelo. resoectivamente. O Presidente empossa o 
Vice-Pres idente, que. por sua vez. no exercício da 
Presidência, dá posse ao Presidente eleito. O Deputado João 
Leite agradece a escolha de seu nome e designa como relator 
da matéria em pauta o Deputado Bilac Pinto, que so licit a 
prazo regimental para emitir se u parecer. o qual é concedido 
pela Presidência. Nada mais havendo a ser tratado , a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. determina 
a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sala das Comissões. 16 de agos:o de 1995. 
Jorge Eduardo De Oliveira. Pr~sidente- Paulo Pi au- Gilmar 

Machado. 
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR 
PAR ECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LE I NQ 12 . 674 
Às quinze horas e trinta e cinco minutos do dia nov e de 
agos to de mil novecentos e noventa e cinco. reúne~-se na 
Sala das Comissões os DeputaDos Arnaldo Penna. Oiinto 
Godinho e Antônio Roberto. membros da Comis são supracitada. 
Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc'', Deputado 
Arna l do Penna. declara abertos os trabalhos e informa que a 
reun1ao se Destina a eleger o Presidente e o Vice - Presidente 
e a designar o relator A seguir. o Presidente determina a 
distribuição das céDulas de votação . Devidamente rubricadas. 
e convida o DeputaDo Ol into Godinho para atuar como 
escrutinador. Recolhidas as cédulas. verifica-se que foram 
eleitos Presiaente e Vice-Presidente os Deputados Arnaldo 
Penna e Oiinto Godinho, respectivamente. O Presiaente 
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empossa o Vice-Presidente, que, por sua vez. no exercício da 
Presidência, dá posse ao Presidente e leito. O Deputado 
Arnaldo Penna agradece a escolha de seu nome e designa como 
relator da matéria em oauta o Deputado Olinto Godinho. Este 
solicita prazo regimental para relatar a matéria. o que é 
deferido pela Presidência. Nada mais havendo a ser tratado. 
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
Arnaldo Penna. Presidente Olinto Godinho Antônio 

Roberto. 
ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Às nove horas e ouarenta e cinco minutos do dia dez de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Marco Régis. 
Jorge Ed uardo de Oliveira. Luiz Antônio Zanto e Jorge 
Hannas. membros da Comissão supracitada. Havendo numero 
reg imenta l. o Presidente. Deputado Carlos Pimenta, declara 
abertos os traoalhos e sol i cita ao Deputado Luiz Antônio 
Zanto que proceda á leitura da ata Da r eunião anter ior. que, 
lida e aprovada. é subscrita pelos membros presentes. Não 
havendo correspondência a ser lioa . o Presiaente passa 2 
discussão e à vot ação oe proposições de autoria da Comissão. 
O Presidente relata o seu encontro com o Secretário da Saúde 
e propõe uma discussão quanto á rea l ização de um seminário 
sobre a situação da saúde pública no Estado e no Pais. o Due 
é aceito pelos membros presentes. sem restrições. Logo após. 
a Presidência passa 2 discussão e 2 votação de oareceres 
sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Jorge Eduardo de 01 iveira. relator do 
Projeto de Lei ng 56/ 95. no lQ turno. procede 2 l eitura de 
seu parecer. mediante o qual conclui pela ap rovação da 
matéria na forma proposta. Submetido a discussão e vot ação. 
é o parecer aprovado . O Deputado Marco Régis, relator do 
Projeto de Lei ng 80 / 95. solicita prazo regimental para 
apreciá-lo, o que é oeferido pela Presidência. A seguir. o 
Presidente passa à discussão e à votação de proposições que 
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. O Deputado 
Marco Régis emite parecer sobre o Projeto de Lei nQ 269 / 95. 
no 2Q turno. mediante o qual conclui pe l a aprovação da 
proposição na forma do vencido no lQ turno. Submetida a 
discussão e votação. é a proposição aprovada. Cumprida a 
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença aos 
parlamentares. convoca os memoros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 17 : e agosto de 1995. 
Carlos Pimenta. Pres'~~nte - Jorge Hannas - Marco Régis -

Jorge Eduardo oe Oliveira. 
AT A DA 8a REUNI ÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e doze minutos do dia dez De agosto de mi l 
novecentos e noventa e cinco. comoarecem na Sa i a oas 
Comissões os Deputaoos Bonifácio Mourão, Clêuber Carneiro 
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(substituindo este ao Deputado José Maria Barros, por 
indicação da Liderança do PSDBJ e Dimas Rodrigues 
(substituindo o Deputado Sebastião Helvécio, por indicação 
da Liderança do PP), membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Vice-Presidente, Deputado 
Bonifácio Mourão. assume a direção dos trabalhos, declara 
aberta a reun1ao e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que 
proceda á leitura da ata da reunião anterior. que, lida e 
aprovada. é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, o 
Presidente distribui ao Deputado Dimas Rodrigues o Projeto 
de Lei no 94 / 95; ao Deputado Clêuber Carneiro, o Projeto de 
Lei no 251 / 95 e avoca a si a relataria do Projeto de Lei nQ 
121 / 95. Passa-se, a seguir. á fase de apreciação das 
proposições sujeitas á deliberação conclusiva do Plenário da 
Assembléia. O Deputado Dimas Rodrigues emite parecer. 
mediante o qual conclui pe l a aprovação do Projeto de Lei ng 
94 / 95. Submetido a discussão e votação. é o parecer 
aprovado. O Deputado Clêuber Carneiro emite parecer. 
mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 
251 / 95. Submetido a discussão e votação , é o parecer 
aprovado. Dando continuidade. passa-se à fase de apreciação 
do Projeto de Lei ng 121 / 95, matéria de deliberação 
conclusiva da Comissão. O Deputado Bonifácio Mourão emite 
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto 
supracitado. Submetido a discussão e votação, é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião. o Presidente 
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1995. 
Paulo Schettino, Presiaente Elbe Brandão Antônio 

Genaro. 
ATA DA 11a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS-E REGIONALIZAÇÃO 
Ás quatorze horas e quarenta e quatro minutos do dia dez de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique. Ivair 
Nogueira , Simão Pedro To l edo e Geraldo Nascimento 
(substituindo este ao Depucado Ivo José. por indicação da 
Liderança do PT) , membros da Comissão supracitada. bem como 
o Deputado Anderson Adauto. Havendo número regimental, o 
Presidente. Deputado José Henrique, declara aberta a reunião 
e solic i ta ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura 
da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada , é 
subscrita pe los membros presentes. A seguir. a Presidência 
i nforma que a fina l idade da reun i ão é apreciar a matéria 
constante na pauta e passa á 2ª fase da Ordem do Dia , com a 
d i scussão e a votação de matér i a sujeita à apreciação ao 
Pl enário da Assembléia. O Presidente informa que continua em 
d i scussão o parecer mediante o qual o Deputado João Batista 
de Ol iveira se manifesta pe l a improcedência da representação 
da Prefeitura de Uberaba contra o processo de emancipação do 
Di str i to de De l ta. nesse município . encaminhaao pe lo 
Requerimento de Emancipação nQ 70/ 95. do Deputado Iran i 
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Barbosa. O relator conclui pelo reenvio ao Plenário de 
requerimento solicitando seja encaminhado oficio ao TREpara 
realização de consulta plebiscitária à população do referido 
distrito . Encerrada a discussão, o Presidente coloca o 
parecer em votação, que é aprovado por unanimidade. Cumprida 
a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença 
drs parlamentares. convoca os membros da Comissão para a 
p· ~ xima reunião ordinária. determina que se lavre a ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões , 16 de agosto de 1995. 
José Henrique. Presidente - Dilzon Melo - Sebastião Costa -

Ivair Nogueira - Ivo José. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12 . 644 

Comissão Especial 
Relatório 

Por meio da Mensagem ng 20 / 95, o 
comunicou a esta Casa a oposição de 
de Lei ng 12.644. que cria o Fundo 
Esco l ar. 

Governador do Estado 
veto total à Proposição 
Estadual de Aliment ação 

Pub l icada, foi a matéria 
nos termos do art. 234 
parecer. que 
competência. 

passamos a 

submetida a esta Comissão para. 
do Regimento Interno. receber 

fundamentar nos l imites de nossa 

Fundamentação 
A situação da educação em nosso Estado vem sendo objeto de 

interessantes novidades no que diz respeito à autonomia de 
sua administração. 
Tais intervenções, no entanto. não conseguirão solucionar 

os sérios problemas existentes. uma ve z que muitos deles se 
originam fora da escola. São problemas derivados da imensa 
misér i a em que boa parte de nossa população vive. 

Nesse sent i do. o fornecimento de a l imentação escolar aeve 
ser compreendido dentro de uma po l ítica de reversão imediata 
aos í ndices de desnutrição infantil e de ana l fabe: i smo 
observados em nosso Estado. A questão transcende o aspecto 
da construção de escolas e da preparação de professores 
~a l ar em outras nuanças sem se considerar a deficiência 
a l imentar de muitos dos alunos que freqüentam nossas esco l as 
é apl i car recursos de forma infrutífera. 

Apoiamos. portanto. o surgimento de um fundo que se dest i ne 
alunos 
embora 

a financiar o fornecimento de a l imentação para os 
matricu l ados na rede púb l ica de nosso Estado. 
saiPamos que ta l fundo não será sol ução definitiva para a 
questão. 

Por outro l ado. a criação do fundo não impede que a forma 
atua l Permaneça sendo usada concomitantemente a e l e. 
Entendemos que ambas possuem pontos positivos e Podem 
mostrar extrema comp lementar i edade 
~ina l mente. destacamos que o f undo ora em aná li se const i t u i 

impo r tante instrumento financeiro para que seja v iabi l izado 
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o Programa Estadual de Alimentação 
pelo Governador foi recentemente 
Não se justifica. dessa forma, que 
ao fundo. 

Esco lar, cu:~ veto oposto 
rejeitado pc~ esta Casa. 
mantenhamos o veto oposto 

Conclusão 
Em face do exposto, 

Proposição de Lei nQ 
51/95. 

opinamos pela rejeição do veto a 
12 . 644 , originada do Projeto de Lei nQ 

Sala das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente- Gilmar Machado. 

relator - Paulo Piau. 
PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

No 12.673 
Comissão Especia l 

Relatório 
O Governador do Estado, no uso da atr ibuição que lhe 

confere o art. 90. VIII , c/c o art. 70. II. da Constituição 
mineira. opôs veto total a proposição de lei em epígrafe. 
que dispõe sobre a permuta de nota fiscal por ingresso para 
evento esportivo. art ísti co ou cu ltur a l. 

Por meio da Mensagem nQ 23 / 95, encaminhou S . Exa .. para 
apreciação desta Casa. as razões do veto. 

Na forma do disposto no art. 234. c / c o art. 112. I. "b". 
do Regimento Interno. foi o veto distribuído a esta Comi ssão 
Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
O projeto aprovado por esta Casa tem como objetivo 

facilitar o acesso da população aos eventos esportivos. 
artísticos e culturais realizados nas oependências de 
estádio, teatro ou espaço cu ltu ral pertencente a 
administração publica direta ou indireta do Estado. 

Entendeu o Chefe do Poder Executi vo. contudo. 
mecanismo de controle das operações de troca das 
fiscais e a compensação ou reemoolso ao promotor do 
inviabil izam a proposição como um todo. 

que o 
notas 

evento 

Fundamenta. ainda. o seu "decisum" no fato de aue a 
implement ação do programa traz ônus adicional para os cofres 
públicos. 

Ao contrario do que assegura o Governaac· . entendemos que a 
proposta vai ao encontro dos intere5ses maiores da 
administração publica. 

Sem trazer ônus adicionais. a adoção oa medida de que 
cogita o projeto criara mais oportuniaades de entretenimento 
para os cidadãos mineiros. Não cabe. ainda. argumentar 
contra a proposta em razão de dificuldade operac1onal. Ja 
que programas sim il ares foram desenvolvidos com êxito em 
outras unidades oa Federação. 

Ressaltem-se. ainda. os reflexos 
dos tributos. pois a exigência do 
consumidores terá como resultado 
montante tributaria. 

positivos na arrecaaação 
documento fisca l pelos 

imediato o aumento do 

Finalmente. sa l iente-se que a exigência ae documentos 
fiscais tem sido objeto de intensa campanha do Governo. que. 
para tanto. despende recursos consideráveis. 
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Diante desses fundamentos. não podemos nos solidarizar com 
a posição assumida pelo Governador do Estado. que vetou. "In 
totum". a proposta oriunda desta Casa Legislativa. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela rejeição do veto tota l 2 

Proposição de Lei nQ 12.673. 
Sala das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
Antônio Roberto, Presidente Carlos Murta. re l ator 

Péricles Ferreira. 
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 

NQ 12.674 
Comissão Esoecia l 

Relatório 
Va lendo-se da prerrogativa aue lhe assegura o art 90. 

VIII. c / c o art. 70. II . ambos da Constituição ao Estaao. o 
Chefe do Poaer Executivo mineiro opôs veto parcial incidente 
sobre o art. 8Q da proposição ae lei em apreço. que 
transfere a Superintendência Centrai de Pagamento de Pessoal 
da Secretaria de Estado da razenda para a Secretaria c~ 
Estaao de Recursos Humanos e Administração e dá outrê 
providências. 

Encaminhadas as razões do veto a esta Casa Legis lativa , fo i 
constituída es ta Comissão EsPecia l para. no prazo de 20 
dias. em itir parecer sobre a mater1a. nos termos do ar~. 
234. c / c o art. 112. I. "b" . do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O veto governamental incide sobre o art. 8Q da proposição 

em análise. o qua l determina o pagamento aos servidores 
estaduais da região metropolitana nas mesmas datas definicas 
pela escala de pagamento dos servidores da Capital. 

O ass unto está intimamente relacionado com a organização e 
a a tividade do Poder Execut ivo. de acordo com o art. 90. 
XIV. da Carta mineira. que prevê a competência privativa do 
Governador do Estado - :ra a discipl i na da matéria. 

Não há dúvida de c. -::: o preceito veta do, resu 1 t ante de 
emenda parlamentar ~uando da apreciação do projeto nesta 
Assembléia. não se coaduna com as conveniências da 
adm inistração pública e pode até mesmo trazer embaraços a 
atividade administrativa. caso seja mantido na forma 
origina 1 . 

Em primeiro lugar. não ser i a razoável a inserção em lei. em 
sentido formal. de matéria aue poderia ser r egu l ada por meio 
de ato admin istr ati vo exarado pela autoridade competente. 
que. no caso. podera ser tanto o Governador do Estado quanto 
o Secretario de Estado da Fazenaa. Em segunao luga r . 
saliente-se oue o pagamento aos servioores oúblicos 
estadua i s é efetuaao em razão da arrecadação ao poder 
público. proveniente principalmente dos impostos Essa 
arrecadação pode variar a cada mês. para mais ou para menos. 
de tal mane i ra que é em função dela aue o Estado e l abora a 
escala ae pagamen o do funciona l i s mo. Assir. a manutenção jo 
dispositivo em exame também não seria c·;~ative l com o 
principio constitucional da razoabilidade. 

O próprio Governador ao Estado. ~- justificar o veto 
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assinalado, afirma que "a matéria inscrita no artigo ora 
vetado d iz respeito a ação administrat iv a que esta 
condicionada a uma série de fatores que exigem um tratamento 
flexível. especialmente o relacionado com o fluxo de caixa 
do Tesouro Estadua l, não se recomendando. por isso mesmo. 
que seja erigida em nível de lei como quer a norma em 
destaque ... ". 

São as questões relativas à discricionariedade do Poder 
Executi vo. veiculadas no binômio conveniência - oportunidade, 
que não aconselham a manutenção do mencionado dispositivo. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos, somos pela manutenção do veto 

parcial oposto à Proposição de Lei nQ 12.674. 
Sa l a das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
Arnaldo Penna. Presidente Olinto Godinho. rel ato r 

Antônio Roberto. 
PARECER SOBRE O VE TO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LE I 

NQ 12.680 
Comissão Especia l 

Relatório 
O Governador do Estado , no uso da atribuição que lhe 

confere o art. 90, VIII, c / c o art . 70, II. da Constituição 
Estadual, opôs veto parcial á Proposição de Lei nQ 12.680, 
aue institui o Cadastro dos Beneficiários dos Programas 
~staduais de Habitação Popular. 

Por meio da Mensagem nQ 492 / 95 . encaminhou o =xecutivo á 
apreciação desta Casa as razões do veto. 

Naforma dodisposto noart. 234, c / coart. ··.2. I. "b". 
do Regimento Interno. foi o veto distribuiao a esta Comissão 
Especial para receber parecer. 

Fundamentação 
Na mensagem supracitada. o Governador do Estado alega 

razões de interesse púb lico para opor veto ao parágrafo 
único do art. 10 da referida proposição de lei. 

O referido dispositivo estabe lece que o Cadastro dos 
Beneficiários dos Programas Estaduais de Habitação Popular 
conterá o registro desses beneficiários a partir de 1980. 

A controvérsia rel ac iona-se com a retroatividade da 
proposição de lei ao ano de 1980. Alega-se que o dispositivo 
vetado ofende o principio da irretroatividade das leis e que 
o levant amento dos dados cadastrais se tornou impraticáve l 
com a extinção de ent i aades como o BNH e a MinasCaixa. 

Em relação à questão da retroatividade da lei, entendemos 
ser esse um problema de direito intertemporal. envolvendo 
varias teorias. Para o civi l ista Caio Mario Silva Pereira. 
em doutrina pura. prevalece a noção da não-re troatividade da 
lei. que tem como fundamento o fato de que a palavra 
legislativa se orienta no sentido ao presente para o futuro, 
a fim de evitar que o efeito retrooperante da lei comprometa 
a estabilidade dos direitos e viole o planejamento das 
re l ações jurídicas institu í das com base no comércio c ivil . 
Ademais, a Constituição Federal. em seu art. 5Q. XXXVI. 

exc lui da incidência da retroativiaade o ato jurídico 
perfeito. o direito adquirido e a coisa julgaoa. 
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Dessa forma. acreditamos ser oportuno o veto em ana li se. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas. opinamos pela manutenção do veto 
parcial à Proposição de Lei nQ 12.680. 
Sala das Comissões . 16 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio. Presidente (voto contrario) Arnaldo 

Penna. relator - Bonifácio Mourão. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 264/95 
Comissão de Educação , Cultura. Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autor i a do Deputado Sebastião Helvécio. o Projeto de Le i 

nQ 264 / 95 visa a declarar de utilidade pública o Coral Bom 
Pastor. com sede no Município de Juiz de Fora. 
Publicado. foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 

de Constituição e Justiça. que conclu iu por sua 
juridicidade. constituciona lidade e lega li dade 

Agora. vem o projeto a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conclusiva. 

Fundamentação 
Associação de fins filantrópicos. o Coral Bom Pastor tem 

por objetivo promover, criar e incentivar o canto pastoral. 
part icipar de eventos religiosos, culturais, sociais e 
recreativos, incentivando. dessa forma. o congraçamento da 
comunidade loca l. 

Pelas at ividades que 
declarada de uti li dade 

desenvo lve, a entidade merece ser 
pública. 

Conclusão 
Em face 

nQ 264 / 95 
Sala das 

do aduz i do , somos pe la aprovação do Projeto de ~ei 
no 1Q turno. na forma proposta. 
Comissões. 17 de agosto de 1995. 

Anderson Adauto. re l ator. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LE I 

NQ 265/ 95 
Com i ssão de Ed ucação . Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 

Relatório 
De autoria da Deputada Maria Olivia. o Projeto de Lei nQ 

265 / 95 visa a declarar de utilidade p~ - 'ica o Instituto 
Histórico e Cultural de Arceburgo - IHCA - . com seoe no 
Município de Arceburgo. 

Publicado. foi o projeto submetiao à apreciação 
de Constituição e Justiça , que concluiu 
jur id icidade. constitucionalidade e legalidade e 
lhe a Emenda nQ 1. 

da Comissão 
por sua 

apresentou-

Agora. o projeto vem a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliperação conc l us iva. 

Fundamentação 
A ent i dade que se pretende beneficiar desenvolve trabalhos 

de caráter cientifico e cultural . com o objetivo de promover 
o estudo e a divulgação da histór i a e das atividades 
culturais de Arceburgo. 

Pelas atividades que desenvolve. a instituição merece ser 
declarada de utilidade pública. 

Conclusão 
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Em face do exposto, opinamos pe l a aprovação do Projeto de 
Lei nQ 265/95 no 1Q turno. com a Emenda nQ 1. da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995 . 
João Leite. relator. 

PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 266/95 

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

De autoria do Deputado Toninha Zeitune, o Projeto de Lei nQ 
266/ 95 objetiva oecl ara r de utilioaoe pública o Socia l 
Olímpico Ferroviário - SOr -. com sede no Município de Belo 
Horizonte. 

Publicado. foi o projeto submetido à apreciação da Comissão 
de Constituição e Justiça. que conc luiu por sua 
juridicidade . constitucionalidade e legal idade. apresentando 
à matéria a Emenda nQ 1. 

Agora, o projeto vem a esta Comissão oara o Q turno =2 
dei i aeração conc lusiva. 

Fundamentação 
A referida entidade, no cumprimento dos seus objetivos. vem 

desenvolvendo at ividades de cultura física e de natureza 
moral. art ística. intelectual e recreativa. junto à 
comunidade em que atua. 

Pe lo meritório trabalho que desenvolve. faz jus a 
instituição à declaração de utilidaDe pública. 

Conclusão 
Em face do exposto. somos pela apr ovação do Projeto de Le i 

no 266/ 95 no 1Q turno com a Emenda nQ 1. da Comissão de 
Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 17 de agosto de 1995. 
Anderson Adauto. re l ator . 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 268 / 95 

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

De autoria do Deputado Kemil Kumaira. o projeto de lei em 
exame Declara de utilidade pública a Associação Esparta 
Vol ey Clube - EVC -. com seDe no Município de Belo Horizonte. 

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

dei iberação conc lusiva. 
Fundamentação 

Entidade sem ~i~s lucr ativos. a Associação mencionada tem 
por final idaDe incentivar as atividades soc i ais. culturais e 
desportivas em várias modaliDades. 

Pelas atividades desenvolvidas em tais áreas, concluímos 
ser meritória a Declaração de utilidade pública Da 
instituição. 

Conclusão 
Pelos motivos exoostos . somos pe l a aorovação do Projeto de 

Lei nQ 268 / 95 na forma proposta. 
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Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Gilmar Machado, relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 274/95 
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Comissão de Educação, Cultura. Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

O projeto de l ei em destaque. do Deputado Toninho 
pretende seja declarada de utilidade púb lica a 
Cultural dos Professores do Estado de Minas Gerais 
-. com sede no Município de Belo Horizonte . 

Zeitune , 
Fundação 
- FCPEMG 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça , que concluiu pela juridicioade . pela 
constitucionalidade e pela l ega li dade da matéria. cabe a 
esta Comissão delioerar conc lusivamente soare o projeto no 
1Q turno. na forma regimenta l_ 

Fundamen:ação 
A entidade em apreço tem por fim promover o bem-estar da 

categoria dos professores, proporcionando-lhe ass istência 
soc ial, jurídica e profissional. 

Consideramos. portanto. oportuno e merecido que lhe se j a 
outorgado o titulo dec l aratório de utilidade púb li ca. 

Entretanto . apresentamos. ao final deste parecer. emenda ao 
art . 1Q. com vi stas ao aprimoramento técnico do projeto. 

Conclusão 
Pelo expost o. somos pela aprovação do Projeto de Lei nQ 

274 / 95 com a Emenda nQ 1. apresentada a seguir. 
EMENDA NQ 1 

Dê-se ao art. 1Q a segu inte redação : 
"Art. 1Q -Fica dec l araDa de utilidade oúbl ica a Fundacão 

Cultura l dos Professores do Estado de Minas Gerais - FCPEMG 
-. com sede no Município de Belo Horizonte. " . 
Sala das Comi ssões. 17 de agost o de 1995. 
Anderson Adauto. relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
"Nº 284 / 95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto oe lei em aoreço é de autoria do Deputado Marcos 
Helênio e dispõe sobre a ouo li cação das Dec l arações de que 
tratam as Leis nos 1.515. de 1956. e 10.048. de 1989. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo " de 7/6/ 95 . a 
matéria foi distribuída às comissões competentes, cabendo-
nos aprec iá-la quanto aos aspectos jurídico-constitucionais, 
nos termos do art. 195. c / c o art _ 103. v . "a " . do Regimento 
I merno. 

r=undamentação 
A Lei nQ 1.51 5. de 19 56. instituiu a obrigatoriedade oe 

dec l aração de bens para certos agentes públicos que exercem 
determinados cargos e funções públicas. A meDioa atinge, 
entre outros. o Governado - e o Vice-Governador. os 
Secre ários oe Estado e os Deputados. 

ALe nQ 1C . 048. de 1989. estenoeu a ao l icaoilidade da Lei 
nQ 15. de 1956. aos Secretários adjuntos. aos Prefeitos. 
aos v ce-Prefeitos quando em exercício e aos auxiliares 
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dire t os do Prefeito Municipa l , bem como aos cônjuges e 
parentes consangüíneos e af i ns do primeiro grau do 
Governador e do Prefeito e respectivos substitutos. 

Tal declaração. nos termos da legislação citada. e feita no 
cartório de títu l os e documentos da comarca onde se achar 
insta l ada a repartição a que serve o agente. sendo franca a 
consulta a qua l quer cidadão. 

Pretende o projeto em analise que essas dec l arações também 
sejam pub l icadas no "Minas Gerais " . com menção expressa do 
cartóri o onde foram prestadas . O objet ivo da med 1da , 
portanto, e dar maior pub l icidade a ta i s dec l arações. 

No entanto. ainda que se busque maior transparenc1a 
dec l aratório , para possibi l itar o conhecimento . 
popu l ação. da riqueza dos d i r i gentes e representa n es 
Estado. a med i da se nos afigura i nconstituciona l . 

Formalmente , inexiste óbice juridico 2 apresentação do 
projeto em apreço por membro desta Casa. Entretanto. 
determ i na c art. 13 da Constitu i ção Estaaua l que a at1 v 1dade 
de adm i nist r ação púb l ica aos Poderes do Estaoo se s uje i ta ao 
princ i p i o da razoab il i aade. Esse princ i p io oeve ser 
observado também quando da elaboração do dire i to. 

do ato 
oe l a 

do 

Tornar público o patrimôn i o ae agentes públicos por um 
ve i cu lo de comun i cação poae acarretar ser ii ssimos prob l emas 
a s uas f am il ias . 

Não podemos descons i derar a real i dade orasile i ra no tocante 
as ações criminosas de grupos ou pessoas. O número ae 
seqüestros . hom i cidios. roubos e furtos neste Pais e 
al a rmant e. 

Se adotarmos em nosso Est ~ jo a med i da preconizaoa pe io 
projet o . estaremos, certamE- :e. colocando em risco a v iaa 
dessas pessoas e de seus fam i liares. 

Adema i s . a pub li cidade do patrimôn io. de cer t a forma. j á 
esta contemp l ada pe l as c i tadas l eis . Basta que o c i aadão 
i nteressaao cons ul te a dec l aração no cartór i o onae esta f o i 
f eita. 

Conc l usão 
ant i j ur i d i c i dade. pe i a 

pe l a i l egal i dade ao Proje to de Le i 
Conc luí mos pe l a 

i nconst i t ucional i dade e 
no 284 / 95. 
Sala das Comissões. 8 de agosto de 1995. 
Gera l do Santanna. Pres i dent e - Arna ldo Pen na. relat o r 

Simão Pedro To l eao - Leonid io Bouças - An iva l do Coe lho (vot o 
contra rio\ . 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 298 / 95 

Comi ssão de Const i tu i ção e Ju s ti ça 
Re l at ór io 

De aut o r i a do Deputado Jose Bon i fác io . o Pr oj et o de Le i ng 
298 / 95 objetiva d i spor sobre ve i cu lo apreendido sob suspeita 
de fur t o ou roubo. 

Publ i cada em 10/ 6 195. a matér i a f oi a i s tri bu ida a es t a 
Co m1 ssâo . pa r a exame pre li mi na r qua nt o aos asoec:os de 
ju r idi c i daoe. consti t uc i o na l idade e l ega li aade . nos termos 
do ar t. 195, c / c o art . 103 . V. "a " . do Reg i mento I nterno . 
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Fundamentação 
Apesar da nobre intenção do auto- a matéria 

consubstanciada no projeto em exame insere-~e no âmbito da 
legislação de trânsito , uma vez que envo l ve apreensão de 
veicu l o. ~ena l idade previ sta no Código Nacional de Trânsito. 
no art. ~ 5. e no Decreto nQ 62.127. de 6/ 1/ 68. art. 187 , 
c / c os a~ts. 204 a 206. que regulamentam o referido Código. 

A Lei Federal nQ 6 . 575. de 30/ 9/78. em seu art. 1Q , dispõe 
que os veículos removidos . retidos ou apreendidos serão 
depositados em loca i s des i gnados pe lo Departamento de 
Trânsito dos Estados ou reoart i ções congêneres dos 
municípios. Os DETRANs são os órgãos executivos estaduais . 
que compõem o Sistema Naciona l de Trânsito. aos quais 
compete. dentre outras a:ribuições. ao l icar as oena~ 
previstas na l egislação do trânsito. conforme o a i sposto nc 
art. 11. "a " . do CNT. Cabe a esses órgãos a responsab i 1 idade 
de guardar os veículos apreendidos. 

Sa l iente-se o disposto no art. 204 suprac i tado. que faz 
enumeração das condições em que se i mpõe a aoreensão de 
veicu l o, a ser ap l i caoa ~e l a autorioade de trânsito 
competente . 

Tendo em vista a repartição de comoetência federa:iva pe l a 
nossa Le i Ma i or. cumpre observar r - :exto const i tuc i ona l o 
d i sciplinamento do assunto em apreçc 

Nos termos do art. 22. XI. da Carta Magna , quem tem 
competência para legislar privativamente sobre trânsito e a 
União. Somente l ei complementar federa l poderá autorizar os 
Estados a leg i s l ar sobre questões especí icas das matér i as 
relacionadas no citado artigo. conforme se infere do seu 
paragrafo único. 

Segundo as normas infraconstituc ionais retrocitadas. a 
competênc i a dos Estados membros para dispor sobre o objeto 
de que cog i ta a propos i ção esta adstrita ao discip l inamento 
das matér i as adm i n i strativas para o cumprimento das 
disposições legais pertinentes. não podendo. portanto. c 
legis l ador ordinári o estadua l de legar a outrem uma 
atr i buição aue a l e i federa l confere aos D:CTRA Ns. 

Pe lo exposto. a propos i ção em anal i se encontra-se ei vada de 
v ícios insanaveis de ordem jurídico-constit uciona l . não 
sendo razoável a sua tram i tação nesta Casa. 

Conc l uímos. portanto , 
inconstituciona l idade e 
ng 298 / 95. 

Conc l usão 
pe l a antij urid i c i dade. pe l a 

pela i l ega l idade do Projeto de Le i 

Sa l a das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
Geraldo Sa ntanna. Pres i dente - S i mão Pedro To l edo. re l at o ~ 

- Leoni a io Bouças - An iva ldo Coe l ho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJE TO DE LEI 

NQ 326/ 95 
Comi ssão de Cons ti t uição e J ust i ça 

Re l at ório 
De aut o r i a do Deputaoo João Bat i sta oe Olive i ra. o Pr o j et o 

de Le i ng 326 / 95 a i spõe soare a promoção . pela Loter i a 
Mi ne i ra. de extração espec i a l na Semana ao Excepciona l . 
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 29/6/9:5, a matéria 
foi distribuída ás comissões competentes. cabendo-nos . 
preliminarmente. examiná-la quanto zos aspectos jurídico-
constitucionais, nos termos do art . 195, c / c o art. 103 , V, 
"a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Criado por meio do Decreto-Lei Estadual ng 165. de 10/ 1/ 39. 

o serv i ço de loterias. subordinado. atualmente . por força do 
§ 1Q do art. 1Q da Le i ng 6.265. de 18 / 12 / 73, á autarquia 
Loteria do Estado de Minas Gerais . á qual incumbe dirigir. 
coordenar. fisca li zar e controlar. no território estaoua l, a 
execução da loteria explorada oe lo Estado. destina o lucro 
liqui oo apurado á realização de obras ou á prestação de 
serviços de assistência socia l. 
Estabelece o projeto. no art. 1Q, que a Loteria Mineira 

deverá promover extração especia l . no período de 21 a 28 de 
agosto . com o fito de comemorar a Semana do Excepcional e 
dest inar parte aos recursos arrecadados ao 'inanciamento de 
programas de profissionalização c : ~ portaoores de 
deficiência . 

Ao se proceder a uma exegese meramente gramat ical do citado 
dispos itivo constante no projeto, conclui-se. de antemão. 
que a matéria não pode prosperar nesta Casa. por força do 
art. 66, III. "e". da Constituição mineira. que confere , 
privativamente. ao Governador do Estado a competência para 
dispor sobre a criação, estruturação e extinção de entidade 
da adm ini stração indireta do Poder Execut ivo. 

Essa inte rpretação. porém. é incorreta e inadequada ao 
caso. O objetivo da proposição não é estabelecer uma nova 
competência para a autarquia Loteria do Estado de Minas 
Gerais, porquanto esta já tem a de adm ini strar o ser vi ço de 
loteria, mas. sim , promover extração especia l do jogo 
lotérico com finalidade especif i ca. 
O fato de se criar uma entidade ou órgão incumbido de 

certas competências não subtrai ao Leg isl ativo o seu poder 
de i niciativa. O principio consagrado constituc ionalmente é 
o da iniciativa concorrente. sa lvo os casos expressamente 
arro lados na Carta mineira. A matéria re l ativa a jogos não é 
reservaoa ao Cnefe do Execut ivo. 
o Decreto-Lei Federa l nQ 204, de 27 / 2/ 67. preceitua. no 

art. 32. " Inverbis " : 
"Art. 32 -Mant i da a situação atua l ( ... 

permitida a criação de loterias estaduais. 
não mais será 

~ 10 - As l oter i as estaduais atualmente existentes não 
poderão aumertar as suas em i ssoes. ~icanoo l ímitaoas as 
quant i dades de bi l hetes á série em vi gor na oa:a da 
ouol i caçao deste Decreto - _e i' . (Gritos nossos. J 

Os professores Geraldo Ataliba e Caio Tácito e o advogado 
Paulo de Tarso Santos. analisando a matér ia relat iva a jogos 
de azar á lu z da Carta Republicana anterior. concluíram que 
os Estados federados poaem criar e exp lorar liv remente 
lote ias e j ogos seme l hantes. O a rt. 32 do i p loma citaao é 
~nconst i tuc ion a l. até poroue refoge á competênc i a privativa 
da Uni ão a matéria relati va a jogos (" Revista ae Direito 
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Público". ng 76. págs. 88 a 89: ng 77. págs. 75 a 79: ng 78, 
págs. 80 a 93- Editora Revista dos Tribunais). 

É preciso , entretanto. reanalisar essa matéria após o 
advento oa Constituição Federal de 1988. Preceitua o 
art. 22. XX. o seguinte: 

"A rt. 22- Compete pr ivativamente á União legislar sobre: 
I - .. . 
XX- sistemas de consórcios e sorteios:". 
À vista desse comando. é forçoso reconhecer que o art. 32 

do Decreto-Lei Federa l ng 204. de 1967. encontrou o amparo 
constitucional que lhe fa l tava. 

A pa l avra sorteio , empregada na Constituição Federa l, 
significa muito mais do que o simples ato oe esco lher entre 
várias alternativas por meio da sorte. É descabido imaoinar 
a União reservando- se. apenas. competência para l egislar 
sobre método de decisão. Aovogar tese no sentido restrito da 
pa l avra demonstraria. ~o mínimo. fa l ta de bom senso. 
oespreparo e desconsioe-ação para com a int e li gênc i a da 
Constituinte Federal. 

A propósito . esta é a li ção do mestre Carlos Maximiliano: 
"O Código Fundamental tanto prevê no presente como prepara o 
futuro. Por isso, ao invés de se ater a uma técnica 
interpretativa exigente ou estre ita. procura - se atingir um 
sentido que torna efetivos e ef ic ientes os grandes 
princípios de governo. e não o que os contrarie ou reduza a 
inocuidade " (" Hermenêutica e Apl i cação do Direito". Ed itora 
Forense. 1994. pág. 306). 
Observa-se. ainda. que não é licito ao exegeta, sooretudo 

ao da Carta Magna. abrandar ou estreitar o significado dos 
d ispos it ivos const ituci onais quando eles mesmos . 
expressamente. não o fazem. 

No entanto. o projeto não contrar i a a Carta Republicana. 
nem o Decreto-Lei Federa l nQ 204. de 1967. Em prime iro 
l ugar , o serviço de loteria estadua l ex i ste desde 1939. Em 
segundo lugar. não se está autor i zando o aumento da emissão 
de novos bi l hetes . o que é vedado. O ~-ojeto. apenas. 
determina que a loter i a ex i stente. i sto a ordinária. 
ganhe nova conotação. em oeterminado per íodo. para 
homenagear a Semana do Exceoc ional. destinando parte dos 
recursos. exclusivamente. ao custeio de programas de 
profissiona li zação dos portadores de deficiência. 

Embora a matéria não encontre óbice à sua tramitação. 
estamos apresentando. na conclusão deste parecer. a Emenda 
ng 1. com o intuito de apr i morar o projeto. 

E demasiado o oooer discricionário conferido ao Exec utivo 
para dispor sobre os recursos arrecaoados, razão pe l a oua 1 
propomos um mínimo de 50% desses recursos. 

Conclusão 
Concluí mos pela juridicidade. pela constitucionalidade e 

pela l egal ioade do Projeto de Le i nQ 326 / 95 com a Emenda nQ 
i. a segu ir reaigida. 

EMENDA No 
Dê -se ao art. 2Q a seguinte redaÇão: 
"A rt. 2Q- Dos recursos arrecadaoos com a ex tr ação espec i a l 
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da Semana do Excepcional, 50% (cinqüenta por cento), no 
m1n1mo, serão destinados ao financiamento de programas 
municipais , devidamente comprovados, de atendimento e/ou 
profissionalização dos portadores de deficiência, conforme 
estabelecido em decreto.". 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Leonídio Bouças - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 346/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Dílzon Melo, o Projeto de Lei nQ 

346/ 95 visa a declarar de utilidade pública a Associação dos 
Deficientes de Boa Esperança ADEBE com sede no 
Município de Boa Esperança. 

Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art . 195 , c / c o art. 103, V, 
"a " , do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades, prevista na Lei nQ 5.830, de 6/ 12/ 71 . 
Constata-se, pois, que a referida entidade está em 

funcionamento há mais de dois anos , tem personalidade 
jurídica, e sua diretoria é constituída por pessoas idôneas, 
que nada recebem pelos cargos que ocupam. 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
346/ 95 na forma proposta . 

Sa l a das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna , relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 347/95 
Comissão de CÕnstituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado José Bonifácio , o Projeto de Lei nQ 

347 / 95 visa a declarar de utilidade pública a Ação Social da 
Comunidade Paroquial de Nossa Senhora Rainha da Paz, com 
sede no Município de Belo Horizonte . 

Publicado, o projeto foi encaminhado a esta Comissão para 
exame preliminar, nos termos do art. 195 , c / c o art. 103, V, 
"a", do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A proposição está corretamente instruída com os documentos 

indispensáveis à declaração de utilidade pública de 
entidades , prevista na Lei nQ 5 . 830, de 6/ 12/ 71. 
Verifica-se, pois , que a entidade em análise tem 

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de 
do i s anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas , 
que não recebem remuneração pelo exerc í c io de suas funções . 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade , pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
347/95 na forma proposta . 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 352/95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei 
em análise objetiva declarar de utilidade pública o Grêmio 
Recreativo Assistencial Real Grandeza , com sede no Município 
de Juiz de Fora. 

Publicado em 8/ 7/ 95, veio o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar , nos termos do art. 195, c / c o art. 103 , V, 
"a" , do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A entidade em questão é uma sociedade civi l , de caráter 

assistencial e beneficente, que funciona há mais de dois 
anos a serviço da comunidade. 

O exame da documentação anexada ao processo mostra que ~ 
instituição tem personalidade jurídica, e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas , que não recebem remuneração 
pelo exercício dos cargos que exercem. 
Estando, pois, cumpridos os requisitos estabelecidos pela 

Lei nQ 5.830, de 6/ 12 / 71, não encontramos óbice à tramitação 
da matéria na Casa . 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
352 / 95 na forma proposta . 

Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995 . 
Geraldo Santanna , Presidente - Arnaldo Penna , relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho . 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 353/95 

Comissão de Const ituição e Justiça 
Relatório 

O Projeto de Lei nQ 353/ 95 , do Deputado Sebastião Navarro 
Vieira, visa a declarar de utilidade pública a Casa da 
Cultura de Poços de Caldas, com sede no Município de Poços 
de Caldas. 

Publicada em 8 / 7/ 95, veio a matéria a esta Comissão para 
exame preliminar, conforme dispõe o art. 195 , c/ c o art . 
103 , V, "a", do Reg i mento Interno . 

Fundamentação 
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais 

de dois anos , tem personalidade jurídica e sua diretoria é 
formada por pessoas idôneas, que nada recebem pelos cargos 
que ocupam . 

Assim sendo, não encontramos óbice jurídico , constitucional 
ou l egal à tram i tação do projeto de lei em exame, uma vez 
que a instituição em apreço preenche os requ i sitos das leis 
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que disciplinam 
entidades. 

a declaração de utilidade pública de 

Conclusão 
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nQ 
353/95 na forma proposta . 
Sala das Comissões, 16 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna, relator 

Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

No 330/95 
Comiss~o de Redação 

o Projeto de Lei nQ 330/95, de autoria do Deputado Romeu 
Queiroz, que cria a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek, 
foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, _a f~m. de que, 
segundo a técnica legislativa, seja dada a mater1a a forma 
adequada, nos termos do art. 270 , § 1Q, do Regimento 
Interno. 
Assim sendo, 

redação final, 
opinamos por se dar à proposição a seguinte 
que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 330/95 
Cria a Medalha Presidente Juscelino Kubitschek. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica criada a Medalha Presidente Juscelino 

Kubitschek, destinada a galardoar o mérito ClVlCO de 
personalidades e entidades que venham prestando ou tenham 
prestado serviços de excepcional relevância à coletividade e 
contribuído destacada e decisivamente para o crescimento das 
instituições políticas e governamentais e para o 
desenvolvimento de município, de Estado ou do País , 
atendidos os critérios estabelecidos no art. 4Q desta lei. 

Art. 2Q -A Medalha Presidente Juscelino Kubitschek será 
concedida anualmente, no dia 12 de setembro, data 
comemorativa do nascimento de Juscelino Kubitschek de 
Oliveira. 

Art . 3Q -A Medalha compreenderá dois graus distintos, 
correspondentes às seguintes modalidades : 

I - Grande Medalha; 
II - Medalha de Honra. 
Art. 4Q Na concessão da Medalha e na promoção do 

agraciado ao grau superior desta, observar-se-á o seguinte: 
I - a Grande Medalha será destinada a soberanos, Chefes de 

Estado Chefes de Governo e seus sucessores imediatos ; 
Govern~dores; Vice-Governadores; Presidentes das Assembléias 
Legislativas estaduais; Presidente do Supremo Tribunal 
Federal; Presidentes dos Tribunais de Justiça estaduais; 
Presidente da Câmara dos Deputados; Presidente do Senado 
Federal ; Ministros de Estado e outras personalidades de 
hierarquia equivalente; 

II a Medalha de Honra será destinada a Deputados 
Estaduais; Secretários de Estado; Senadores ; Deputados 
Federa i s; Prefeitos Municipais ; Vereadores; Ministros de 
Tribunais Superiores; Presidentes de tribunais; 
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Desembargadores; magistrados; membros do Ministério Público ; 
Oficiais Generais; militares; Embaixadores; Cônsules; 
Ministros plenipotenciários; enviados extraordinários; 
Reitores de universidade; cientistas; professores; 
escritores; servidores públicos; desportistas; outras 
personalidades e entidades consideradas úteis aos int eresses 
da coletividade que tenham mais de 10 (dez) anos de 
existência; 
III - a condecoração será conferida "ex-officio", no grau 

de Grande Medalha, aos membros do Conselho Permanente de que 
trata o art. 6Q ; 

IV - a primeira condecoração, no grau de Grande Medalha, 
será conferida a D. Sara Lemos Kubitschek, viúva do ex-
Presidente Juscelino Kubitschek. 
Art. 5Q -A promoção do agraciado ao grau superior fica 

condicionada à prestação de novos e relevantes serviços a 
município, a Estado ou ao Pais, observado o interstício de 4 
(ouatro) anos . 
~ -t. 6Q- A concessão da Medalha dar-se-á mediante proposta 

e oeliberação do Conselho Permanente, composto dos seguintes 
membros: 

I - Presidente da Assembléia Legislativa; 
II - Presidente do Tribunal de Justiça; 
III - representante do Governador do Estado; 
IV - Prefeito Municipal de Diamantina; 
V- Presidente da Casa de Juscelino; 
VI - Presidente do Instituto JK; 
VII - membro da família de Juscelino Kubitschek, indicado 

pelo Presidente da Casa de Juscelino. 
§ 1Q O Conselho será presidido pelo Presidente da 

Assembléia Legislativa . 
§ 2Q - Os integrantes do Conselho são considerados membros 

natos deste . 
~ 3Q - O Conselho terá um Secretário Executivo, designado 

entre seus membros . 
Art . 7Q -O Conselho terá sede no Palácio da Inconfidência 

e se reunirá ordinariamente no período de 1Q a 15 de junho 
de cada ano. 

Parágrafo único - Em casos excepcionais, o Conselho p~jerá 
ser convocado para reuniões extraordinárias . 
Art. 8Q -O Conselho se reun1ra por convocação de seu 

Presidente, e suas deliberações serão tomadas por maioria de 
votos, presente mais da metade de seus membros, ressalvado o 
disposto no art . 9Q. 

Art . 9Q -A concessão da Medalha, em qualquer de seus 
graus, dar-se-á por voto da maioria absoluta dos membros do 
Conselho. 

Art. 10 -Nas reuniões do Conselho, o Presidente terá, 
também, o voto de qualidade. 
Art . 11 -O titular do órgão de comunicação institucional 

da Assembléia Legislativa do Estado participará das reuniões 
do Conselho , sem direito a voto , com funções de 
assessoramento. 
Art. 12 -Compete ao Conselho Permanente: 
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aprovar ou rejeitar as propostas que lhe forem 
encaminhadas; 

II - zelar pelo prestígio da Medalha e pela fiel execução 
desta lei e do regulamento a ela pertinente ; 
III - propor medidas necessárias ao bom desempenho de suas 

funções; 
IV - elaborar o seu regimento interno; 
v - suspender ou cancelar o direito de uso da Medalha, em 

razão de ato incompatível com a dignidade da honraria . 
Parágrafo único As deliberações do Conselho serão 

sigi losas. 
Art. 13 -Compete exclusivamente aos membros do Conselho 

propor nomes de pessoas ou entidades passíveis de 
agraciamento com a Medalha, em qualquer de seus graus . 

; 1Q - As propostas serão recebidas na Secretaria do 
Conselho até o dia 30 de abril de cada ano . 

§ 2Q - Nas propostas devem constar o nome completo e a 
identificação da pessoa ou da entidade cujo agraciamento se 
pretende, seus dados b i ográficos ou estatutários, conforme o 
caso, a indicação dos serviços por ela prestados e a relação 
das condecorações que haja recebido. 

Art. 14 -O ato de concessão da Medalha , em qualquer de 
seus graus, será publicado no "Diário do Legislativo ". 

Art . 15 -A entrega da Medalha será feita em solenidade 
pública, realizada no Município de Diamantina . 
Art. 16 -Os agraciados receberão a Medalha das mãos do 

Presidente do Conselho , de acordo com o cerimonial 
estabelecido no regimento interno deste . 

Art . 17 -A Medalha poderá ser conferida "post-mortem" , e 
sua entrega será feita a cônjuge , descendente, ascendente ou 
irmão da pessoa agraciada , nessa ordem . 
Art . 18 O Conselho Permanente manterá um livro de 

registro, no qual serão inscritos, por ordem cronológica, o 
nome de cada pessoa ou entidade agraciada e os respectivos 
dados biográficos ou estatutários , conforme o caso . 

Art. 19 A Medalha terá forma e características 
permanentes, obedecerá a modelo e especificações previstos 
em regulamento e será acompanhada de diploma , ass i nado pe lo 
Presidente e pe lo Secretário Executi vo do Conselho 
Permanente. 

Art . 20 O Poder Executivo regulamentará as demais 
disposições relacionadas com a execução desta lei, no prazo 
de 60 (sessenta ) dias contados da data de sua publicação . 

Art. 21 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 22 - Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões , de de 1995 . 
Paulo Schettino , Presidente Antônio Genaro Elbe 

Brandão. 
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 65ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE): Ata-
Correspondência: OficiÕs e cartão Apresentação de 
Proposições: Projetos de Lei nQs 396 a 398/ 95 
Requerimentos nQs 648 e 649 / 95 - Requerimento do Deputado 
Gil Pereira -Comunicações: Comunicações dos Deputados João 
Leite , Marco Régis (2), Bilac Pinto, Aílton Vile l a e Marcelo 
Gonçalves (2) - Oradores Inscritos : Discursos dos Deputados 
Marco Régis, Raul Lima Neto, Alvaro Antônio, Marcelo 
Gonçalves, Almir Cardoso, Irani Barbosa e Carlos Pimenta -
2a PARTE (ORDEM DO DIA): 1a Fase: Abertura de inscrições-
Pãlavras do Sr. Presidente Designação de comissões: 
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as 
0 ropostas de Emenda à Constituição nQs 11 e 10/95- Comissão 
Parlamentar de Inquérito para , no Prazo de 120 Dias, Apurar 
Denúncias contra a Chamada "Máfia do Carvão" , Que Vem 
Atuando Principalmente no Norte de Minas Gerais - Comissão 
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 120 Dias , 
Investigar a Desapropriação Realizada pela CODEVASF na 
Implantação do Projeto Gurutuba , na Região Norte de Minas -
Leitura de comunicações apresentadas Requerimentos: 
Requerimento do Deputado Hely Tarquínio; aprovação 
Requerimento do Deputado Gil Pereira; encaminhamento à 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais 
Requerimentos nQs 460 e 461 / 95 ; aprovação Questões de 
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência 
de número regimental para a continuação dos trabalhos 
ENCERRAMENTO. 

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

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Sil veira Júnior-
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto- Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Ângelo- Elmo Braz-
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna -Gil Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivo José -
Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas -José Bon i fácio- José 
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Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonídio Bouças 
- Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Maria Olívia - Mauri Torres- Miguel Martini -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos Sebastião Costa Sebastião Helvécio 
Toninho Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús)- A lista de 
comparecimento registra a existência de número regimental . 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro , 1n1c1amos 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 Antônio Júlio, 5g-Secretário, nas funções de 

1g-Secretário, lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Aécio Neves Cunha , Deputado Federal, acusando o 
recebimento de correspondência em que se solicita seu apoio 
à emenda à Constituição apresentada pelo Deputado Federal 
Benedito Guimarães e informando que acompanhará o assunto. 

Do Sr. Odelmo Leão, Deputado Federal (2), referentemente à 
reforma administrativa da CEF, encaminhando cópia do Ofício 
nQ 1. 539 / 95, em que o Ministro-Chefe da Casa Civil comunica 
que o assunto foi enviado ao Ministério da Fazenda para 
análise , e do Ofício ng 2 . 049/ 95, em que o Ministério da 
Fazenda informa que o assunto foi enviado à CEF. 

Do Sr . Vittorio Medioli, Deputado Federal, manifestando sua 
posição favorável à emenda que altera o inciso III do art . 
60 da Constituição Federal . 

Do Sr. Ademir Lucas , Secretário de Esportes , manifestando 
seu apoio à cr ~ ação da Comissão Permanente _de Turismo e 
parabenizando a Casa pela iniciativa . (- A Comissão de 
Educação .) 

Do Sr . José Rafael Guerra Pinto Coelho , Secretário da 
Saúde , dando c1encia da realização, no próximo dia 19, da 
Campanha Nacional de Multivacinação no Estado e solicitando 
o apoio da Casa a sua divulgação e realização . 

Do Sr . Mauro Lobo Martins Júnior, Secretário de Ciência e 
Tecnologia , solicitando certidão que contenha as datas em 
que deram entrada na Comissão de Assuntos Municipais os 
processos de emancipação ou anexação dos distritos que 
relaciona. 

Do Sr. Bernardo de Souza, Presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembléia Legis l ativa do Rio 
Grande do Sul , agradecendo o envio, por esta Casa , de 
legislação referente à emancipação municipa l e solicitando 
cópia da l egislação referente à preservação do patrimônio 
histórico , artístico e cultural e ao incentivo à cultura e 
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às atividades culturais. 
Do Sr . Campos Machado, Deputado à Assembléia Legislativa de 

São Paulo, encaminhando cópia de moção enviada à Câmara dos 
Deputados, em que se solicita não seja aprovada nenhuma 
emenda à Constituição que estabeleça limite de idade para 
admissão de funcionários nas esferas públicas e privadas . (-
À Comissão de Administração Pública.) 

Do Sr . Hildernando Bezerra, Presidente da Comissão de 
Seguridade Social e Saúde da Assembléia Leg i slativa do 
Ceará, solicitando o envio, por esta Assembléia, de cópia do 
Código de Saúde de~te Estado . 

Do Sr . Hemitéric José da Silva, Prefeito Municipal de 
Felixlândia, expressando seu apoio à designação de Curvelo 
como município-sede de uma das regiões administrativas do 
Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/ 95 .) 

Dos Srs. José Carlos Vilela, Prefeito Municipal de Machado , 
José Antônio Vieira , Presidente da Câmara Municipal de 
Paracatu , e outros Vereadores à referida Casa, Walter 
Palmeira , Diretor-Presidente da Cooperativa Agrária de 
Machado Ltda., e Alberto da Costa Ribeiro , Supervisor 
Regional Nordeste do IEF de Teófilo Otôni, manifestando 
apoio à aprovação do Projeto de Lei nQ 285/ 95, do Governador 
do Estado, em sua forma original . ( - Anexe-se ao Projeto de 
Lei nQ 285/ 95 . ) 

Do Sr. Domingos Sávio, Presidente da 
Divinópolis, solicitando o apoio desta 
hospital de pronto-socorro regional 
Divinópolis. 

Câmara Municipal de 
Casa à instalação de 

no Município de 

Do Sr . José Caproni de Carvalho, Presidente da Câmara 
Municipal de São Sebastião do Paraíso, solicitando 
instalação de sede de Administração Regional neste 
município . (-Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 343/ 95.) 

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu , Secretário Adjunto de 
Administração, informando que, para dar seu parecer , aguarda 
pronunciamento da Secretaria da Educação, à qual foi 
encaminhado o assunto objeto do Ofício ng 1.313/95. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 169/ 95 . ) 

Do Sr . Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração (3), informando, referentemente às 
solicitações contidas nos Oficios ngs 1.312, 1 "28 e 
1. 320/ 95, que, para dar seu parecer, aguarda pronunc ·amento 
das Secretarias da Educação e da Saúde, às quais encaminhou 
os assuntos. (-Distribuídos à Comissão de Justiça . ) 

Do Sr . Márcio Luiz Murta Kangussu, Secretário Adjunto de 
Administração, em atenção ao Ofício nQ 1.131 / 95, informando 
que, para dar seu parecer , aguarda pronunciamento da 
Secretaria da Educação , à qual encaminhou o assunto. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 173/ 95 .) 

Do Sr . Márcio Luiz Murta Kangussu , Secretário Adjunto de 
Administração , em atenção ao Ofício nQ 1.319/ 95 , informando 
que, para dar seu parecer , aguarda pronunciamento da 
Secretaria da Educação , à qual encaminhou o assunto. ( -
Anexe-se ao Projeto de Lei nQ 186/ 95 . ) 

Do Sr. Thomaz de Aquino Nogueira Neto , Chefe de Gabinete da 
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Secretaria dos Transportes do Est ado de São Paulo, 
esclarecendo que as informações solicitadas por esta Casa 
podem ser obtidas por cons ulta a VGP/BID/DNER , enviando 
cópias de atas de homologação das concorrências e de 
contratos de obras , e comunicando a impossibilidade d~ 
fornecimento de relação de empregados das empreiteiras. (- A 
Comissão Especial -Rodovia Fernão Dias.) 

Da Sra . He l eni de Mello Fonseca, Diretora de Serviços de 
Telecomunicações da TELEMIG , comunicando , em atenção ao 
requerimento do Deputado Paulo Schettino , a impossibilidade 
de instalação de telefone público na Padaria e Mercearia 
Canevalle Ltda . 

Da Sra. Laura Krummer, Chefe do Cerimonial da Presidência 
da Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe , acusando o 
recebimento de exemplares do Regimento Interno desta Casa e 
da Constituição do Estado de Minas Gerais . . _ 

Do Sr. Antônio Claret Guerra , Presidente da Assoc1açao 
Brasileira de Jornalistas e Escritores de Turismo- ABRAJET-
MG- manifestando o apoio dessa entidade à i nstalação , 
nest~ Casa , da Comissão Permanente de Turismo e Lazer, 
proposta pela Deputada Elbe Brandão, e parabenizando a _Casa 
pelo interesse em participar de eventos l igados ao tur1smo . 
( -À Comissão de Educação.) 

Do Sr . Gilman Viana Rodrigues (2) , Presidente da FAEMG . 
manifestando a posição favorável da classe rural à criação 
da Secretaria do Meio Ambiente e a oposição à desvinculação 
do IEF da Secretaria de Agricultura, e enviando artigo 
publicado no jornal "Estado de Mina~· sobr~ a questão da 
transferência do IEF para a Secretar1a do Me1o Amb1ente . ( -
Anexem-se ao Projeto de Lei nQ 285/95 . ) . _ 

Do Sr . Paulo Barbosa Ribeiro, Presidente da Assoc1açao 
Comercia l e Industrial de Diamantina, solicitando o apoio 
desta Assembléia à indicação de Diamantina como município-
sede de uma região administrativa do Estado . ( - Anexe-se ao 
Projeto de Lei nQ 343/ 95. ) . 

Do Sr . Dennis o. Donahue , Adido Cu l tural na Emba1xada dos 
Estados Unidos da América , informando sobre o prosseguimento 
dos programas de assistênc i a técnica às Assembléias 

. Leg i slativas de Mi nas Gera i s e do Rio Grand~ . do Su l e 
solicitando o apoio financeiro dessas Assemble1as para os 
citados programas . 

Da Sra . Maria José Ferreira Vieira , Secretária-Geral da 
Câmara Municipal de São José dos Campos, SP , encaminhando 
cópia de moção em que essa Casa manifesta seu apoio à "Carta 
ao Povo Brasi leiro " , de iniciativa da Câmara Municipal de 
Be lo Hor i zonte , contra a pr ivatização da Cia . Vale do Rio 
Doce . 

Da Sra . Maria Helena Alves Soares , Diretora-Presidente da 
Associação Beneficente Cristã - ABC de Minas Gerais , 
encaminhando exemplar da revista "Mão Amiga ", publicada pela 
ABC de São Pau lo. 

Do Sr . Victor Motta, 
Gerais , encaminhando o 
referente às atividades 

Diretor Regional do SENAI em Minas 
relatório "Ações e Compromissos ", 
desse órgão no ano de 1994 em todo o 
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País. 

Do Sr. Winfried Jung, Diretor da Fundação Konrad - Adena uer 
Stiftung, encaminhando os dois últimos números da s érie "Papers " . 

Do Sr . José Lopes d~ Silva, Presidente da Comissão 
Emancipacionista do Distrito de Piedade, solicitando a 
recontagem do número de moradias do Distrito de Santo 
Antônio do Ma; - uaçu, no Município de Caratinga, e o envio ao 
TRE do pedidc de consulta plebiscitária à população do seu 
~istr~to_quanto à emancipação do Município de Caratinga . (-
A Com1ssao de Assuntos Municipais . ) 

CARTÃO 
Do Sr. Bené Guedes , Secretário de Recursos Minerais . 

enviando, em atenção a requerimento do Deputado Dimas 
Rodrigues, cópia de ofício do DRH-MG que trata aa criação ae 
um escritório do órgão no Município de Janaúba. 

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

Apresentação de Propos ições 
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições : 

PROJ ETO DE LEI NQ 396/ 95 
Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

Santa Rita do Sapucaí. 
A Assembléia Legislat i va do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao 

Município de Santa Rita do Sapucaí imóvel de propriedade do 
Estado , situado naquele município , constituído de terreno 
com área total de 23,59ha (vinte e três vírgula cinqüenta e 
nove hectares) , confrontando no ponto um, na extensão de 24m 
(vinte e quatro metros), com o córrego Raso; nos pontos 
dois , três , quatro, cinco, seis e sete , na extensão de 528m 
(quinhentos e vinte e oito metros), com a rodovia de acesso 
ao Município de Pouso Alegre; nos pontos oito e nove na 
extensão de 1.095m (mi l e noventa e cinco metros) , 'com 
terreno da Companhia de Distritos Industriais, e, na 
interseção dos pontos nove e um, na extensão de 376m 
(trezentos e setenta e seis metros) , com o córrego Raso, 
conforme registro nQ 2. 740 , a fls. 120 do 1 ivro 2-L , do 
Cartório de Registro de Imóveis de Santa Rita do Sapucai . 

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste 
artigo destina-se à ampliação do Distrito Industrial do 
Município de Santa Rita do Sapuca i . 

Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se , no 
prazo de 3 (três ) anos contados da data da pub l icação desta 
~ei , não lh~ for dada a destinação prevista no parágrafo 
un1co do art1go anterior . 
Art. 3Q Esta lei entra em v i gor na data de sua 

pub l icação . 
Art . 4Q- Revogam-se as disposições em contrário . 
Sa l a das Reuniões , de de 1995 . 
Bi lac Pinto 
Justificação : Por meio deste instrumento de doação, 
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pretende a Prefeitura Municipal de Santa Rita do Sapucaí a 
ampliação do seu parque industrial. com a instalação de 
indústrias e a criação de novos empregos. 

Os benefícios decorrentes da doação pretendida são. 
portanto. de significativa importância econômica e elevado 
alcance socia l. 

- Publicaoo, vai o projeto 2s Comissões de Justiça e de 
Fiscalização Financeira para pa r ecer. nos termos do art. 
195. c / c o art. 103. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 397 / 95 
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e A~igos 

dos Excepciona i s - APAE de João Pinheiro com seoe no 
Município oe João Pinheiro. 

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

de Pais e Amigos aos Excepciona i s - APAE ae João Pinheiro -. 
com sede no Município de João Pinheiro. 

Art. 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data oe sua 
publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disposições em contrarie 
Sala das Reuniões. 16 de agosto de 1995. 
Antônio Andrade 
Justificação: A Associação ae Pais e Amigos dos 

Excepcionais- APAE de João Pinheiro - é sociedaoe civil sem 
fins lucrativos. ae carater ass ist encia l , que vem 
desenvolvendo ações objetivando o tratamento. a educação. a 
hab ili tação. a reabilitação e a inserção do excepcional na 
sociedade. além de manter e incentivar a criação de 
estaoelecimentos especializados. 

Além de conduz i r-se por tais princípios. essa instituição 
preenche os requ isitos legais. razão pela qual esperamos a 
anuência dos nobres pares a esta proposição. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para 

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

PROJETO DE LEI NQ 398 / 95 
Declara de utilidade pública a Caixa Escolar Padre Galdino 

Ferreira Diniz. com sede no Município de Carmo da Mata. 
A Assembléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais aecreta: 
Art. 10 -Fica declarada oe utilidade pública a Caixa 

Escolar-Padre Galdino Ferreira Diniz. com sede no Município 
de Carmo aa Mata. 

Art. 2Q Esta l e i entra em vigor na data de sua 
pub li cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sa l a das Reuniões. ae de 1995. 
He· y Tarquinio 
Justificação: Para que o Pa's progrida na consecução de 

suas metas. faz-se impresc'ndivel a erradicação do 
ana l fabetismo por meio da criação oe instituições que 
propiciem educação a cri a nças. jovens e adultos. 

No cumprimento ao dever de eaucar os fi l hos. os pais têm o 
direito de usufruir dos meios necessários para o desempenho 
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dessa importante missão. 
Sociedade civil com personalidade jurídica própria. a Caixa 

Esco lar Padre Galdino Ferreira Diniz desempenha relevante 
papel por meio de iniciativas que visam a prestar 
assistênc ia a alunos carentes. No exercício desse va lioso 
mister. colabora para a melhoria do ensino da Esco l a 
Estadual Padre Galdino Ferreira Diniz. 

Por certo este parlamento. reconhecendo o altruísmo do 
trabalho que vem sendo elaborado pela entidade em ouestão. a 
dec l arará de utilidade pública por meio deste projeto de 
lei . 
- Publicado. vai o 

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

projeto as Comissão de Justiça. para 
de Educação . para oelioeração. nos 
c / c o arL. 104. inciso I. do Regimento 

REQUERIMENTOS 
NQ 648 / 95, do Deputado Geraloo Nascimento, so licitando seja 

formulado apelo ao Secretario da Saúde e ao Diretor da 
Fundação Ezequiel Dias com vi stas à fabricação de 
medicamentos a partir da flora brasileira. para distribuição 
a órgãos municipais e estaduais e estabe l ecimentos 
particulares ( -Á Comissão de Saúde e Ação Social. ) 

NQ 649 / 95. do Deputado José Bon ifácio . solicitando seja 
formulado apelo ao Governador do Estado com vi stas a que 
encaminhe a esta Casa projeto de lei contemplando com 
promoção os servi dores mi li tares que participaram da 
Re volução de 1964. ( - Á Comissão de Admin i stração Pública.) 

Do Deputado Gil Pereira. so l icitando a ida de membros da 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais ao Norte de 
Minas com o objetivo de investigar denúncias de utilização e 
exportação de mão- de - obra escrava em carvoarias da regiã- . 
(- Á Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. ) 

COMUNICAÇÕES 
São, também. encam inhadas à Mesa comunicações aos 

Deputados João Leite. Marco Régis (2). Bilac Pinto. Aílton 
Vilela e Marcelo Gonçalves (2). 

Oradores Inscritos 
O Sr. Presidente - Com a pa l avra. o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

nosso primeiro objetivo. hoje. é o de nos posicionar contra 
a medida tomada pelo Governo Federa l oe estat ização do Banco 
Econômico. a qual indica peraa dos rumos da economia, pois 
se choca com a postura de orivatização. O Governo Federal 
rendeu -se às pressões de fortes gruoos po l íticos baianos e 
ao Governo baiano. aliado do Governo Federal. do qual até 
certo ponto é refém. O Governo assumiu a resoonsab ili dade da 
estatização do Banco Económico. Ontem. esse assunto foi 
tratado por mu i tos. aqui. Nossa manifestação é só para ser 
registrada. nesta Casa. 
Outro assunto que oueremos tratar é o evento a que 

estivemos presente no último d i a 19 de agosto. na EMATER- MG, 
à Av. Raja Gabagl ia. ocas1 ao eTI oue se aeu a orem i ação do 
concurso ae produtividaoe de mi l ho oa safra ae 1994-1995 . 
Apesar do tema polê ico aq ui tratado nos últimos dias , 



r 
322 

envolvendo a disputa pelo IEF entre a Secretaria de 
Agricultura e a nova Secretaria de Meio Ambiente e de 
Desenvolvimento Sustentado. queremos registrar nesta tribuna 
o nosso apreço . respeito e, por que não dizer. até o nosso 
amor pela c l asse produtora rural deste Pais. 

Esta dec l aração de amor é feita com muita tranqüilidade. 
porque o parlamentar que lhes fala não tem vinculação alguma 
com a área rura l. Algumas vezes. já disse aqui. desta 
tribuna, que venho de uma família de ferrov iários, minha mãe 
era professora primária e. na minha trajetória de vida, 
nunca tive qua lque r vinculo direto com a terra. co~ a 
produção rura l. 

Ao registrar o meu apreço á c l asse prooutora rural - tão 
injustamente, nos últimos tempos. atacada pe l a imprensa. 
pela c l asse política e até por setores governamentais , como 
uma classe de ca lot e iros - . gostaria de fazer. de minna 
parte, uma ressa lva a essa injusta reputação impingioa aos 
produtores rurais, pois grande parte de l es não pode ser 
confundida com ca lot eiros. já que l abutam. no seu dia-a-dia. 
a fim de produzir os alimentos necessários ao sustento e á 
riqueza deste Pais. 

Essa classe rural tem em seu seio alguns elementos que 
estão desvirtuando o sentido das ajudas governamentais e dos 
empréstimos bancários destinados á agricultura. Tais 
elementos utilizam-se desses recursos para a compra de bens 
que não interessam diretamente á lavoura, ou na compra de 
bens que nada têm a ver com a agricu ltur a. Entretanto, 
grande parte dos agr icultor es , vitimas de planos 
governamentais que deixaram um enorme fardo sobre suas 
costas, tiveram de vender muitas de suas propriedades. a l ém 
de bens pessoais , para o pagamento de div idas causadas pelos 
juros escorchantes e pelos mecanismos da TR. 

Nesta ocasião. queremos registrar o desfecho do concurso de 
produtividade de milho da safra 1994/ 1995, instituioo pela 
Secretaria de Agricu ltu ra e pela EMATER-MG. cuja solenidade 
de premiação dos vencedores aconteceu no dia 10 de agosto , 
na EMATER-MG e contou com a presença de S. Exa .. o 
Governador do Estado. 

Gost aria. também. de registar que um conterrâneo me u, um 
produtor do Município de Muzambinho. Sr. Mário Modesto 
Santos. foi o campeão , na categoria de peoueno produtor, 
para até 15ha . prod uzindo a excelente safra de 13 . 593k/ha . 
em 3ha plantados. O Sr. David Geraldo Nascimento. do 
Município ae Piedade ao Rio Granae. foi o granoe campeão. na 
categoria acima de 15ha. proou zi noo. de milho. uma méoia de 
15 .389 k/ha. tornando-se. mais uma vez. o vencedor . na 
categoria de produtividaoe de milho para grandes produtores. 
em Minas Gerais. 

Vale registrar que essa quantidade de milho produzido por 
hectare colocou Minas Gerais no mesmo nível de grandes 
produtores mund i a is de milho, como. por exemplo. os Estados 
Unidos da América. Essa média de produtividade equivale a 
uma produção de 260 sacas numa área equiva l ente a um campo 
ae futebo l. 
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É uma produtividade excelente. registrada tanto pelo 
produtor de Piedade do Rio Grande quanto pelo produtor Mário 
Modesto Santos, da minha cidade. Muzambinho , o qual foi 
orientado pelo engenheiro agrônomo Gilson Couto, da EMATER-
MG local . 

Esse é o registro que queríamos fazer nesta ocas1ao. o 
desse importante concurso. que contou com a participação ae 
520 produtores rurais de 118 municípios do Estado de Minas 
Gerais. e que coloca o nosso Estado entre os grandes 
produtores mundiais de milho. Muito obrigado. 

O Sr . Pres i dente - Com a palavra. o Deputado Raul Lima 
Neto. 

O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado 
Agost inho Patrús. senhores membros da Mesa . Sra. Deoutada 
Maria José Haueisen. Srs. Deputados. ocupo esta triouna 
para, autorizado pe l a Vi são Mundial, convidar esta Casa para 
o evento comemorativo dos 20 anos da Vi são Mundial. que 
acontecerá no dia 22 de agosto. no Minascentro. Auditório 
Granada, às 15 horas. com a presença da Dra. Tereza Lobo, do 
Projeto Comunidade Solidária: do Dr. Mário Vilela. oa 
UNICEF; do Dr. Rubem César Fernandes, do Movimento Viva Rio 
e do Dr. Manfred Grellert , Vice-Presidente da Visão Mundial 
para América Latina e Caribe. Às 19h30min haverá conferência 
com as presenças do Sr. Governador. do Vice-Governador. ao 
Vice-Prefeito. dos Secretários de Estado e Secretários 
Municipais. 

Aoroveito esta oportun i dade para encaminhar ao Sr. 
Presioente um requerimento. 

( -Lê requerimento em que so li cita seja formulada moção oe 
ap l auso à organização Vi são Mund ial com sede à Rua Tupis. ng 
149 3Q anaar. nesta Capital. A justificação do 
requerimento é a que se segue. 

A Vi são Mundial é uma organização humanitária. cristã. 
presente em 10 1 países, que desenvolve ações e~ fa vor de 30 
milhões oe pessoas através de 5.200 projetos loca li zados em 
comunidades empobrecidas da África. dê Ásia e Amér ica 
Central e da América do Sul. 

Em nosso Pais. a Vi são Mundial apó i a at ualmente 321 
projetos sociais d i stribu ídos em 22 Estados. através aos 
auais benef ici a. aproximadamente. 600 mil pessoas. Em nosso 
Estaao. seu traoalho é marcante nas áreas de sa úde. 
educação, agricul tura a lter nat iva e programas para geração 
de renda jun to às comunidades carentes. 

Ao longo de 20 anos de Brasil. a Vi são Mundi a l fin anc iou 
6.285 projetos. atenoe u diretamente 792.000 crianças e 
beneficiou diretamente 3 .575.000 pessoas. 

Por tudo i sto. requeiro a V. Exa. se apresente moção ae 
profundo reconhecimento e ae vivo ap lauso pela excelênc ia do 
trabalho desenvolvido pela Visão Mundial em nossa Nação e 
que. na pessoa de se u Diretor-Geral. Dr. Manfred Grel lert. 
se dê c i ência à referioa organização desta man ifestação da 
Assemb léia. 
Sr. Presidente. Srs. Deputaaos. não pode-ia deixar passar 

em branco a comemoração dos 20 anos oe an iversário da Vis ão 
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Mundial. A Visão Mundial. como já disse, é uma organização 
humanitária cristã , uma das mais sérias do mundo. Veio para 
o nosso Pais com a missão especifica de não somente pregar o 
evangelho, mas , também , de fazer uma obra social a fim de 
amenizar a pobreza e o sofrimento do povo brasileiro . Já foi 
citada por diversos órgãos de imprensa do mundo inteiro. 
como uma das mais sérias entidades sociais da face da terra. 

Haja vista que, atua l mente. atua em 101 países, onde 
desenvo lve ações em favor de 30 milhões de pessoas. através 
ae 5.200 projetos localizados em comunidades empobrecidas da 
África. da Ásia. da América Central e aa América do Sul. 

O trabalho da Vi são Mundial tem como meta a transformação 
social e o resgate da cidadania nas áreas em que atua o 
fortalecimento das lideranças e o desenvolvimento auto-
sustentado das comunidades no apoio às crianças e suas 
famílias e em programas de emergência e reabilitação. 

No Brasil, Sr. Presidente. a Vi são Mundia l apóia , no 
momento. 321 projetos sociais distribuídos em 22 Estados. 
através dos qua i s beneficia aproximadamente 600 mil pessoas. 

Os projetos da Visão Mundia l visam predominantemente as 
áreas de saúde. educação, agricultura alternativa e os 
programas para geração de renda. entre outros. 

A organização desenvolve. também. trabalhos na área 
eco lógi ca e em todos os aspectos aos direitos humanos. Ao 
longo desses 20 anos, no nosso País. a Visão Mund i al já 
financiou 6.285 projetos. atendeu. diretamente. 792.193 
crianças, e beneficiou, diretamente. 3.577.245 pessoas. 

Na ação política, o trabalho da Visão Mundial e as posições 
que ela tem assumido, pub li camente , contra a pobreza, a 
violência e a exploração do ser humano têm sido reconhecidos 
por Organizações Governamentais - OGs - e Não Governamentais 
- ONGs - nacionais e internacionais. levando a Visão Mundia l 
a participar de d iversos organismos de defesa da qua li dade 
da v ida, tais como os Conselhos Nacional. Estaduais e 
Municipais de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. do rórum Global das ONGs e da Conferência das 
Nações Unid as para o Meio Ambiente e Desenvol vime- :o , como 
foi o caso da EC0/92. realizada no Rio de J aneiro . 
Para esse evento comemorat ivo. todos estão convidados. 

Aproveito esta oportunidade para encaminhar á Mesa uma moção 
de ap l auso e de so li dariedade com esse trabalho tão 
expressivo que a Visão Mundial tem realizado. 
Srs . Deputados. para conc l uir: diz o Evange l ho de Nosso 

Senhor Jesus Cristo que. cer:a feita. quando Jesus pregava 
para uma grande mu lti dão. senti u-se condoído. porque e l es 
eram como ovelhas sem pastores. e volt ando-se para os seus 
oiscípulos. disse: "Alimenta i -os vos mesmos". De fato. temos 
o dever de a li mentar aque l es que são nossos semelhantes. 
Chegamos mesmo á conc lusão de que. se a l guém tem oens neste 
mundo, e vir um seme lhante. um i rmão. padecendo oor 
necessidades e fechar-lhe o coração. onde estará nele o amo 
oe Cristo? 

Embasaoos nesses ensinamentos oe Nosso Senhor Jesus Cr i st o . 
entidaoes como essa têm sido um marco na defesa ao socia l. 
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razão pela qual encaminhamos. com muita honra. esta moção de 
aplauso á Visão Mundial. uma das mais sérias entidades 
sociais cristãs da face da terra e que tanto tem contribuído 
para com o povo carente do nosso Estado e do nosso Pais. 
Muito obr i gado. 

O Sr . Presidente 
Antônio. 

Com a palavra, o Deputado Álvaro 

O Deputado Álvaro Antônio* Sr. Presidente. Srs. 
Deputados. na última semana. houve em Be lo Horizonte uma 
reunião de governadores de vários Estados com o Governador 
Eduardo Azereoo. 

Hoje, na busca do 
Estado brasi l e i ro. 
tributária. 

Estado mooerno. fa l a-se na reforma do 
e essa seria a reforma aoministrativa e 

Temos a certeza de que o assunto discutioo aqui em Minas 
Gerais com re l ação á isenção ao ICMS sobre o minério. o 
ferro gusa . a ce iulose e o aço oeve ter traz i do preocupação 
para o Governo de Minas Gerais e. principalmente para os 
mineiros. já que. sem dúv ida a l guma. ta l assunto co loca 
Minas no a l to risco de ver diminuída a sua arrecadação em 
mais de U$1.000.000.000,00 por ano. Isso porque ao se 
transformar a ali quota de 13% em 6%, sobre o ICMS do 
minério. do ferro gusa. da celu lose e do aço Minas Gerais 
terá um prejuízo anua l de cerca de R$470.000.000.00. Essa 
arrecadação. que já é prejudicada. será mais ainda com a 
i senção tota l do ICMS sobre exportação. Isso trará um 
prejuizc Je U$480.000.000.00 para o Estado. Somando tudo 
vemos qu~ o Estado deixará de arrecadar U$1.000.000. 000.00 
durante um ano. 
Felizmente. nosso Governador parece estar preocuoado com o 

problema e procurou saber do Governo Federa l qua l seria a 
compensação dessa oerda para o Estado de Minas Gerais . O que 
o Governo Federal poderia nos oferecer para amenizar esse 
orejuizo para os mineiros? 

Parece-me que até hoje o Presidente da Repúb li ca não deu a 
Minas o escl arecimento de como seria essa substituição, de 
como se- a compensada a perda aos impostos soore os 
principais produtos do Estado de Minas Gerais. 
Acreditamos que esse problema oeve ser debatido não só em 

nosso Estado . mas. também, em outros. que terão prejuízo com 
essa mod ificação em re l ação aos tributos. 

Sabemos que o Governador irá conduzir a situação com 
firmeza. exigindo uma posição do Governo Federal. mesmo 
sabenoo que S . Exa. tem seus compromissos políticos como 
Pr es idente da Nação. 

Min as Gerais não pode ser colocada no nivel ament o de 
entendimentos pol iticos. 

Minas Gerais teria que ficar acima desse entendimento. Do 
contrário. essa administração pagará com as conseqüências 
por abr ir mão de uma reforma tri- :ár ia apregoada pe lo Sr. 
Pedro Ma l ar. pelo Ministro aa JL _ :iça e também por nosso 
prezado Mi istro do Planejamen o. 

Po-tant o. entendemos aue Min as Gerais t erá que estudar esse 
problema com muita cautela, soo pena de que o pagamento 
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desse ônus político tornar o Governo Eduardo Azeredo um 
desastre para o Estado de Minas Gerais. Assim, Sr . 
Presidente, Srs. Deputados, esperamos que o Sr. Governador 
faça um estudo mais profundo dessa situação. Do contrario. 
sera a primeira vitima de uma desastrada reforma tributaria 
e prejudicara o Estado de Minas Gerais. 

* - Sem revisão do orador. 
O Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputado Marcelo 

Gonçalves. 
O Deputado Marcelo Gonçalves Sr. Pres i dente. Sras. 

Deputadas e Srs. Deputados. venho mais uma vez a esta 
tribuna, a fim de manifestar minha indignação com a postura 
do Presidente Fernando Henrique Cardoso. que. de ixando- se 

2var por pressões d: Senado~ Antônio Carlos Magalhães. 
.Jltou atras a respe~ :: de uma decisão ja tomada e oefinida. 
quando. na minha op ini ão. deveria manter-se firme. sem ceoer 
diante de toda a Nação. 

Assim sendo. não posso definitivamente. criticar o Senador, 
que se mantém firme, d i zendo . inclusive, oue não apresentara 
dossiê soore negócios escusos dos Diretores do Banco 
Central. simp les mente por não tê - los. 

Cumprimento a Bahia por ter em meio a seus filhos uma 
figura como Antônio Ca rlos Magalhães. 

Fica aqui, então, nestas rapidas palavras. o meu indignado 
manifesto contra o Sr. Presidente da Republica. Muito 
obrigado. 

O Sr . Pres i dente - Com a palavra. o Deputado Almir Cardoso. 
O Dep utado Almi r Cardoso - Sr. Presidente. Srs. Deputaoos. 

imprensa. pub l ico da galeria. estamos trazendo ao 
conhecimento dos senhores, hoje, o Projeto de Lei nQ 380/ 95. 
de nossa autoria , que esta tramitando nesta Casa. O projeto 
institui o Programa de Garantia de Renda Mínima para 
famílias com filhos em situação de risco. Queremos trazer ao 
oebate a questão da distr i buição de renda através oa 
garantia de renda mínima. Sabemos que o Governo ao Distrito 
Federal. do Sr. Cristovão Buarque, esta desenvo lv endo um 
trabalho nesse sentido. Sabemos t ambém que a cidade de 
Campinas. cujo Prefeito pertence ao PSDB. també~ esta 
desenvolvendo um trabalho semelhante. Estamos nos 
articulando e gostaríamos muito que. tanto o Prefeito de 
Campinas quanto o Governador do Distrito Federal. bem como o 
Senador Eduardo Suplicy. pudessem comparecer a esta Casa. em 
oata a ser marcada, para ao rofundarmos o debate. 

A situação de pobreza em que se encontram milhões de 
brasi l eiros é assustaoora_ A fome e miséria se alastram e 
provocam um quadro soc i al extremamente perverso. 

=m documento oficial aoresen:ado na I Reunião de Cupula 
Mundial para o Desenvolvimento Social. promovida pe l as 
Nações Unidas. prevê-se luta conjunta contra a oobreza 
aosoluta e o desemprego. Na reun1ao. realizada em 
Copenhague. na Dinamarca. no mês de março oeste ano. o 
próprio Governo bras il eiro reve l a o numero de pessoas em 
estado de pooreza no Pais. e. ainoa. que tal situação vem se 
agravando , registrando-se 42 milhões de pobres. número que 
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era de 32 milhões ha algu ns anos . 
Segundo relatório do Banco Mundial. de 1989. apenas 2. 1% da 

renda nacional são detidos pelos 20% da população mais 
pobre. enquanto que a média da América Lat ina é de 4. 1%. 
Tanto nos tempos aureos de desenvo lv imento, com o milagre 

econômico . como na crise prolongada oue veio em seguioa e se 
estende até nossos d i as. o Brasil tem reg i strado índices 
cada vez ma iores de concentração de renda. tornando-se um 
dos piores indicadores do mundo. 

Para se ter uma idéia. em 1960. os 10% mais ricos oa 
população detinham renda 34 ve zes superior à dos 10% mais 
pobres. Esse número aumentou. em 1990. 78 ve zes. Em Minas 
Gerais a situação não é. em nada, diferente. 

A oooulação indigente é aquela com oessoas cuja renda 
familiar não supera o va lor da cesta oàsica. Di ante oe tal 
crise soc i a l. faz - se urgentemente necessário concentrarmos 
esforços visando a combatê - l a. contribuindo. então. para que 
Min as Gerais supere o atual estag io de miserabilidade 
sofrida por grande contingente de sua popu l ação. Para tantc 
é preciso que lut emos por uma po lí tica de distribuição de 
renda . Por isso é que apresentamos o pres ente projeto. 

Como se vê. a propositura em foco objetiva minimizar o 
aflit ivo problema vivido hoje por milhares de famílias de 
nosso Estado , o que s ignifi ca uma política que va i ao 
encontro dos anseios da população carent e e marginalizada. a 
qual compreende as famil ias sem rendimento e aque l as cuja 
renda não at inge meio salário mínimo por membro. 

A principal meta do Programa de Garantia de Renda Mínima 
está volt ada para o combate à miséria e à fome . por meio de 
uma política governamental de distriouição de renda. El e 
vis a também contribuir para a inserção e a permanência 
regular na escola das crianças e dos adolescentes carentes. 
estabelecenoo a obrigatoriedade do comprovante de matricula 
para que as famílias tenham dire i to ao beneficio. 
o proo l ema do analfabetismo no Estado é bastante 

preocupante. inclusive por ser uma das causas oe manutenção 
da miséria. Mais preocupante. todav i a. é a constatação. com 
oados de 1989. aa existência de um contingent e expressivo de 
crianças e adolescentes que. na faixa de 7 aos 17 anos. 
nunca freqüentaram escola. totalizando 220.000 no Estado . 
dos quais 100.000 em areas uroanas ( 30.000 na RMBH) e 
120.000 em áreas rurais. Em termos absolutos. a não- i nserção 
abrange principalmente pessoas na faixa 7 a 14 anos. 

Al ém disso, a evasão envolve cerca de 700 .000 crianças e 
adolescentes. numericamente eq uili brada entre a área rural e 
a uroana. aoenas com alguma diferenc i ação int erna. Enquanto 
no meio urbano ela ocorre preoo inantemente na passagem 
entre o 1Q e o 2Q grau, no meio rura l começa a se manifestar 
mais cedo. possivelmente na passagem da 4ª para a 5ª série 
do 1Q grau. devido à situação diferenciaoa em que vivem 
nesses oois meios. 

Sem sombra de duvi oa. tanto a evasão ouanto a não - inserção 
na esco l a têm forte correlação com a distribuição de 
rendimento fami li ar "per capita ", conforme evidenciam os 
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dados da Secretaria do Traba ~o e Ação Social. em seu 
diagnóstico quantitativo de 1993. Em gera l. pelo menos 80% 
das crianças e dos adolescentes nessa situação residem em 
famílias com até um salário mínimo "per capita" para o seu 
sustento. Pode- se observar, no mesmo diagnóstico. que cerca 
de 60% das crianças e aos adolescentes na RMBH e nas áreas 
urbanas do Estado estão em famil ias com pelo menos meio 
sa lá rio mínimo "per capita". sendo que de 32% a 38% estão na 
faixa com mais de um salário mini mo "per capita". A situação 
da área rural é problemática. pois cerca de 70% oas crianças 
e dos ado l escentes estão em famílias com, no máximo. meio 
salário mínimo "per capita " . Mesmo que se leve em conta a 
não-monetização de todos os recursos necessários á 
subsistência básica no meio rural. os níveis de renda 
familiar são signif icat ivamente mais baixos no campo. 
E interessante salientar que. percentualmente, existem 

poucas crianças e adolescentes em famílias sem rendimento 
(inclusive fam íli as cujos membros receberam exclusivamente 
em benefícios). porém, em termos absolutos, é um montante 
significativo: 83.605 pessoas de até 17 anos nas áreas 
urbanas do Estado e 25.194 na RMBH. em 1989. Todavia , devido 
ao expediente utilizado de moradia com parentes e não-
parentes. a situação econômica não é tão mais grave. 

Diante dos dados apresentados. a presente proposição busca 
estabelecer uma política voltada para a melhoria da 
qualioade de vida da população mais poore da sociedade. 
estando em conformidade com um dos princípios da 
Constituição brasileira, disposto especialmen e no art. 3Q. 
inciso III. qual seja: "erradica r a pobreza e a 
margina l ização e reduzir as desigualdao€~ sociais e 
regionais" . 
Isso quer dizer que, a lém da necessidade i~~osta por essa 

realidade socia lmen te injusta. temos uma exigência 
constitucional de combater a pobreza e a fome no País, além 
da própria existência do Estatuto da Criança e do 
Adolescente demonstrar que deve ser prioridade dos 
governantes promover políticas específicas direcionadas para 
o atendimento da população mais jovem. 

Vale ressaltar o expressivo apo io oe economistas de tooas 
as tendências na ocasião oa apresentação do projeto oe renoa 
mínima de iniciativa do Senador Eduardo Suplicy. do PT de 
São Paulo. aprovado pe l a quase unanimidaoe dos membros da 
alta Casa Legislativa . Tais posicionamentos indicam que esse 
mecanismo é uma das alternativas eficazes oe distribuição de 
renda no sistema capita l ista . 
Experiências com o mesmo propósito têm surtido o melhor dos 

efeitos e e fetiva distriouição da renda. como o Programa oa 
Bolsa Escola. implementaoo pe l o Governo popu l ar do Distrito 
Federal - que vem conseguindo acaoar de vez com a evasão 
escolar - e o programa semelhante da Prefeitura de Campinas 
- esta administrada pelo oart i oo do nosso Governador. 
Tuoo isso aemonstra que a matéria tem sioo por oemais 

oiscutida. e comprovada sua viabilidade política e 
econômica , bem como a justeza oe seus prooós itos. Ainda pa ra 
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efeito de argumentação e defesa. l embramos as bem sucedidas 
experiências já há algum tempo implementadas em outros 
países. tais como EUA e França. 

Por fim. queremos frisar que esse programa compat ibili za-se 
com os objetivos sociais do programa de governo apresentado 
pelo atual Governador de Minas. então candidato. na campanha 
do ano passado. 

Diante de tal justificativa, temos a certeza da aprovação 
do presente projeto. confiantes no compromisso dos memoros 
desta augusta Casa Legislativa com os menos favorecioos da 
sociedade mineira. 
Sr. Presidente. Srs. Deput?dos, o projeto vem. ainoa. 

propor uma ação concreta pê -a a Secretaria de Estado da 
Cri ança e do Adolescente, recentemente criada. O p ejeto 
v isa acabar com a evasão esco l ar e distribuir renoa , oa do 
condições para uma verdade ira revolução iniciada por Min as 
Gerais. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Com a palavra. o Deputado Irani Barbosa . 
O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

como Deputado Federal de 1990 a 1995 um dos primeiros atos 
meus, no Congresso Naciona l. foi pedir uma CPI para 
averiguar as reais causas que levar am a MinasCaixa á 
falência e á interve nção do Banco Central. 

Pois bem. Sr. Presidente, permaneci naquela Casa durante 
quatro anos e sequer obtive apo io dos Deputados mineiros ou 
do próprio Governo ou de quem quer que seja para fazer com 
que a CPI fosse realizada. Muito pelo contrário , pedras é 
que foram colocadas na CPI em Brasí li a. 

Por isso ocupo esta tribuna, hoje. oara dizer oue 
parabenizo o Senac~~ Antônio Carlos Magalhães. homem que 
pooe dizer que é <omem . po lí tico sério. político que faz 
política com os amigos. porque inimigo -ele está certo -
inimigo você tem oue bater nele todo dia para ele lembr ar 
que é seu inimigo · e companheiro você tem que afagar. Em 
inimigo você tem que bater, pois no dia em que ele deixar de 
falar mal de você ele deixa de ser seu inimigo. Se o Estado 
de Minas Gerais tivesse ao menos um homem para defendê-lo 
como a Bahia tem o Sr. Antônio Carlos Magalhães. meu Deus do 
céu. oue maravilha seria' Não passaríamos pelo vexame do 
fechamento oa MinasCaixa. Não se sabe se é porque Mina: 
trabalha em silêncio ou porque Minas. realmente. trabalr. . 
por uma missão. 

Digo. hoje. de todo coração. como mineiro. nascido em Be lo 
Horizon:e: que orgulho o povo baiano tem que ter ao Senaoor 
Antônio Carlos Magalhães' 

Apesar de tudo. ele 
naturalidade. E baiano e 
um meio Antônio Carlos 
Presidente. 
*-Sem revisão do orador. 

é um baiano que honra a sua 
é homem. Que bom se Minas tivesse 
Magalhães' Muito obr i gaoo. Sr . 

O Sr . Pres i dente Com a palavra. o Deputaoo Carlos 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pimenta 
Assemb léia Legisla:iva. Sras. 

Exmo. Sr. Preside te oa 
Deputadas. Srs. Deput ados. 
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representantes da imprensa, visitantes, companheiros, 
senhoras e senhores do auditório. 
Gostaria de abordar dois assuntos importantes neste 

momento. O primeiro deles é sobre uma carta que receb i -
peço licença para fazer a sua leitura- ae uma servente 
chamada Maria Esmeralda Nogueira Nobre, de uma escola 
estadual do Município de Coração de Jesus. ( -Lê: ) 

"Coração de Jesus. 8 de agosto de 1995. 
Exmo. Sr. Dr. Carlos Pimenta: 
Com meus cordiais cumprimentos. eu, Maria Esmera lda 

Nogueira Nobre. servente escolar, MASP DV 593271-0. ajudante 
de se rviços gerais da Esco la Estadua l Cel. Franc1sco 
Ribeiro. nesta cidade , venho até V. Sa. explicar e expor o 
seguinte: 

O salár io que estamos recebendo está um fracasso, não 
atingindo nem sequer o salário mínimo. No Governo anterior. 
tínhamos os mesmos direitos dos servidores efet ivos. 
direitos estes que foram cortados pelo atua l Governo. sendo 
que algumas das vantagens pessoais que nos foram cortaaas 
ainda permanecem aos funcionários efetivos. No Governo 
anterior fora publicado no diário oficial do Estado que os 
servidores estaduais ganhariam por nive l de escolaridade e 
não por cargo. Queria saber por que isso não aconteceu com 
os serviçais. Afinal, somos também educadores. 

Tenho 2o grau completo em magistério e, como servi ça l da 
escola acima citada, ás ve zes tenho que exercer a função 
além dos ser viçais. Todas as vezes que tem reunião. sou eu 
quem relata atas. faço conferência de merenda escolar. no 
mês de dezembro, quando diminui o nQ de alunos. vou para a 
sec retaria fazer matriculas até vencer o meu contrato. que 
vai até 31 de dezembro, mas preciso. gosto e quero continuar 
sendo uma serviçal. prestar todo este tipo de serviço. 
Sinto-me bem , só peço de V Sa.. que vem prestando 
relevantes ser viços junto à Assembléia Legislativa as 
diversas classes trabalhadoras de nosso Estado, que 
interceda por nós junto ao Governo, expondo e tentando 
encontrar soluções, ou melhor, melhores condições para nossa 
problemática em questão. pois o salário que ganhamos. ~u 
melhor. que ganho não dá sequer para manter os meus tres 
filhos na escola. 

Também solicito o vosso empenho para que os meus cinco anos 
de contrato não sejam perdidos. pois o concurso público que 
pretendíamos fazer não mais irá acontecer . Quando recebemos 
o nosso último pagamento, os professores da nos sa escola 
ficaram impressionados com o nosso salário. Fizeram eles 
mesmos perguntas entre si: o que seria da escola sem _os 
serviçais, sendo que eles são importantes. assim como _nos 7 

Por que será oue lutam sempre por nosso aumento de salar10 , 
e os pobres serviçais estão sempre esquecidos 7 

Existem escolas pequenas, em que os serviçais traba l ham 
pouco. mas na nossa esco la é diferente, escola grande com 
pré-escol ar e 1Q grau completo. Trabalho 6 horas. ainda faço 
limpeza no sábado. enquanto os professores trabalham L 
horas. muitos nem ligam pelo que têm de exercer. e eu acho 
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que ganham muito bem , comparando com o que ganhamos. 
Certa de contar com o seu empenho nesta luta que ora vigora 

e no aguardo de uma resposta favorável, antecipo votos de 
estima e consideração. 

Atenciosamente. 
Maria Esmeralda Nogueira Nobre 
Obs.: Não estou insatisfeita com o meu trabalho. só espero. 

ou me lhor. só esperamos um salário digno , salário justo." 
Isso mostra. Sr. Presidente, Srs. Deputados. a situação de 

ansiedade e agonia pela qual passam os trabalhadores deste 
Estado e. de maneira especia l, os trabalhadores lotados na 
Secretaria da Educação, que fazem o servi ço de limpeza · ~s 
centenas de escolas do nosso Estado. 

Acho imoortante. principalmente, que a Comissão de Educacão 
desta Casa - e chamo a atenção do nosso companheiro Deputaao 
Irani Barbosa. Presidente dessa Comissão - faça um estudo 
desta denúncia que estamos recebendo e que é do conhecimento 
dos Srs. Deputados, oara l e v antar o problema e cobrar da 
Secretaria da Educação a qual idade total no ensino, que é 
pregada e exercida neste Estado. pelo menos . em tese. em 
discurso. Não se admite falar em qualidaoe tota l de educação 
quando temos. por exemplo, segmentos dessa classe passando 
pelas dificuldades por que passam sem uma estabi li dade de 
emprego. trabalhando ma is de 6 horas por dia e recebendo 
menos que um salário mínimo. Teremos cond ições de falar em 
educação de qualidade invejável, de qualidade máxima. como é 
apregoado no Estado de Minas Gerais. quando tivermos em 
nossa mente que o funcionár-io público. sim. tem que ser o 
a lvo maior e ter as atenções maiores, tanto oor oarte do 
Governo do Estado quanto por parte dos seus representantes 
nesta Casa Legislativa. 
Outro ass unto. Sr. Presidente, que me traz aq ui é referente 

à l ega lização das terras por parte da RURALMINAS, 
principalmente dos municípios norte - mineiros. Esse problema 
tem sido uma constante dor de cabeça para os Srs. Deputados. 
Quantos e quantos proprietários rurais receberam titulo 
precário oa posse das suas terras há mais de 10 anos , 
tr aba lham duramente nessas terras. tornando-as produtivas. 
fazendo com oue aquela região. principalmente os Municípios 
de Matias Cardoso e Jaiba. tiv essem , hoje. a importância que 
têm. 

Os trabalhadores lutam desesperadamente para que possam ter 
nas suas mãos o documento definitivo que l ega li zar i a a sua 
situação. diante do Governo do Estado. Através de documento 
enviado a esta Casa. e l es mostram a ansiedade e a lut a por 
aue passam. mostram o caminho espinhoso e difici l que estão 
percorrendo quando vêm a Belo Horizonte. procuram o Sr. 
Presidente da RURALMINAS, mostram. através de documento de 
posse que têm desses te r r e nos e não conseguem assina r 
qualquer contrato com Banco oficial. para terem direito a 
empréstimos oficiais. 

O Banco do Nordeste está desenvo lv enoo. através de 
programas específicos para a região norte - mineira, 
financiamentos com juros suosidiados pelo Governo Federal, 
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com prazos superiores a 6 ou 8 anos, com períodos de 
carência superiores a 2 anos. Mas, quando chegam aos Bancos 
oficiais e querem ter direito a esses empréstimos. não têm o 
termo de posse definitiva da terra. por que lutam e defendem 
ha 10 anos. 

Tivemos uma reunião com o Dr. Fantini. Presidente da 
RURALMINAS. e esclarecemos 2 nossa preocupação. Ele, 
sensível ao problema, nos fez ver que a própria Assembléia. 
através da Constituição. sua Carta Maior. no a rt. 247. cria 
um empeci lho para que a RURALMINAS e o Governo do Estado 
possam regularizar aqueles casos pequenos. quando falz aue a 
alienação ou concessão, a qualquer título. de terra ~~olica 
para assentamento de produtor rural, pessoa física ou 
jurídica, ainda que por interposta pessoa. compatibilizadas 
com os objetivos da reforma agraria e limit adas a 250na e 
com prévia autorização da Assembléia Legislativa. 

Então. os projetos. as listas para regularizar chegam a 
est2 ~asa e permanecem dois ou três anos engavetados. A 
pró~-·a Assembléia se torna o obstaculo maior para que 
possamos regularizar a vid a de centenas de produtores 
rurais. 

Fazemos um apelo : vamos trazer uma li stagem pormenorizada 
de todas as pessoas que têm direito e precisam l ega li za r as 
suas terras, para que esta Casa, efetivamente. cumpra o seu 
papel e não se torne um órgão emperrado, obsoleto. um órgão 
que tem atrapalhado a vida de centenas de produtores das 
localidades do Norte de Minas, de forma especial de Matias 
Cardoso e Jaíba. 

Termino, Sr. Presidente. l evantando essas duas questões. O 
funcionalismo tem que ser encarado com seriedade. O setor de 
recursos humanos deve ser prioridade do Governo do Estado. 
Não é admissíve l que um funcionaria que extrapola se u 
serviço. que trabalha mais de 6 horas receba menos que um 
salário mínimo. Não é adm issivel que tenhamos nas mãos 
documentos. so licitações pedindo a legali zação das terras do 
Estado. terras que o Governo do Estaao distribuiu há mais de 
10 anos e que são hoje produtivas. graças ao suor do 
trabalhador rural. e não possamos dispor de meios de fazer 
esta legalização dessas terras, que é um direito do 
traoalhador. Muito obrigado. 

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

o Sr. Presidente ( Deputado Secast i ao Navar ro Vi ei ra ) - 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 
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o 
expediente da próxima reunião ordinaria. 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário 

da presente reunião os Projetos de 
virtude oe sua apreciação na 
realizada hoje, pela manhã. 

que fez re irar da pauta 
Lei nQs 28 e 330/ 95. em 
reunião xtraordinária 
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Designação de Comissões 
O Sr. Presidente A Presidência vai designar Comissão 

Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à 
Constituição nQ 11/95, de autoria do Deputado Sebastião 
Navarro Vieira e outros. que assegura o direito de percepção 
de adicionais por tempo de ser viço ao servidor público 
estadual. Pelo PSDB: efetivos -Deputados Arnaldo Penna , 
Miguel Martini, Maria 01 ívia e José Maria Barros; Suplentes 
- Deputados Ajalmar Silva. Ailton Vilel a , José Bonifacio e 
João Leite: pelo PMDB: efeti vos -Deputados Bonifácio Mourão 
e Anderson Adauto; sup l entes - Deoutados Antônio Roberto e 
Antônio Andrade; pelo PP: efetivos- Deputados Alberto Pinto 
Coelho e Glycon Terra Pinto: sup lentes - Deputados Dimas 
Rodrigues e Antônio Genaro; pelo PFL: efetivos - Deoutados 
J airo Ataide e Paulo Piau: suplentes- Deputados Bilac Pinto 
e Jo rge Hannas: pelo PT: efetivos - Deputados Gilmar Machado 
e Ivo José: suplentes - Deputados Durval Ângelo e Almir 
Cardoso: pelo PDT: efetivo Deputado Álvaro Antônio: 
suplente - Deputado Alencar da Silveira Júnior; pelo PL: 
efet ivo - Deputado Olinto Godinho; sup l ente Deputado 
Carlos Pimenta : pelo PTB: efet ivo Deputado Paulo 
Schettino: suplente Deputado Dílzon Melo. Designo. Á 
Gerência-Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Esoecia l para Emitir 
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nQ 10/ 95. 
de au toria do Deputado Migue l Martini e outros, que 
acrescenta a linea ao inciso XXIII do art . 62 da Constituição 
do Es t ado de Minas Gerais. Pelo PSDB: efetivos -Deputados 
Hely Tarquinio, Miguel Martini, Ajalmar Silva e Aílton 
Vilela: suplentes -Deputados Kemil Kumaira. Arnaldo Penna. 
Simão Pedro Toledo e José Bon if acio: pelo PMDB: efetivos -
Deputados Bonifácio Mourão e Toninho Zeitune: s upl entes -
Deputados Anderson Adauto e José Henrique; pelo PP: efetivos 
- Deputados Car l os Murta e Aloerto Pinto Coelho: suplentes -
Deputados Glycon Terra Pinto e Antônio Genaro: pelo PFL: 
efetivos- Deputados Leonídio Bouças e Sebastião Costa: 
suplentes- Deputados Clêuber Carneiro e Jorge Hannas; pe lo 
PT: efetivos -De· _tados Marcos Helênío e Durval Ângelo: 
suplentes - Deput~Jos Ivo José e Geraldo Nascimento: pelo 
PDT: efetivo Deputado Marcelo Gonçalves: suolente 
Deputado Álvaro Antônio; pelo PL: efetivo- Deputado Ronaldo 
Vasconce llos: suplente -Deputado Olinto Godínho: pelo PTB: 
efetivo- Deputado Dílzon Melo: suplente- Deoutado Marcelo 
Cecé. Designo. Á Gerência- Geral de Apoio às Comissões. 

A Presidência vai designar Comissão Parl amentar de 
Inquérito para. no Prazo de 120 Dias. Apurar Denúncias 
contra a Chamada "Máfia do Carvão " . Que Vem Atuando 
Princioalmente no Norte de Minas Gerais. Pelo PSDB: efetiva 
- Deputada Elbe Brandão; suplente- Deputado Ajalmar Silva: 
pelo PMDB: efetivo- Deputado Anderson Adauto: suplente -
Deputado José Henrique: pelo PP: efetivo Deputado Gil 
Pereira; suplente -Deputado Dimas Ro~rigues; pelo PFL: 
efetivo - Deputado Paulo Piau; suplente - Deputado Sebastião 
Costa; pelo PT: efetivo- Deputado Marcos Helênio: suplente 
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-Deputado Anivaldo Coelho: oelo PDT: efetivo Deputado 
Marcelo Gonçalves; suplente- Deputado Alencar da Silveira 
Júnior: pelo PTB : efetivo Deputado Paulo Schettino; 
suplente - Deputado Marcelo Cecé. Designo. À Gerência - Gera l 
de Apoio as Comissões. 

A Presidência vai designa~ Comissão Parlamentar de 
Inquérito para. no Prazo de 120 Dias. Investigar a 
Desapropriação Realizada pela CODEVASF na Implantação do 
Projeto Gurutuba, na Região Norte de Minas. Pelo PSDB: 
efetiva - Deputada Elbe Brandão; sup lente - Deputado João 
Leite; pelo PMDB: efetivo Deputado Antônio Roberto; 
sup lente- Deputado Toninho Zeitune; pelo PP: efetivo 
Deputado Dimas Rodrigues: suplente - Deputado Gi l Pereira; 
pelo PFL: efetivo Deputado J a iro Acaioe: suplente 
Deputado Paulo Piau; pelo PT : efetivo Deputado Almir 
Cardoso: suplente Deputado Anivaloo Coe l ho: pe l o PL: 
efetivo- Deputado Carlos Pimenta; suplente Deputado 
Olinto Godinho: pelo PSD: efetivo- Deputaoo Din i s Pinheiro: 
sup l ente - Deputado Irani Barbosa. Designo. À Gerência-Geral 
de Apoio as Comissões. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelos Deputados João 
Leite se u afastamento do território nacional, para 
participar de atividades esportivas , no oeriodo de 5 a 12 de 
setembro, nos EUA (Ciente. Publique-se.): Marco Régis (2) -
fa l ecimento dos Srs. Amélio Miranda, em Muzambinho. Migue l 
Abrão , em Monte Be lo: Bilac Pinto fa l ecimento do Sr. 
Sebastião Alves Pereira, em Cristina; Ailto~ Vil e la 
falecimento do Dr. Nahor Ribeiro de Castro ~e 11 x. ex-
Prefeito de Conceição do Rio Verde , em Baepend i : e Marcelo 
Gonçalves ( 2) - falecimento dos Srs . João Batista Araújo 
Vieira, em Pedro Leopoldo, Moacir Antônio da Silva. em 
Di vi nópol is (Ci ente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr . Pres i dente - Vem a Mesa requerimento do Deputado Hely 

Tarquínio , em que solicita seja o requerimento da Comissão 
de Assuntos Municip2' s apreciaoo após os requerimentos 
numeraoos. Em votaç2 ~. o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado. 

Requer i mento do Deputado Gil Pereira, em que solicita. na 
forma regimental , sejam env iados ao Norte de Minas os 
membros da Comissão de Direi:os e Garantias Fundamentais 
desta Assembléia. com o objet ivo de investiga r "in loco " as 
denúncias ve i culadas re i teradamente, nos últimos dias, pela 
i mprensa. de ut i li zação e. até. de exportação oe mão-de-obra 
escrava. o que estaria ocorrendo em diversas carvoarias 
daquela região. À Comissão de Direitos e Gar ant i as 
Fundamentais. 
Requerimento ng 460/ 95. do Deputado He ly Tarquínio. em que 

so li cita ao Diretor -Gera l do Departamento Es tadual de Obras 
Públicas o encaminhamento dos balancetes dos dispêndios 
fin anceiros do Hosp i ta l Regiona l Antônio Dias. s i tuado no 
Muni cípio de Patos de Minas . re l at ivos 2 reforma e amp li ação 
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de suas instal ações. A Mesa da Assembléia opina pela sua 
aprovação. Em votação . o requerimento. Os Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. 
Oficie-se. 

Requerimento ng 461 / 95. do Deputado Hely Tarquínio, em que 
pede ao Secretário da Saúde informações sobre o andamento 
das obras relativas à reforma e ampliação do Hospical 
Reaional Antônio Dias. situado no Municíoio de Patos de 
Minas. A Mesa da Assembléia opina pe l a sua aprovação. Em 
votação. o requerimento. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. ( - Pausa. ) Aprovado. Oficie-
se. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr . Presidente . oeço verificacão de 

"ouorum " e o encerramento . de plano. da reunião. 
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente. eu gostaria de 

que fosse reg i straoa a presença dos Deoutados que estão 
participando das reuniões de cinco comissões. as quais estão 
acontecendo neste momento. conforme está registrado no 
paine l . Solicito seja feita chamada para recomposição do 
número regimental. 

O Sr . Presidente- É regimental o pedido de recomposição de 
"quorum " . A Presidênc ia convoca o Sr. Secretário a fim de 
proceder a chamada dos Deputados para recomposição de 
"quorum ". 
O Sr . Secretário ( Deputado João Leite ) - ( - Faz a chamada. ) 
O Sr . Presidente - Responderam á chamada 15 Deputaoos. Não 

hà nenhuma reun ião de comissão. Não há "quorum'', portanto. 
oara o prosseguimento aos nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente- A Presidência encera a reun i ão. e 

convoca os Deputados para a ordinária de debates de aman hã. 
dia 18. as 9 horas. Levanta-se a reun i ão. 

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
APURAÇÃO DAS CAUSAS QUE LEVARAM À PARALISAÇÃO DAS OBRAS DE 
CONST~UÇÃO DO HOSPITAL CARDIOMINAS , BUSCAR POSSÍVEIS 
SOLUÇOES PARA A RETOMADA DAS MESMAS , AMP LIAÇÃO DE SEUS 
OBJETIVOS COMPATÍVEL COM AS MACROPRIORIDADES DE MEDICINA 
CURATIVA 
Às dez horas e trinta minutos do dia dez de maio de mi 1 
novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados Antônio Roberto. Ajalmar Silva 
(subst i tuinoo este ao Deputado Marcelo Cecé. por indicação 
da Liderança ao PTB l e Arnaldo Penna ( s ubstituindo este ao 
Deputado He ly Tarqu i nio. oor indicação da Liderança do 
PSDBl. memoros da Comissão supracitada. Havendo número 
regimental . o Presidente. Deputado Antônio Roberto , decla~a 
abertos os traoalhos e suspende a reunião oor 15 minutos. As 
11 horas são reabertos os t r aba 1 hos, com a presença dos 
Deputados Hely Tarqu i n io . Leonidio Bouças e Antônio Roberto. 
O Presidente so li cita ao Deputado He iy Tarquinio que proceda 
à leitura da ata da reu ni ão anter ior . que. li da e aprovaaa. 
é subscrita pe los membros presentes. A Pr esidência informa 
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que esta reunião se destina a ouvir os Srs. Walfrido Silvino 
dos Mares Guia Neto. Vice-Governador do Estado e Secretário 
do Planejamento e Coordenação Ge al , e João Heraldo Lima , 
Secretário da Fazenda. Verificando- se a ausência dos 
convidados. o Presidente passa a palavra ao Deputado Hely 
Tarquínio. autor do requerimento que motivou o conv ite . Este 
apresenta reauerimento solicitando a suspensão dos trabalhos 
da Comissão, que seri a m reinici a dos no segundo período desta 
sessão legislatiV2. Colocado em vot ação. é o reauerímento 
aorovado. O Presidente determina que se encaminhe 
requerimento á Mesa da Assemb l éia so licit ando a suspensão 
dos trabalhos. Nada mais havendo a ser trataao. a 
Presidência agradece a presença dos par l amentares. determina 
a l avratura aa ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 3 de agosto de 1995. 
Antôn io Roberto, Presidente Hely Tarquínio Jorge 

Hannas. 
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos ao d i a quat r o de 
julho de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na 
Sa l a das Comissões os Deputados Marcos Helênio. Dinis 
Pinheiro e Carlos Pimenta. membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental, o Presidente . Deputado Marcos 
Helênio. declara abertos os trabalhos e so l i cita ao Deputado 
Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião 
anterior, que. lida e aprovaaa. é subscrita pelos 
parlamentares presentes. A Presidência informa aos Deputados 
que a reun i ão se destina a ouvir o Sr. Ru y José Vianna Lage, 
Presidente da COPASA - MG , que discorrerá soore o do aumento 
de 37% incidente sobre as tarifas ae água, oem como a 
apreciar as matérias constantes na ordem do dia . O 
Presidente registra a presença dos Srs. Vá lt er Schaber 
Júnior, Suoerintendente de Planejamento e Controle. Hubert 
Brant Novais, Secretário- Gerai. Assad Eli a Auad, da 
Coordenadoria de Relações Públicas e Henrique Bandeira. 
Assessor de Imprensa. todos da COPASA - MG. e do Sr. Marco 
Aurélio Carone. Presidente da Assoc i ação dos Usuários de 
Águas e Esgoto de Minas Gerais. A seguir. o Presidente 
concede a palavra ao Sr. Ruy Lage, para aue este esc l areça a 
prestação de serviços , o produto e o atenoimento da COPASA-
MG. Logo após. abre-se amp lo deoa te entre Deput ados. 
convidados e dema i s participantes. conforme consta nas notas 
taquigràficas. Tendo em vista a inexistência de "quorum ", o 
Presidente informa aos Deputados que não serão apreciaoas as 
proposições constantes na pauta. A Presidência agradece o 
comparecimento dos convidados. dos Deput ados e das demais 
pessoas, convoca os membros da Comi ssão oara a próxima 
r eu ni ão ordinária. determina a l avr atura da ata e encerra os 
traoalhos. 
Saia das Comi ssões. 2 de agosto de 1995. 
Mar cos Helênio. Presidente Dinis Pinhe iro Antônio 

Andrade- Gil Pereira. 
AT A DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA SOCIAL 
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Às dez horas e quarenta minutos do dia três de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das 
Comissões os Deput ados Glycon Terra Pinto. Miguel Martini e 
Antônio Roberto, membros da Comissão supracitada. Haven do 
número regimental. o Vice - Presidente, Deputado Glycon Terra 
Pinto, assume a direção dos trabalhos. dec l ara aberta a 
reunião e so li cita ao Deputado Miguel Martini que proceoa à 
leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada , é 
subscri a pelos membros presentes. Em segu i da. a Presidência 
acusa o recebimento de correspondência dos Vereadores á 
Càmara Municipa l de São José dos Campos. SP, em que se 
manifest am contrários à at i tude da polícia mineira de 
reprimir a assembléia dos operários da riAT. em 26 / 5 / 95: do 
Sr. José Alves da Cunha. de Rio Novo. em oue so li cita 
critérios mais justos com relação ao aposentaao da Po lici a 
Civil de Minas Gerais , c ujos proventos e temoo de serviço 
para aposentadoria difere~ ao aposentado da Polícia Militar; 
dos ver eadores á Càmara · ~nicipal de Leopoldina. em que se 
manifestam contrários é provável construção de uma 
penitenciária agrícola na localidade de Vargem Linda; e 
telex ao Governaoor do Es tado. em que comunica o 
encaminhamento à Secretar i a de Estado da Justiça de 
reouerimento so l ic i tando a instalação de um posto pol i c i al 
em ·Carlos Chagas . A seguir. o Presidente determina que o 
Requerimento ng 482 / 95 seja retir ado da pauta e distribu i os 
Requerimentos nQs 504 e 532 / 95 ao Deputado Antônio Roberto e 
os Requerimentos nQs 510 e 558 / 95 ao Deputaoo Miguel 
Martini. Passa-se à 2ª parte da reunião. fase em que são 
discutidas e votadas as proposições que disoensam a 
apreciação do Plená io da Assembléia. Em segu i da , o Deputado 
Antônio Roberto emite pareceres orais. mediante os quais 
conclui pe la aprovação dos Requerimentos ngs 504 e 532 / 95. 
Submetidos a votação. cada um por sua vez. são aorovados os 
mencionaoos requerimentos. O Deputado Miguel Martini emite 
pareceres orais. por meio dos quais conc lui pela aprovação 
dos Requerimentos ngs 51 0 e 558 / 95. Submetidos a votação. 
cada um por sua ve z. são aprovados os mencionados 
requerimentos. O Presidente submete a votação. nos termos da 
Deliberação da Mesa nQ 487. os Requerimentos nQs 533 / 95. de 
autoria do Deputado João Ba ti sta de Oliveira, e 579 / 95. de 
autoria ao Deput ado Paulo Scnettino: são aorovadas as 
referidas proposições. Cumprida a finalidade da reunião. a 
Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca 
os memoros da Comissão para a próxima reunião ordiná~ia. 
determina a l avratura oa ata e encerra os traoalhos. 

Sala oas Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Djalma Dini z , Presidente - Glycon Ter a Pinto- Anderson 

Aoauto. 
ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA 
Às dez hor as do dia oito de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco, reúnem-se na Sa l a das Comissões os 
Deoutados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo. Leonidio 
Bouças. Arnaloo Penna e Anivaldo Coelhc 'emoros oa Comiss ão 
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supracitada. Havendo número regimenta l, o Presidente. 
Deputado Geraldo Santanna, declara abertos os trabalhos, 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria 
constante na pauta e solicita ao Deputado Leonidio Bouças 
que proceda á leitura da ata aa reunião anterior. que , lida 
e aprovaaa. é subscrita pelos parlamentares presentes. A 
Presidência informa que foram convertidos em diligência os 
Projetos de Lei ngs 294 . 302. 304. 305, 307, 312 a 314. 317, 
318. 331, 332 e 338 a 340/95. Passa-se á 2ª parte da 
reunião. com discussão e votação de pareceres sobre 
proposições sujeitas á apreciação do Plenário da Assembléia. 
O Deputaao Arnaldo Penna apresenta requerimento no qual 
so licit a a inver são aa pauta para que a Mensagem nQ 19 / 95. 
do Governador do Estado. seja apreciada em primeiro lugar. 
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Presidente 
passa a palavra ao Deputado Arnaldo Penna. relator da 
Mensagem ng 19 / 95 . Este profere parecer no qual conclui pela 
aprovação da mensagem na forma do projeto de l e i 
apresentado. Discutido e votado, é aprovado o parecer. A 
Presidência dá prosseguimento á discussão do Projeto de Lei 
ng 95/95, adiada em virtude do pedido de vista formulado 
pe l a Deputado Marcos Helênio. Encerrada a discussão. é 
submetido a votação e aprovado o parecer mediante o qual o 
relator conclui pela constitucionalidade , pela l ega lidade e 
pela juridi c idade da matéria com as Emendas ngs 1 a 6. Na 
ausência do Deputado Marcos Helênio. relator do Projeto de 
Lei no 40/ 95, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado 
Arnaldo Penna. que emite parecer no oual conclui oela 
constitucionalidade, pela legal iaade e pela juridicidade da 
proposição na forma do Substitutivo nQ 1, que apresenta. Na 
fase de discussão, o Deputado Leonidio Bouças so licit a vista 
do projeto. a qual é concedida pela Presidência. O Deputado 
Anivaldo Coelho. relator do Projeto de Lei ng 278 / 95. em ite 
parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade, 
pela l ega li dade e pela juridicidade do projeto na forma do 
Substitutivo ng 1. que apresenta. Na fase oe discussão. o 
Deputado Simão Pedro Toledo faz uso da palavra e so licita 
vista da proposição. a qual é concedida pelo Presidente. Com 
a oalavra. o Deputado Arnalao Penna. re l ator do Projeto de 
Lei no 284/ 95, em i te parecer mediante o qual conclu i pe l a 
inconstitucionalidade. pe l a antijuridicidade e pela 
ilegalidade da proposição. Na f ase de discussão do parecer. 
o Deputado Anivaldo Coelho fa z uso da palavra e so licita 
vista do proje o. a qual é concedida pelo Presidente. Com a 
palavra. o Deputado Leonidio Bouças. relator do Projeto de 
Lei no 286/ 95. emite parecer meoiante o qual conclu i oela 
inconstitucionalidade . pela antijurioicidade e pela 
i legal idade da proposição. Submetido a discussão e vot ação. 
é aprovado o parecer. Nos termos do art. 189 do Regimento 
Interno. é o Projeto de Lei ng 286/ 95 encaminhado á Mesa da 
Assembléia para inclusão em ordem do dia. Registra -se. nesse 
momento, a presença do Deputado Sebastião Navarro. Com a 
palavra. o Deputaoo Arnaldo Penna. relator do Projeto de Lei 
nQ 297 / 95, emite oarecer mediante o aua l conclui pe l a 
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constituciona li dade, pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição com a Emenda no 1. que apresenta. Submetido a 
discussão e votação, é o pãrecer aprovado. Com a palavra. o 
Deputado Arnaldo Penna. relator do Projeto de Lei ng 310/ 95 . 
emite parecer mediante o qua l conclui pela 
constituciona li dade , pela legalidade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a discussão e a votação, é o parecer 
aprovado. Com a palavra, o Deputado An' :aldo Coelho. relator 
do Projeto de Lei ng 320/ 95 . emite pé·ecer mediante o qual 
conclui pela constituciona li dade. pela legalidade e oe l a 
juridicidade do projeto . Submetido a discussão e votação. é 
aprovado o parecer. O Deputado Arnaldo Penna, relator do 
Projeto de Lei ng 326/ 95. so licit a prazo regimental oara 
emitir seu parecer. o que é deferido pela Presidência. Com a 
palavra. o Deputaoo Anivaldo Coelho, elator do Projeto de 
Lei no 337 / 95. emite parecer mediante o qual conclui pela 
const~tucionalidade, pela legal dade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a d i scussão e votação, é aprovado o 
parecer. Passa - se à fase oe discussão e votação de 
proposições oue disoensam a aoreciação do Plenário da 
Assemblé i a. Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna. relator 
dos Projetos de Leis !QS 311 e 195/ 95. emite pareceres, 
mediante os quais con: lui pela constitucional idade. pela 
legal i dade e oela juridicidade cas proposições. Submetidos a 
discussão e :t ação. caca um por sua vez. são aprovados os 
pareceres. cc· a oalavra o Deputado Leonidio Bouças. re l ator 
do Projeto ae L~ ' ng 2 1/ 95. emite parecer mediante o qual 
conclui pela incJnstitucionalicade da proposição. Submetido 
a discussão e votação. é aprovado o parecer Co~ a oalavra. 
o Deputado Arnaldo Penna. relator do Projeto de Lei ng 
212 / 95. emite parecer mediante o qua l conclui pela 
constitucionalidade, pe l a l ega li dade e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a discussão e votação. é aprovado o 
oarecer. Na ausência do Deputado Antônio Genaro. relator dos 
Projetos de Lei nos 281 e 291 / 95. o Presidente redistribui a 
matéria ao Deputado Leonidio Bouças. que emite pareceres 
meoiante os quais conc lui pela constitucional idade. pela 
legalidade e pela jurioicidade das proposições com a Emenda 
no 1 aue apres~nt a ao Projeto de Le i ng 291 / 95. Submetidos a 
d~scussão e votação. cada um por sua vez. são aprovados os 
pareceres. O Deputado Geraldo Sar.tanna, relator do Projeto 
de Lei nQ 303/ 95 . em ite oarecer mediante o qual conclui oela 
constituciona l i dade. pela legali:"Je e pela juridicidade da 
proposição. Submetido a aiscussãc e votação. é aprovado o 
oarecer. Com a palavra. o Deputaoo Leon ioio Bouça~. relator 
dos Projetos ae Lei ngs 306. 308. 316. 32'. 3~2. 4. 333 a 
336 e 341 / 95. emite pareceres mediante os quais cc i ui pela 
constitucionalidade. pela legalioaoe e pela jurioic1oade das 
proposições e apresenta emendas que receberam o ng 1_aos 
Projetos ae Lei ngs 316 e 334 / 95. Submetidos a discussao e 
votação. cada um oor sua vez. são aprovados os pareceres. 
Cumprida a finalidade oa reunião. a Presidênc i a agradece a 
presença de toaos. so l ic~ta seja l avraoa a ata e encerra os 
~raba l hos. 

~--------------------------------------------__/ 
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Sala das Comissões, 16 de agosto de 1993. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arnaldo Penna Leonídio 

Bouças - Anivaldo Coelho - Simão Pedro Toledo . 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco. comoarecem na Sala das 
Comissões os Deputados Anderson Adauto. João Leite e Gilmar 
Machado, membros da supracitada Comissão. Na ausênc i a do 
Presidente, o ueputado Anderson Adauto assume a direção dos 
trabalhos. e. navendo numero regimental, declara aberta a 
reunião e so lici ta ao Deputado João Leite que proceaa a 
leitura da ata da reunião anterior . que. l iaa e aprovada . é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir. a Presidência 
informa que a reunião se aes-'na a apreciar as matérias da 
pauta, conforme ed ital de co~vocação. Encerrada a 1ª parte 
dos trabalhos. passa - se a 2ª fase da Ordem do Dia. com a 
discussão e a vot ação de parecer sobe ~ oroposição sujeita a 
aprec i ação do Plenário da Assembléia J Presidente reabre a 
discussão do parecer. do qua l é relator, sobre emenda 
apresentada em Plenário ao Projeto ae Lei nQ 260/ 95, de 
autoria do Governador do Estado. que altera a Lei nQ 6.763. 
de 26 / 12/75, que conso lida a legislação tributária do Estado 
de Minas Gerais e dá outras providências. e esclarece que o 
Deputado João Leite pediu vista aessa matéria. Tendo em 
vi sta a falta de informações sobre o assunto do projeto 
citado, o Deputado João Leite apresenta requerimento 
solicitando a presença dos seguintes membros da Comissão 
Permanente/36.900/ 95 para discorrerem sobre questões afetas 
a realização e a fiscalização dos sorteios de bingo e 
similares em Minas Gerais: Srs. Fernando de Campos Sasso, da 
Secretaria de Esportes. Lazer e Turismo. Gil Marcos de 
Araujo Silva. da Loteria do Estado de Minas Gerais. 
Francisco Eustáchio Rabel lo, da Secretaria de Segurança 
Publica. e Neusa Ribeiro Vi ana . da Secretaria Fazenda. O 
convite é estendido também ao Sr. João Heraldo Lima. 
Secretário da Fazenda. Colocado em votação, é o requerimento 
aprovado. Dando continuidade. a Presidência passa a palavra 
ao Deputado Gilmar Machado. que emite parecer mediante o 
qual conclui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 210/95, no 
1Q turno. na forma proposta. Submetido a discussão e 
votação. é o parecer aprovado. Cumpriaa a finalidade da 
reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima 
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 6 de agosto de 1995 . 
João Leite. Presidente - Gilmar Machaao- Dinis Pinheiro. 

ATA DA 2a REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO- PARA , NO PRAZO DE 120 DIAS , INVESTIGAR A 
EXISTÊNCIA DE ESCRAVIDÃO POR DÍVIDAS DE TRABALHO NO 
DESMATAMENTO E PRODUÇÃO DE CARVÃO VEGETA L NA REGIÃO NORTE DE 
MI NAS 
Às quinze horas e trinta minutos do dia dez de agosto ae mil 
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novecentos e noventa e c inco, reunem- se na Sala das 
Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Almir Cardos o. 
Arnaldo Penna , Marcelo Gonçalves e Antônio Roberto. membros 
da Comissão supracitada. Havendo numero regimental. o 
Pres idente "ad hoc". Deputado Antônio Roberto. decl a ra 
abertos os trabalhos e so licit a ao Deputado Carlos Pimenta 
que proceda a lei tura da ata da reunião anter ior. que, lioa 
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir 
passa a palavra ao Deputado Carlos Pimenta, que havia sido · 
eleito Presidente na reunião an:erior. com 5 (cinco) votos. 
Entretanto , o Deputado Carlos Pimenta apresenta 
justificativas que o impedem de ace it ar a Presidência e 
sugere que se faça nova eleição. uma vez que está 
sobrecarregado com a direção de diversas outras Comissões. 
Havendo c · -:ordãncia de todos os memoros presentes. o 
Presidente ao hoc" sol icita que se distribuam cédu l as de 
votação devidamente autenticadas e designa o Deputado Almir 
Cardoso para escrutinador. Apurados os votos. verifica- se 
que foram e leitos os Deputados Marcelo Gonçalves e Almir 
Ca rdoso para Presidente e Vice- Presidente. respect ivamente. 
ambos com 4 (quatro) votos . Na condição de Presidente "ad 
hoc" , o Deputado Antônio Roberto convida o Deputado Marcelo 
Gonçalves a tomar assento á mesa e o empossa no cargo de 
Presidente. O Deputado Marcelo Gonçalves empossa o Deputado 
Almir Cardoso no cargo de Vice-Presidente . agradece a 
escolha de seu nome e designa como relator da matéria o 
Deputado Carlos Pimenta. Passa - se. então. a programação dOS 
trabalhos oa Comissão. Com a palavra. o Deputado Carlos 
Pimenta apresenta requerimento verpa l . em aue solicita seja 
convidado o Dr. Ivan Collares de Aguiar, Subdelegado do 
Trabalho de Montes Claros. para comparecer a reunião de s ta 
Comissão . O Deputado Almir Cardoso aprese nt a requ erimento em 
que sol i cita a presença de reoresentantes dos seguintes 
ór gãos e entidades de Minas Gerais: Comissão Pastoral da 
Terra. Federação dos Trabalhadores em Agricultura do Estado 
de Minas Gerais. Cáritas -MG. Coordenadoria Estadual de 
Direitos Humanos. CUT-MG, Polícia Federal . Ministério 
Publico Federa l e Delegacia Regional do Trabalho. Colocados 
em votação. cada um por sua vez. são os requerimentos 
aprovados por un anim idade. Com a concordância de todos os 
seus membros. fica decidido que a Comissão se reunirá 
ordinariamente ás quintas - feiras. ás 11 horas. Cumprida a 
finalidade da reunião. a Presidência agradece a oresença dos 
Deputados. determina a lavratura da ata. convoca os membros 
da Comissão para a próxima reunião ordinária e encerra os 
tr aba lhos. 
Sala das Comissões. 7 de agos~o de 1995. 
Marce l o Gonçalves, Presiaente- Almir Ca rdoso Car l os 

Pimenta- Gil Pereira. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOS IÇ ÕES 

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12 . 684 
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Valendo-se da atribuição que lhe confere o arr. 90. VIII, 
c/c o art. 70, li, da Constituição Estadual, o Governador do 
Estado opôs veto total à Proposição de Lei nQ 12.684 . que 
dispõe sobre o repasse de recursos tributários 
compensatórios a município que abrigue em seu território 
unidade de conservação ambiental. e, por meio da Mensagem ng 
499/95. encaminhou, para serem apreciadas por esta Casa. as 
razões do veto. 
Constituída esta 

C / CO art. 112. 
Comissão Especial, nos termos do art. 234. 
I. "b". do Regimento Interno. compete - nos 

apreciar o veto e sobre ele emitir parecer. 
Funaamentação 

A referida oroposição. ora vetada, destina 4% dos recursos 
de que trata o art. 150. § 1Q. ~I. da Constituição Esradual 
a município que abrigue em seu território unidade de 
conservação ambiental. O Governador ao Estado alegou, nas 
razões do veto. que, embora seja oportuna a proposta. a sua 
adoção aeveria ser precedida de estudos mais amplos. daaa a 
necessidade de ser considerada com base em dados seguros e 
de natureza técnica a fixação dos percentuais de 
participação dos municípios na divisão da arrecadação do 
tributo. 

Sabemos quanto é importante para os municípios que investem 
em proteção ambiental a definição de uma forma ae 
compensação do ônus correspondente à caracterização ae 
significativas partes de seus territórios como unidades de 
conservação. Em Minas. diferentemente do que ocorre em 
outros Estados. como o do Paraná. essa matéria ainda não foi 
regulamentada: o repasse aos municípios da parcela a ser 
destinada por lei especifica (correspondente a 1/ 4 do total 
do ICMS a eles distribuído) segue o critér i o que se baseia 
na divisão ao bolo geral de forma proporcional ao Valor 
Adicionado Fiscal nas operações relativas ao ICMS realizaaas 
em seus territórios. 

Uma nova distribuição significaria. na prática. 
redirecionamento dos recursos retiraaos do bolo total. os 
quais seriam aestinados aos municípios que fossem 
beneficiados oela lei. É preciso. oortanto . que se proceda 
com muita orecaução ao se estabelecerem novos critérios de 
distribuição . 

Nesse sentido. o Governador ao Estaao. ao vetar a 
proposição e~ causa. alega que determinou aos órgãos 
competentes ao Estado que realizem estudos sobre a forma de 
d i stribuição do Va l or Ao i cionado Fiscal VAF nas 
operações relativa ao ICMS. e para regu l amentar o repasse aa 
parcela em questão. visando a torná-la mais condizente com a 
necessioaae ae Desenvolvimento social e a superação oas 
desigualdades inter-regionais e municipais. Alega, ainda. 
que levara em conta. nesses estudos. entre outros critérios. 
a extensão territoria l aos municípios. sua densidaae 
poou l ac i onal e seus inves:ime tos em saúoe. educação e 
preservação ao meio ambiente. Esse ú l timo critério, ae certo 
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modo. tranqüiliza o autor da proposta. Deputado Ronaldo 
Vasconcellos, que manifestou, nesta Casa, seu contentamento 
com a promessa do Governador do Estado de materializar essa 
idéia. pela qual ele tanto lutou. 
São essas as razões que nos levam a concordar com a decisão 

tomada pelo Chefe do Poder Executivo. 
Conclusão 

Em face do exposto. somos pela manutenção do Veto Total à 
Proposição de Lei ng 12.684. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
José Henrique. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Paulo 

Piau. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

-NQ 5 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe. de autoria do Deputado Marcos 

Helênio. tem como objetivo instituir. mediante concessão de 
incentivos fiscais. programa de geração de postos de 
trabalho no âmbito do Estado de Minas Ge r ais. 
Publicada em 18 / 2/95, foi a proposição distribuída a esta 

Comissão para exame preliminar quanto à juridicidade, à 
constitucionalidade e à legalidade. nos termos do art. 195. 
c; c o art. 103. V. "a". do Regimento Interno. 

Fundamentação 
O projeto o-a analisado. de cunho estritamente social. visa 

a estaoelece- critérios para a implementação de um programa 
de amparo a comunidades carentes, objetivando dessa forma 
minimizar os graves danos causados pe la miséria. aue asso l a. 
principalmente. a população ae baixa renda. 
O combate à pobreza é tarefa do pooer público e sob esse 

enfoque é que aeve ser apreciada a proposição em estudo. 
Com efeito, é oportuno refletir acerca do que dispõe a 

Constituição Estaaual. "in verbis": 
"Art. 11 - É competência do Estado. comum à União e ao 

Município: 
I -
X combater as causa. da pobreza e os fatores de 

marginalização. mediante a integração social dos setores 
desfavorecidos:". 

Da interpretação do dispositivo supracitado. constata - se 
que o projeto de lei e epígrafe està consoante ao comando 
constitucional em destaque. 

Por outro l ado. não vislumbramos no referido projeto de lei 
nenhuma forma de violação ao texto const i tucional vigente 
naquilo que diz respeito aos aspectos ae competência e 
inic i ativa. Ao contrário. a proposição em te l a versa sobre 
matéria oe competência adstrita ao campo legiferante do 
Estado. sendo. portanto, apl icàveis neste caso as regras 
contidas no art. 25. ~ 1Q. da Constituição Federal. 

Porém. como forma de ajustar a redação do projeto a uma 
me l hor técnica legislativa. apresentamos. na conc l usão ao 
nosso parecer. o Substitut ivo ng 1. 

Conc l usão 
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Pelas razões aduzidas , concluímos pela juridicidade, pela 
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei ng 
5/ 95 na forma do Substitutivo nQ 1, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI NQ 5/95 
Institui o Programa Estadual de Apoio a Comunidades 

Carentes e de Incentivo à Criação de Novos Postos 
de Traba l ho - Pró-Comunidade. 

A Assemblé i a Legislativa do Estado oe Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -Fica instituído o Programa Estad ua l de Apoio a 

Comunidades Carentes e de Incentivo à Criação de Novos 
Postos de Trabalho - Pró- Comunidade. 

Art. 2o -O Pró-Comunidade ~em como objetivo promover a 
melhoria da aualidade de vida das popu l ações carentes , em 
especia l as ~~sidentes em vilas e favelas dos grandes 
conglomerados urbanos. por meio. principa l mente, do 
incentivo à realização de obras por pessoas jurídicas em 
débito com o Estado. 

? 1Q -As pessoas jurídicas referidas neste art i go não 
poderão estar inscritas na divida ativa. e os seus débitos 
com o Estado deverão ter sido apurados até a data de 
pub li cação desta lei. 
~ 2Q - O montante dos recursos financeiros investidos pelo 

devedor na realização da obra será abatido de seu débito com 
o Estado. 

Art. 3Q O Pró-Comunidade deve promover ações de 
assistência às populações carentes nas seguintes áreas : 

I - saneamento básico; 
II - saúde: 
III - abastecimento; 
IV - educação: 
v - habitação: 
VI - infra-estrutura urbana: 
VII - cultura; 
VIII -esporte e lazer. 
Art. 4o -A mão-de-obra a ser utilizada na execução dos 

projetos do Pró-Comunidade deve ser contratada. 
prioritariamente. no âmbito da comunidade a ser beneficiada. 

Ar t . 5o -O Pró-Comunidade será gerenciado por um conse lho 
gestor composto. de forma paritária. por representantes do 
Poder Executivo e da sociedade civil organizada. 

Art. 6Q- Para participar do programa. as pessoas jurídicas 
referidas no art. 2Q devem habilitar - se à execução de 
projetos elaborados pelo conse lho gestor ou apresentar a 
este projetos de melhoria que atendam a interesses 
comunitários nas áreas previstas no art. 3Q. 

Parágrafo único - Cada devedor deve apresentar somente 1 
(um; projeto, e o limite do seu custo será fixado na forma 
da regulamentação desta l e i. 

Art. 7Q- Compete ao conse lho gestor do Pró-Comunidade: 
I - elaborar projetos de interesses comunitários: 
II - examinar os projetos apresentaoos sob o ponto ~e vista 

oa vi abi li dade econômica, financeira e operacional: 
III - selecionar os projetos a serem atendiaos: 
IV- fixar os limit es máximos de recursos a serem aplicados 
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a cada projeto individualmente; 
v - acompanhar a execução financeira e operacional dos 

projetos: 
VI analisar a prestação de contas dos recursos 

financeiros empregados na execução dos projetos. 
Art. 8Q -Para candidatar - se aos beneficios do Programa. a 

comunidade deverá encaminhar projeto . por intermédio aos 
seus representantes, ao conselho gestor do Pró - Comunida de. 
Art. 9Q - Constituem recur s os do Pró- Comunidade: 
I - dotações consignadas no orçamentc ~o Estado: 
II - os provenientes de convênios fir-~dos com instituições 

públicas ou privadas; 
III - os provenientes de convênios firmados com organismos 

internacionais; 
IV - os provenientes de doações de qualquer natureza. 
Art. 10- O Poder Executivo regulamentará esta l ei no prazo 

de 90 (noventa) dias a contar da data de sua pub li cação. 
Art. 11 Esta lei entra em vigor na data da sua 
publicaçã~. 

Art. 12 - ~evogam- se as disposições em contrário. 
Sala das _omissões. 5 de julho de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Leonídio Bouças. relator -

Simão Peoro Toledo - Arnaldo Penna - Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 5/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Marcos Helênio, o Projeto de Lei ng 

5/ 95 dispõe sobre a concessão de incentivos fisca~s oara o 
apoio à realização de projetos de geração de postos de 
trabalho no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Foi a proposição distribuída à Comissão de Constituição e 
Justiça. que concluiu por sua juridicidade, 
constituciona li dade e legalidade na forma do Substitutivo ng 
1. por ela apresentado. Agora. vem a matéria a esta Comissão 
para que seja elaborado o parecer. nos limi tes de nossa 
competência. 

Fundamentação 
A matéria ocasiona. inicialmente. indiscutível redução da 

receita tributária. pois envo lve 2 concessão de incentivos 
fiscais. Tais efeitos são. contudo. compensados pelos 
beneficios advinaos da aprovação do projeto. 
Financeiramente. acreditamos que a prooosição acarrete 

efeitos positivos no que tange à ati vi dade econê~ica. 
geranoo aumento da arrecadação tributária. 

Além d i sso. a oroposição. buscando a redução do desem~-ego. 
atenua o sofrimento de nossa população. permitindo oue sejam 
r eduz i dos os gastos assistenciais real izados pe lo Governo 
Estadua l e pelas Prefe i turas de nosso Estado. 

Conclusão 
Em face do exoosto . op in amos oela aorovação do Projeto de 

Lei ng 5/ 95 na forma ao Substitutivo ng 1. apresentado pela 
Comi ssão de Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
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Miguel Martini. Presidente Geraldo Rezende Marcos 
Helênio Alencar 

PARECER 
d2 Silveira Júnior- Glycon Terra Pinto. 
P A~A O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 47/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
O projeto de lei em exame. desarquivado a requerimento do 

Deputado José Bonifácio. dispõe sobre a participação de 
parlamentares nos conselhos estaduais. 

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela 
juridicidade. pela constitucional idade e pela legalidade do 
projeto de lei em tela. aperfeiçoado pelas Emendas nQs 1 e 
2 . de sua autoria. 

A Comissão de Administração Pública. quanto ao mérito. 
concluiu pela aprovação do projeto de lei. nos termos do 
parecer da Comissão oe Constituição e Justiça. 

Vem, agora , a matéria a esta Comissão para ser analisada 
sob a ótica da fiscalização financeira e orçamentária. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame merece ser aprovado pelos seus 

méritos . porém carece de alguns aperfeiçoamentos, que virão 
compatibilizá-lo com a legislação comercial vigente. 

Assim. estamos propondo a Subemenda nQ 1 à Emenda nQ 1, que 
dá nova redação aos~~ 1Q e 2Q do art. 1Q. A alteração do~ 
1Q estabelece que o representante do Poder Legislativo seja 
o presidente de comissão temática. ou outro membro da 
respectiva comissão. conforme a natureza do conselho 
estaaual a que se aestina o representante. 

Já a alteração do 9 2Q encontra justificativa na existência 
oe lei federal que concede poder soberano às assembléias 
gerais de acionistas das socieaades por ações para eleger os 
membros dos conse l hos de administração e do conselho fiscal 
dessas sociedades. 

A Lei Federal nQ 6.404, de 15 / 12 / 76 , que dispõe sobre as 
sociedades anônimas. nas quais se insere a maior parte das 
empresas públicas e sociedades de economia mista do Estado 
de Minas Gerais. impõe no seu ar:. 140 a forma de composição 
dos conselnos de administração dessas sociedades mercantis: 

"Art. 140 -O Conselho de Administração será composto por. 
no mínimo. 3 (três) membros, eleitos pela assembléia oeral e 
por ela destituiveis a aualauer tempo devendo o estatuto 
estabelecer: 

I - o mínimo de conselheiros , ou o máximo e mínimo 
permitidos. e o processo ae escolha e suostituicão do 
presidente e do conselho: 

II - o modo de substituição dos conselheiros: 
III - o prazo de gestão. que nao poderá ser superior a 3 

( três) anos. permitida a ree l eição: 
I V as normas sobre a convocação. insta l ação e 

funcionamento do conselho. que de l iberará por maioria de 
votos " . (Grifas nossos. J 

Quanto ao conselho fisca l . o art. 16 1. ? 1Q. disoõe: 
"Art. 16 1 - ....... . ...... . 

1Q - O conselho fiscal será composto ae, no mínimo. 3 
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(três) e . no máximo, 5 (cinco) membros. e suplentes em igual 
número. acionistas ou não . eleitos pela assembléia geral". 
(Grifo nosso.) 

Não poderá. portanto . o Estado, por meio de lei estadual. 
deliberar sobre a escolha ou designação de membro do 
conselho de administração ou conselho fiscal das sociedades 
por ações . mesmo naquelas em que detenha a maioria 
acionária, por ser atribuição soberana da assembléia geral 
de acionistas, conform~ o disposto na Lei Federal nQ 6.404, 
de 1976. 

Com vistas à compatibilização aa proposição à referida lei 
federal. estamos propondo nova re~ação para o 9 2Q, 
excluindo do escopo do "caput" do 2~ - 1Q os conselhos de 
administração e fiscal das empresas em que o Estado de Minas 
Gerais detenha maioria acionária. 

Assim sendo. o projeto de lei em tela terá eficácia sobre 
as seguintes entidades estaduais: 

- Conselho de Defesa Social; 
- Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social; 
- Conselho Estadual de Comunicação Social: 
- Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança. do 

Adolescente. do Portador de Deficiência e do Idoso; 
- Conselho Estadual de Educação: 
- Conselho Estadual de Saneamento Básico: 
- Conselho Estaaual de Transporte: 
e outros criados por lei. 

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

nQ 47 / 95 com a Subemenda no 1 à Emenda no '· a seguir 
redigida. e com a Emenda nQ-2. apresentada pela Comissão de 
Constituição e Justiça, ficando prejudicada a Emenda nQ 1. 

SUBEMENDA No 1 À EMENDA No 1 
Dê-se ao art. 1Q a seguint~ redação: -
"Art. 1Q- Os Conselhos do Estado de Minas Gerais previstos 

na Constituição Estadual, os criados em l ei e os demais, 
conforme l egislação específica. terão em seus quadros pelo 
menos 1 (um) representante do Poder Legislativo. 

€ 1Q -O representante de que trata o "caput" deste artigo 
será o presiaente de comissão temática. ou outro membro 
daquela comissão por ela indicado. 

'i 2Q - Entre os conselhos a que se refere o "caput" deste 
artigo. não se incluem os conselhos de administração e 
conselhos f 1scais das empresas públicas estaduai~ ou 
daquelas em que o Estado detenha a maioria acionária.". 

Sala das Comissões. 3 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente e relator- Marcos Helênio 

Gl ycon Terra Pinto- Geraldo Rezenae- Alencar da Silveira 
Júnior. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PRO JE TO DE LEI 
NQ 52/ 95 

Com i ssão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria dos Deoutados J oão Bat i sta de Ol iveira e El oe 
Brandão. o Projeto ae Lei ng 52 / 95 oisoõe sobre o uso do 
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sistema braile em formulários oficiais e documentos de 
recolhimento de tributos no Estado. 
A matéria foi ex~minada pela Comissão de Constituição e 

Justiça, que concluiu por sua juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nQ 
1, por ela apresentado, e pela Comissão de Administração 
Pública. que se manifestou pela sua aprovação. 

Passamos agora a analisar a proposição. nos termos do art . 
103, X. do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposição em comento tem como objetivo precípuo. entre 

outros. o de democratizar a informação e facilitar as 
atividades das pessoas port adoras de deficiência visual . O 
Estado de Minas Gerais, se aprovado o projeto. estará 
reconhecendo nos integrantes c~sse já numeroso grupo social 
cidadãos em pleno gozo de seus Jireitos e aptos a lutar por 
sua realização pessoal e pelo seu bem-estar. 

No entanto. não obstante tenha fina i idade altruísta e traga 
dividendos socioeconômicos incalculáveis. o projeto e omisso 
com relação ás dotações orçamentárias necessárias á sua 
aprovação, bem como não informa qual e a repercussão no 
orçamento estadual das alterações solicitadas. 

A fim de ultrapassar tal obstáculo e aprimorar o projeto. 
apresentamos a Emenda nQ 1. que deverá suprir a deficiência 
mencionaoa e proporcionará o prazo adequado para a previsão 
orçamentária necessária. 

Conclusão 
Pe l o exposto. opinamos pela aprovação do Projeto oe Lei nQ 

52 / 95 na forma do Substitutivo nQ 1. apresentado pela 
Comissão de Constituição e Justiça. com a Emenda nQ 1. desta 
Comissão. a seguir redigida. 

EMENDA NQ 1 
Dê-se ao art . 3Q a seguinte redação: 
"Art. 3Q -Esta lei entra em vigor no exercício financeiro 

subseqúente ao da sua aprovação. " . 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Geraldo Rezende- Glycon Terra 

Pinto- Alencar da Silveira Júnior -Marcos Helênio. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

-No 62 / 95 
Comissão de Fiscaiizaçâo Financeira e Orçamentária 

Relatório 
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos. o Projeto de 

Lei ng 62 / 95 tem por objetivo autorizar a Fundação 
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG - a doar á 
Prefeitura Municipal oe Oliveira imóvel que menciona. para a 
construção de um centro oe lazer 

O projeto. resultante do desarquivamento de proposição do 
autor. por ele requerido nos termos do art. 185 do Regimento 
Interno. foi distribuído á Comissão de Constituição e 
Justiça, que concluiu pela antijuridicioade da matéria . 
Compete agora a esta Comissão emitir seu parecer. nos 

termos regimentais. 
Fundamentação 
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O imóvel cuja doação se pretende autorizar pertence ao 
patrimônio da FHEMIG e lhe foi doado pelo Est ado, confor me 
escritura pública de doação ex pedida pelo Cartório do 6Q 
Oficio de Notas de Belo Horizonte. em 21/12/70. 

Em resposta a oficio enviado pela As sembléia Legislativa. 
solicitando informações sobre a situação do imóvel, o 
Superintendente - Geral da FHEMIG manif estou - se contrário á 
doação. esclarecendo aue a fundação necessita do imóvel como 
fonte de receita capaz de viabili zar sua nova proposta 
assistencial para os hansenianos. que consiste na 
transformação das colônias de hanseniase em hospitais 
gerais. 

Como o proprietário informa que o imóvel não se encontra 
disponível para doação. sem sentido seria a edição de lei 
que visasse a autorizar tal operação. 

Conclusão 
Em face do exposto. somos pela rejeição do Projeto de Lei 

nQ 62 / 95 . 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Miguel Martini, Presidente - Glycon Terra Pinto. relator-

Marcos Helênio Geraldo Rezende Alencar da Silveira 
Júnior. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
'Nº 64/95 

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 
Relatório 

De autoria do Deputado Marcos Helênio. o Projeto de Lei nQ 
64 / 95 torna obrigatória a construção de escadas para peixes 
de piracema em barragens edificadas em cursos de água 
localizados em território de domínio do Estado. 
Publicada. foi a matéria distribuída á Comissão de 

Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade . 
constitucionalidade e legal idade. A seguir, foi a proposição 
encaminhada à Comissão de Meio Ambiente. que opinou pela sua 
aprovação. Agora. vem o projeto a esta Comissão para que 
seja elaooraoo o parecer. nos limites de sua competência. 

Fundamentação 
O projeto possui indiscutível mérito sob o ponto de vista 

ecológico. 
Também sob o aspecto soc1oeconom1co a proposição e 

relevante. na mediaa em que a pesca e atividade econômica 
importante em diversas regiões do Estado e possibilita às 
populações carentes o acesso a uma alimentação de excelente 
qual idade. 

Não se deve . contudo. menosprezar os custos que a matéria 
acarreta. Nesse sentioo. sugerimos aue seja concedido prazo 
para que sejam construídas escadas para peixes nas barragens 
jà existentes. 
Sugerimos que as penalidades a serem aplicadas em razão do 

não-cumprimento dos preceitos do projeto em estudo fiquem a 
cargo do COPAM, nos termos da legislação especifica em 
vigor. 

Conclusão 
Em face do exoosto. opinamos pe l a aprovação do Projeto de 
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Lei ng 64/95 na forma do Substitutivo ng 1, a seguir 
redigido. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ 64/95 

Dispõe sobre a construção de escadas para peixes de 
piracema em barragens construídas no Estado. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. lo- é obrigatória a construção de escadas para peixes 

de piracema em barragens a serem edificadas em cursos de 
água localizados em território de dom í nio do Estado. . 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica as 
barragens cujas caracterís:icas de projeto tornem ineficaz a 
medida, ouvido o Conselho ~stadual de Po l ítica Amb i enta l -
CG?AM. 
Art. 2o - As barragens ja existentes deverão ser adaptadas 

ao disposto nesta l ei no prazo de 5 ( cinco ) anos. 
Art. 3Q -As penalidades pe lo não-cumprimento desta lei 

serão aplicadas pelo COPAM. em conformidade com a l eg i s l ação 
em vi gor. 
Art. 4o- O Poder Execut ivo regu l amentara esta l ei no prazo 

de 180 (cento e oitenta) dias. 
Art. 5Q Esta l e i entra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Art. 6Q - Revogam-se as dispos i ções em contrário. 
Sala das Comissões. 17 ae agosto de 1995 . 
Mi gue l Mart ini . Presidente- Geraldo Rezende. relator 

Glycon Terra Pi nto- Marcos Helênio -A l encar da Sil veira 
Júnior. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 215 / 95 

Comissão de Fisca l izaç~o Financeira e O~;amentar i a 
Relatório 

De autoria do Deputado Toninha Zeítune, o Proj eto de Lei ng 
21 5/ 95 prevé a concessão de incent ivo fi sca l para as pessoas 
jurídicas que possuam empregados com ma is de 40 anos, no 
âmbito do Estado de Minas Gerais. 

A proposição foi distribuída á Comissão de Const ituição e 
Justiça. que concluiu sua juridicidade. 
con st i t uc i ona 1 i da de e 1 ega 1 i da c-: ::::CJm a Emenda nQ 1, que 
apresentou. Agora. vem a propo~ .ção a esta Comi ssão . para 
que seja elaborado parecer. 

r undamentação 
O proj eto em tela possui indiscutível mér i to. tendo em 

vist a que institui medidas que es timul a m a cont ratação de 
pessoas cuja fa ixa de idade. muitas vezes. já constitui 
empec ilho para obte nção de emprego 
Financeiramente. a ma t é ria acarreta redução de receitas 

oara o cofre estadua l . pois prevê a concessão de incent ivo 
fiscal. Por outro l ado . caso a proposição possibi li te que 
mais pessoas obtenham novos empregos. o Gov erno Estadua l 
poderá de i xar oe r ea li zar diversas despesas. morme nte na 
área socia l. 

Conclusão 
Em face do exposto. opinamos pela a orovação do Projeto oe 
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Lei nQ 215/ 95 com a Emenda ng 1, apresentada pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 

Sa 1 a das Comissões . 17 de agosto de 1995. 
Miguel Martini. Presidente- Alencar da Silveira Júnior . 

relator - Marcos Helênio - Gera l do Rezende - Glycon Terra 
Pi nt o . 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 296/95 

Com i ssão de Educação. Cul tura , Desporto e Turismo e La zer 
Rel atório 

O Projeto de Lei ng 296/ 95. do Deputado Geraldo Rezende , 
pretende dec l arar de utilidade públ i ca a Guarda - Mir i m de 
Ponte Nova. com sede no Município de Ponte Nova. 

Em obediência aos trâmites regimenta i s. foi o orojet o 
pub li cado , em 9/ 6/ 95. e encaminhado a Comissão de 
Const i tuição e Justiça , que não encontrou óbice á sua 
tramitação e lhe apresentou a Emenda nQ 1. 

Vem a propos i ção , agora . a esta Comissão para o 1Q turno de 
del i beração conc l usiva. 

Fundamentação 
A Guarda-Mirim de Ponte Nova é uma entidade que apresenta 

propósitos e interesses voltados para o atendimento das 
necessidades das crianças . oferecendo-lhes educação 
profissional e c ív ica, a l ém de oportu ni dades de traba l ho. 

Num pais de profunda desigualdade socia l. onde os direitos 
fundamenta i s das crianças não são assegurados. iniciativas 
como essa são de vital importância para a comunidaae. 

Conclusão 
Pelo exposto, somos pe l a aprovação do Projeto de Lei ng 

296 / 95 no 1Q turno. com a Emenda nQ 1. da Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Sa l a das Comissões. 18 de agosto de 1995. 
João Leite. re l ator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 301/95 

Comissão de Constituição e Justi ça 
Relatório 

De a uto ria do Deputado Sebastião Costa. o Projeto de Lei nQ 
301 / 95 objeti va oec l arar de utilidade oública o Conselho oas 
Associações de Moradores de Manhuaçu- COAMMA -. com sede no 
Município de Manhuaçu. 
Publicaao em 10/ 6/ 95. vem 

exame preliminar. nos termos 
"a ". do Regimento Interno. 

o pro j et o a esta Comissão para 
doare. 195 . c / c o art. 103 . V. 

Fundamentação 
Em r egu l ar funcion ame nto desde janeiro ae 1993' a 

Assoc i ação mencionada preenche os requisitos necessários 
para dec l aração de utili dade pública oe ent idad es . 
estabelecidos pe la Le i nQ 5.830. de 6/ 12 / 71. 

Não há óo i ce. portanto. á t ram it ação do proj et o. 
Conclusão 

Em face do exposto . op i namos pe l a aprovação do Projeto de 
Lei ng 301 / 95 na forma apresentada. 
Sa l a das Comissões. 5 de julho de 1995 . 
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Geraldo Santanna, Presidente - Leonidio Bouças. re l ator -
Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo - Marcos He lênio. 

PARECER PARA O 2o TURNO ~J PROJETO DE LEI 
- NQ 46/ 5 5 

Comissão de Fisca li zação Financeira e Orçamentária 
Relatório 

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

Aprovado o projeto no 1Q turno. sem emenda. cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria nc 2Q 
turno, cumprindo os trâmites regimentais. 

Em virtude de requerimento apresentado pelo autor. aprovado 
em reun1ao plenária ae 23 / 3/ 95. a matéria tramita em regime 
de urgência. na forma regimental. 

Fundamentação 
A prooosiçâo em tela não encontra óbice do ponto de vi sta 

financeiro-orçamentário. Dispõe sobre doação de imóvel do 
Estado. o que não acarreta despesas para os cofres púolicos. 
nem causa impacto na lei orçamentária. 
Além disso. observamos que o imóvel continuará integrando o 

patrimônio público, visto que a aprovação do projeto imp li ca 
apenas a sua transferência da esfera estadual para a 
municipal. 

Observa mos, também. que a alienação em tela subordina-se à 
existência de interesse público devidamente justificado. uma 
vez que o imóvel se destinará á amp l i ação da esco l a 
municipal que funciona em terreno anexo. Assim, a perda 
patrimonial do Estado será amoiamente compensada pelos 
relevantes benef icios advindos da nova utili zação do i móve l . 
Vale ainda ressaltar que o Executi vo, em resposta á 

diligência solicitada, manifestou - se de acordo com a doação. 
Conclusão 

Em virtude do exposto. somos pela aprovação do Projeto de 
Lei ng 46 / 95 no 2Q turno. na forma apresentada. 

Sa 1 a das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Miguel Martini. Presidente - Glycon Terra Pinto - Marcos 

Helênio- Geraldo Rezende- Alencar da Silveira Júnior. 
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BELO HORIZONTE , TERÇA-FEIRA , 22 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 

LEGISLATIVA , EM 18 DE AGOSTO DE 1995 
Presidência do Deputado Wanderley Àvila 

SUMÁRIO : COMPARECIMENTO. Fa lt a de "quo rum ". 
COMPARECIMENTO 

-Às 9h15min. comparecem os Deputados: 
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Wanderley Àvila -Sebastião Navarro Vi e ir a - Ibrahim Jacob 
- Ajalma Si l va - Anivaldo Coelho -Arna l do Canari nho 
Bilac Pinto -Car los Murta - Dimas Rodrigues Gera l do 
Nascimento- Gil Pereira- . ~rge Hannas- José Braga - José 
Henrique- Marco Régis- Raul Lima Ne-J - Sebastião Cost a 
Wilson Trópia. 

Falta de "Quorum" 
O Sr. Presidente (Deputado Wanderley Ávila ) - A list a de 

comparecimento não registra existência oe número regimental. 
A Presidência deixa de abrir a reunião por falta de "quo rum " 
e convoca os Deputados para a ordinária de debates de 
segunda - fe ir a . dia 21, ás 20 horas. cu j a pr imeira parte será 
transformada em espec i al para homenagem ao "Di a do Maçom". 

ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trinta minutos ao dia três ae agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco. reúnem- se na Sa la das 
Comissões os Deputados Miguel Martini . Romeu Queiroz. Marcos 
Helênio e Geraldo Santanna (substituindo este ao Deputado 
Geraldo Rezende. por indicação da Liderança do ~MDB ), 
membros da Comissão supracitada. Havendo número regi~ental. 
o Presi-~nte, Deputado Miguel Mar tini. dec lara abertos os 
trabalr _ ~ e esclarece que a reunião se destina a apreciar a 
matéria constante na pauta. A seguir. so licita ao Deputado 
Romeu Queiroz que proceda à leitura da ata da reunião 
anter ior . que . lida e aprovada. é subscrita pelos membros 
presentes. Logo após. acusa o receb imento ao Oficio ng 
162 / 95. da Câmara Municipal de Nanuaue. que encaminha à 
Comissão o resultado de um levant ame nto detalhado da 
real idaoe sócio- econômica da cidaae de Nanuq ue. com vist as à 
implant ação de indústr i as ae pequeno e médio oorte no 
municipio . Informa. ainda. que se encontram à Cisposição dos 
membros da Comissão os quadros mensais de controle do limite 
dos créditos suplementares referentes aos meses de janeiro a 
maio de 1995, encaminhados pe l a Secretaria de Estado do 
Planejamento e Coordenação Gera l . Encerrada a 1ª parte dos 
traoalhos. passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia. Com a 
oalavra. o Deput ado Marcos Helênio. relator do Projeto de 
Lei ng 16 / 95. emite parecer. mediante o qua l opina pe l a 
aorovação do projeto com as Emendas ngs 1 a 4. SubmetiDo a 
Discussão e votação. é o oarece- aorovado. A seguir. o 
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Deputado Romeu Queiroz, relator do Projeto de Lei ng 44 / 95 , 
procec~ à leitura de seu parecer. mediante o qual conclui 
pela r~ : eição do projeto. Colocado em discussão e votação. é 
o parecer aprovado. Logo após, o Presidente. Deputado Miguel 
Martin i . relator do Projeto de Lei ng 47 / 95, emite parecer, 
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria com a 
Subemenda ng 1 à Emenda ng 1, e com a Emenda ng 2. ficando 
prejudicada a Emenda nQ 1. Posto em discussão. o Deputado 
Marcos Helênio solicita vista do projeto. e seu pedido é 
deferido pela Presidência. Na ausência do Deputado Glycon 
Terra Pinto. re l ator do Projeto de Lei nQ 68 / 75, o 
Presidente procede à le i tura do parecer desse relator. 
mediante o qual ooina pela aprovação da matéria. Submetido a 
discussão e votação. é o parecer rejeitaoo por unanimidade. 
Em seguida. o Presidente designa o Deputado Romeu Queiroz 
como novo relator dessa matéria. Prossegu i ndo. o Deputado 
Miguel Martini redistribui ao Deputado Romeu Queiroz os 
Projetos de Lei ngs 79 e 175/ 95. Com a pa l avra, o Deputado 
Romeu Queiroz emite parecer sobre o Projeto de Lei ng 79 / 95. 
mediante o qual opina pela aprovação do projeto na forma do 
Substitutivo ng 1. Quanto ao Projeto oe Lei ng 175/ 95. o 
relator apresenta parecer, mediante o qual conclui pela 
aprovação da matéria com as Emendas ngs 1 a 4. Continuando, 
procede à leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei ng 
261 / 95, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. 
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez. são 
os projetos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião. o 
Presidente agraoece a presença dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. 
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Miguel Martin i . Presidente - Marcos Helênio - Jorge Hannas 

- Geraldo Rezende. 
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
EM IT IR PARECER SOBRE O VETO TOTAL Á PROPOSIÇÃO DE LEI NQ 
12 . 644 
Às quinze horas do d i a dezesseis de agosto de mi l novecentos 
e noventa e c i nco , reunem-se na Sala das Comissões os 
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Gilmar Machado e Paulo 
Piau . membros oa Comissão supracitada. Na ausência do 
Presidente. o Deoutado Jorge Eduardo de 01 iveira assume a 
Pres i dência e. havendo numero regimental. declara abertos os 
traba l hos e informa que a reunião se destina a apreciar a 
matér i a em pauta. Em seguida. solicita ao Deputado Paulo 
Pia u que proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. 
l ida e aprovada. é subscr i ta pelos membros presentes. A 
segu i r. a Presidênc i a , na ausênc i a do relator anteriormente 
oesignado. Deputado Bi l ac Pi nto. redistr i bu i a matéria ao 
Deputado Gilmar Machado. Este emite parecer pe l a reje i ção do 
Veto Total à Prooosição de Lei ng 12.644. Submetido a 
discussão e votação. é o parecer aprovado. Cumprioa a 
fina li dade oa reun i ão. a Presidência suspende os traoa l hos 
por 10 min utos para a l avratura desta ata. Reaberta a 
reun ião . a ata é li da e aprovaaa. Naaa ma i s havendo a ser 
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tratado. a Presidência agradece a presença dos parlamentares 
e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões , 16 oe agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Gilmar Machaoo-

Paulo Piau. 
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BELO HORIZONTE , QUARTA-FEIRA , 23 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 21 DE AGOSTO DE 1995 , INTERROMPIDA PARA SE 

COMEMORAR O DIA DO MAÇOM 
Presidência do Deputado Sebastião Navarro Vieira 

SUMÁRIO : ABERTURA- 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): 1ª Fase : 
Atas - Correspondência : Oficios. telegramas e cartão 
Apresentação de Proposições : Projeto de Lei nQ 399/95 
Interrupção dos trabalhos ordinários - Nomeação de comissão 
- Composição da Mesa - Execução ao Hino Naciona l - Palavras 
do Sr. Presidente- Palavras do Deoutado Wanderley Áviia-
Execução do Hino Nacional da Maçonaria - Pa l avras do Sr. 
Celso Sérgio Ferreira - Entrega de placas - Palavras do Sr. 
Hélton Barroso Drey Palavras do Sr. Presidente 
Reabertura dos trabalhos ordinário~ - ENCERRAMENTO - ORDEM 
DO DIA . 

ABERTURA 
- Ás 20h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Sebast i ão Navarro Vieira- Ibrahim Jacob 

- Ermano Batista- Alberto Pinto Coelho- Anivaldo Coelho-
Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos Murta Carlos 
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Elbe Brandão -
Geraldo Nascimento -Gera l do Santanna- Gilmar Machado 
Iva ir Nogueira - Ivo José - Jorge Hannas -Marco Régis -
Maria Olívia- Olinto Godinho- Pau lo Piau- Paulo Schettino 
-Raul Lima Neto- Ronalao Vasconcellos- Sebastião Costa -
Simão Pedro Toledo. 

O Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira ) - A 
1 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 palavra. o Sr. 2Q-Secretàrio, para proceder á leitur a 
da ata aa reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
1ª Fase 

Atas 
- A Deputada Elbe Brandão , 

á leitura da atas das auas 
aprovadas sem restrições. 

2ª -Secre t ár ia "ad hoc". procede 
reuniões anteriores. que são 

Correspondência 
- O Deputado Ibrahim Jacob , 3Q-Secretário. 

2Q-Secretário , lê a seguinte corresponaência: 

Be lo Horizonte. 17 
Senhor Presidente. 

"OFÍCIO * 
de agosto de 1995. 

nas funções de 

Com meus atenciosos cumprimentos. passo ás mãos ae V. Exa .. 
para as providências a cargo da Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização. cópia ao fax do OF. nQ 0001 / 95. 
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dirigido a v_ Exa. e que nos foi encaminhado pelos 
integrantes do "Movimento Pro- Manga ". contendo denúncia de 
irregularidades no processo de emancipação do Distrito de 
Miravânia. naquele Município. 

Ao ensejo, apresento a V. Exa. os protestos da minha estima 
e alto apreço . 

Atenciosamente. 
Mauro Lobo Martins Júnior. Secretário de Ciência, 

Tecnologia e Meio Ambiente. 
Movimento Pró- Manga 
Manga. 14 de agosto de 1995. 
Senhor Presidente. 
So li citamos oe V. Exa. p l eitear junto à Comissão de 

Assuntos Municipais e Regionalização aa Assembléia 
Legis l ativa do Estaao a recontagem aas moraa i as existentes 
no núcleo urbano ao Distrito oe Miravânia. Município de 
Manga - MG. tendo em vista que a Lei de ng 37 / 95 exige como 
condição elementar à criação oe novo município um mínimo de 
400 (quatrocentas) residências no núcleo urbano do Distrito 
que busca a emancipação. Ocorre que, através de 
levantamento. feito pela Comissão do Movimento Pro- Manga. 
juntamente com os vereadores abaixo relacionados. ficou 
comprovado que o Distrito em questão oossu i apenas 195 
(cento e noventa e cinco) moradias. número muito aquém 
daque l e falsamente declarado pela Comissão de Emancipação de 
Miravânia. 

Aguardando providências. antecipamos vo tos de estima e 
consideração. 

Atenciosamente. 
José Paulo C. Guedes. Maria de Lourdes Sousa Xavier e Mauro 

Ramos , Presidente. Secretária e Tesoureiro do Movimento Pró-
Manga. respectivamente: Israe l de Araú jo Pimenta. Paulo José 
C. Guedes. Nerc y Rodrigues de Freitas e José Rocha Dourado. 
Ve readores à Câmara Municipal de Manga ". 
*- Publicado de acordo com o text o original. 

OF ÍCIOS 
Do Sr. Solano Filardi, Diretor-Geral do Instituto de Pesos 

e Medidas do =stado de Min as Gerais. IPEM-MG 
agradecendo convite para a reunião especial em comemoração 
ao Dia do Maçom. 

Do Sr. Emidio Marcos Soares de Lima. Presiaente do Conselho 
de Transportes Coletivos Intermunicipal e Me ropolitano do 
DER-MG. manifestando sua posição contrária á aprovação da 
Emenda nQ 13 ao Pro j eto ng 285/ 95 . 

Do Sr. Fernando Sasso. SuPerintendente da Assessoria de 
Comunicação Socia~ da Secretaria ae Esportes. dando ciênc ia 
oa impossibilioaoe de seu comparecimento á reunião da 
Comi ssão de Educação. em 16/ 8/ 95. ( - Á Comissão de 
Educação. I 

Do Sr. Hugo W. Braga. 
Ministério da Fazena 
reouerimento ao DePutao 
com a falta oe uma pol 
oroem do Sr. Ministro. 

Chefe da Assessoria Parlamentar do 
informando. a respeito de 

Paulo Piau (manifesta preocupação 
:ica agr íco l a pa~a o Pa·sJ. que por 
o assunt o foi encaminhado, pa•a 
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exame , à Secretaria de Politica Econômica. 
Do Sr. Jair Ferreira da Cruz, Supervisor Regional do IEF -

Rio Doce. manifestando o irrestrito apoio dos funcionários 
daquele órgão para a aprovação do projeto de lei, de 
iniciativa do Governador do Estado, que cria a Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado com a 
incorporação no novo órgão do Instituto Estadual de 
Florestas- IEF. (-Anexe-se ao Projeto de Lei ng 285 / 95.) 

Do Sr. José Narciso Cavalcante Cerqueira, Coordenador 
Regional do DER-MG- Itabira. solicitando o apoio destaCas~ 
para que a Emenda ng 13 ao Projeto de Lei ng 285/ 95 
apresentada pelo Deputado José Bonifácio e aprovada em 1Q 
turno, não seja a provada em 2Q turno. no dia 22 / 8 / 95. (-
An e xe- se ao Projeto de Lei ng 285 / 95.) 

Da Sra. Maria Luiza da Luz Martins, Chefe da Assessoria 
Parlamentar do Secretário de Ciênci a , Tecnologia e Meio 
Ambiente. encaminhando complementação dos documentos 
enviados a esta Casa em 17 / 8 / 95. referentes ao processo de 
emancipação do Distrito de Mir avâni a , no Municipio de Manga. 
(-À Comissão de Assuntos Municicais e Regionali zação.) 

Do Sr. Nivio Pinto de Lima. Cc~-denador Regional do DER-MG 
Coronel Fabriciano, manifest a ndo- se contrariamente à 

aprovação da Emenda ng 13, do Deputado José Bonifácio, 
apresentada ao Projeto de Lei ng 285 / 95. (- Anexe - se ao 
Projeto de Lei ng 285/95.) 

Da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e 
Tecelagem e outros, manifestando sua apreensão relativamente 
à situação atual do setor têxt i 1 e sol i citando, nesse 
sentido. providências imediatas por parte oeste Poder. ( - À 
Comissão de Fiscalização Financeira.) 

Do Sr. Arlindo Fagundes da Costa, Presidente do Sindicato 
Rural de Simonésia. manifestando apoio à aprovação do 
Projeto de Lei ng 285 / 95. (- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 
285 / 95. ) 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Jàder Barba lho, Senador da República. cumprimentando 

a Assembléia pela criação aa comissão especial para estudar 
a violência contra a mulher no Estado de Minas Gerais. 

Do Sr. Miche l Temer, Deputado Federal, acusando o 
recebimento do Oficio ng 1.412 / 95, enviado por esta Casa . 

Dos Srs. Márcio Aristeu Monteiro de Barros. Presidente do 
Tribunal de Justiça do Estado; Ademir Lucas Gomes, 
Secretário de Esportes; e Ricardo Pinheiro. Diretor Regional 
da ECT, agradecenoo o convite para participar da reunião em 
comemoração ao Dia do Maçom. 

Do Sr. Aloisio Ribeiro de Almeida. Prefeito Municipal de 
Varginna, so li citando que o IEF seja mantido na Secretaria 
da Agricultura. 1- Anexe-se ao Projeto de Lei ng 285 / 95. l 

Do Sr. José Henrique Santos Portuga l . Chefe oe Gabinete do 
Governador. informando. em atenção ao Requerimento ng 
272 / 95. do Deputado Gilmar Machado. que o assunto foi 
encaminhaoo à Secretaria de Administração. para exame. 

CARTÃO 
Do len . -Ce l . Inf. José Alberto Coutinho Lopes , Chefe 
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interino da 11ª Circunscrição de Serviço Mi lit a r. 
agr adecendo o convite para participar da reunião em 
comemoraçao ao Dia do Maçom. 

O Sr. Presidente- A Mesa passa a r eceber proposições. 
Apresentação de Proposições 

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte 
proposição: 

PROJETO DE LEI No 399/95 
Declara de utilidade pública a- Associação de Crianças 

Deficientes - ACD - , com sede no Municipio de Uberaba. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação 

de Cri anças Deficientes - ACD - com sede no Municipio de 
Uberaba. 

A r t . 2Q Esta 1 e i entra em vigor na data o e sua 
publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disoosições em contrário. 
Sala das Reuniões. de de 1995. 
Anderson Adauto 
Justificação: Fundada em 3 / 1/ 89. 

Deficientes - ACD - contribui de 
integração. na sociedade, de 
deficiência. 

a Associação de Crianças 
forma substancial para a 

crianças portadoras de 

Para atingir esse objetivo. a instituição desenvolv~ 
atividades educativas. recreativas e culturais. das quais 
participam as familias -~s deficientes e a comunidade. 

Procurando proporcioné · aos portadores de deficiência o 
bem- estar fisico, socia l . psicológico e econômico, a 
Associação reivindica. junto aos órgãos competentes . a 
criação de leis que efetiva mente os amparem. 

Como se vê , a entidade a que se refere o projeto tem 
finalidade essencialmente social, e os documentos exigidos 
por lei instruem devidamente o processo Por conseguinte, 
justa e oportuna se torna a declaração de sua utilidade 
pública. 
-Pub l icado. 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. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários 
O Sr . Presidente- A Presidência. neste momento. interrompe 

os trabalhos ordinários para. nos termos do? 1Q do art. 23 
do Regimento Interno. destinar a 1ª parte da reun i ão para a 
comemoração do Dia do Maçom. 

Nomeação de Comissão 
o Sr . Presidente- A Presidência designa os Deputados 

Ibrahim Jacoo. Ol into Godinno e Ivair Nogue i ra para. em 
comissão. introduzirem no recinto do Plenário as autoridajes 
e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre. 

Composição da Mesa 
O Sr. Presidente - A Presidência con v ida a tomar assento à 

mesa os 
Trabalho 
Eduardo 

Exmos. Sr~ Deputado José Ferraz. Secretário ao 
e Ação Soe i a l . representando o Sr. Governador 
Azereoo: Celso Sérgio Ferreira. Grão-Mestre da 
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Grande Loja Maçônica de Minas Gerais: Aloisio Batista dos 
Santos. Grão-Mestre do Grande Oriente do Brasil; Hélton 
Barroso Drey. Grão-Mestre do Grande Oriente de Minas Gerais: 
e os Deputados Wanderley Ávila. Ibrahim Jacob e Ermano 
Batista. respectivamente 1g- Vice-Presidente. 3Q e 4g-
Secretarios da Assembléia Legislativa do Estado de Minas 
Gerais. 

Execução do Hino Naciona l 
O Sr . Presidente - Convido a todos os presentes a ouvir. de 

pé. a execução do Hino Nacional. 
Procede-se a execução do Hi1o Nacional. 

Pa l avras do Sr. Presidente 
O Sr . Presidente - Dentre tantas manifestações ae apoio e 

solidariedade a esta Assembléia Legis l ativa pe l a realização 
desta reunião comemorativa do Dia ao Maçom, cnega a Mesa 
oficio da Loja Fraternidade Ubaense. nos seguintes termos: 
( - Lê:) 

"Ofício ng 033 / 95 * 
Ubá - MG, 17 de agosto de 1995 . 
Senhor Presidente. 
Esta Loja Maçônica recebeu, com subida honra. convite de V. 

Exa. para participar da reunião especial que essa ilustre 
Casa Legislativa realizara no dia 21 / 08 / 95, em comemoração 
ao "Dia do Maçom ", cuja efeméride acontece em 20 de agosto. 

O ato promovido pelos dignos representantes do povo 
mineiro, sem dúvida. realça a importância de nossa 
instituição no contexto de nosso Estado e nos acumu l a de 
mais responsab ili dades a i nda com a História de nossa gente. 
ja tão bem vivida por nossos antecessores . 

Com muito orgulho estaremos li dimamente representados nessa 
Casa pelo Vener ando Irmão Deputado Ibrahim Jacob. membro 
desta Loja por mais de cinqüenta anos, seu ex-dirigente por 
vários mandatos e detentor da maior Comenda Maçônica no 
Pais: a "Pedro I". 
Fica nos registros dos anais 

Maçônica o preito de gratidão 
Exmos. Senhores Deputados da 
Estado de Minas Gerais. 

desta quase centenária Loja 
de todos nós ao gesto dos 

Assembléia Legis l ativa do 

Com protestos da mais elevaoa estima e dist in to apreço . 
firmamo - nos. 

Ibrahim Jacob Filho. Veneráve l 
José Luz More i ra. Secretário." 
* - Publicado de acordo com o texto origina l. 

Pa l avras do Deputado Wanae rl e y Áv il a 
o Deputado Wanderley Ávila Exmo. Deputado Sebastião 

Navarro Vi eira. 2g- Vi ce-Presidente da Assemoléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. no exerc ício da Presidência: 
Exmo. Deputado José Ferraz. Secretario de Estado do Trabalho 
e Ação Social . representando o Governador Eouardo Azeredo: 
Exmo. Sr. Celso Sérgio Ferreira. Grão-Mestre da Grande Loja 
Maçônica de Minas Gerais: Exmo. Sr. Alois io Batista dos 
Santos, Grão-Mestre do Gr anae Oriente do Brasil: Exmo. Sr. 
Hélton Barroso Drey. Grão-Mestre ao Grande Oriente de Minas 
Gera i s, Veneráveis Mestres. Irmãos 1Q e 2g- Vi g il antes. meus 
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poderosos irmãos. minnas sobrinhas. minhas sobrinhas filhas 
de Jó, meus sobrinhos do Capitulo da Ordem De Molay. Srs. 
Deputados. Sras. Deputadas. imprensa, funcionários desta 
Casa. minha querida esposa Marisa de Oliveira. que aqui se 
encontra. 

"A Independência do Brasil ro1 realizada à sombra da 
Acácia . cujas raizes prepararam o terreno para isso. E o que 
a documentação histórica nos ensina e prova.' ' Essas palavras 
de Gustavo Barroso revestem-se de um valor extrac- dinàrio: 
:rata-se de um testemunho insuspeito. visto que o autor da 
''História Secreta do Brasi l" notabi 1 i zou-se como inimigo 
feroz e crítico impiedoso da nossa Sub l ime Ordem. Não fossem 
elas suf ici entes. temos a i nda o depoimento sereno e 
imoarcia i de Pedro Calmon: "Desenvolveu-se o movimento aa 
Independência desde a adesão ao Brasi l ao Siste a 
Constituciona l até a aclamação do Imperaoor. desde as 
man i festações oo i íticas até a guerra aos portugueses, 
orientado ou favorecido pelas Lojas. que tudo dirigiam." 

Durante décadas inteiras. mentes sectárias tudo fizeram 
para ocultar ou diminuir o papel da maçonaria nos 
acontecime ntos magnos da história pátria. Entretanto. sob a 
pena imparcia l do historiador. comorometido com a ciênc i a e 
com a fidelid ade aos f atos. a verdade aparece cristalina: 
nos momentos mais decisivos da trajetória nacional. a nossa 
sub l ime instituição fez sentir sua presença de forma serena 
e discreta. mas forte. marcante. decisiva. 

Mário Melo. 01 iveira Lima. Assis Cintra somam-se a uma 
plêiade de espíritos de esco l que são unânimes em reconnecer 
o pape l aa Ordem em cada passo da constituição de nossas 
mais caras tradições. Segundo Pandià Calógeras , "A frente do 
movimento. enérgico e vivaz. acnavam-se a maçonaria e os 
maçons. Seus primeiros chefes e lu zes das oficinas têm de 
ser nomeados. como os primeiros obreiros da grande tarefa: 
Joaquim Gonçalves Ledo, José Clemente Pere i ra, Cônego 
Januàrio da Cunha Barbosa. José Joaquim da Rocha. figuram 
entre os ma i ores. " 

O Dr. Fel ício dos Santos. em suas "Memórias do Distr i to 
Diamantino da Comarca ao Serro Frio". mostra quão antiga é a 
vinculação entre as atividades maçônicas e os destinos ao 
Brasi l. O histori ador autoriza-nos a afirmar. sem sombra de 
dúvida. que as primeiras sementes da consciência naciona l 
foram plantadas sob a égioe da Frater idade , e os ma i s 
antigos movimentos li bertàrios fizeram - se soo a mesma 
inspi ração. Não por acaso a bandeira dos inconfidentes 
estampava. na simp l ·cidade de suas formas. um luminoso 
delta. a atestar com c l areza qua l fogo inflamou o coração 
dos conjurados e incendiou os auatro cantos da Pátr i a. 
preparando a apoteose do dia 2018/ 1822. 

"Ao findar-se o ano de 1821. encontra-se o Brasil 
traumatizado pe lo duro go l pe vibrado pela perfídia aas 
Cortes aa metrópole l usa: os Decretos ngs 124 e 125 
pretendem faze~ voltar o re i no à condição de colônia e 
determ i nam o imediat o regresso do Príncipe a Portuga l . 
Mooil izam-se as nostes maçó1icas. possuídas de um impeto 
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sagrado. Conta-nos Adolfo Varnhagem: "Enquanto o Príncipe , 
por sua parte, assim cont '-~ a entretida a tropa , trabalhavam 
nos clubes maçônicos v:se Clemente Pereira, Joaquim 
Gonçalves Ledo. oficial maior da Contadoria do Arsenal do 
Exército. Pe. Januário da Cunha Barbosa. Manuel Alves Branco 
Muniz Barreto e outros. deliberando acerca do modo mais 
conveniente de organizar no Brasil um governo perpetuamente 
livre." 

Em 9 de janeiro do ano seguinte, o caminho para a 
Independência parece irreversível. Mais uma vez, pontifica 
Gustavo Barroso: "Sua Alteza fica' Foi o brado de triunfo 
maçônico. O "Fico " era a porta aberta para a Independência. 
No dia em que o Príncipe oficia l izou a sua desooediência ás 
Cortes de Lisboa. a separação do Brasil de Portugal estava 
virtualmente feita. Com mais um esforço se consumaria. A 
obra havia sido levada a cabo com mestria pelos maçons de lá 
e de cá . " 

Em 20 de maio, testemunhando sua condição de homem l ivre e 
oe bons costumes. Gonçalves Ledo dirige-se ao Impe~ador em 
corajoso discurso. interpe l ando D. Pedro em nome do povo do 
Rio de Janeiro. Interpretando os sentimentos nacionais. o 
grande li der emprestou sua voz e eloqüência para que o 
Brasil fizesse ouvir seu clamor. 

"Desde que o so l aoriu o seu túmulo e dele me fez sa l tar 
para apresentar-me ao ditoso Cabra l . a minna fertilidade. a 
minha riqueza. a minha prosperidade. tudo te sacrifiquei. 
tudo te dei. E tu. que me deste? Escravidão e só escravidão . 
Cavam o seio das minhas montanhas. penetram no centro do meu 
solo, para te mandarem o ouro, com que pagavas às nações 
estrangeiras a tua conversação e as obras com que decoras a 
tua majestosa capital ( ... ) Mudaram o curso dos meus 
caudalosos rios para arrancarem de seus le i tos os diamantes 
que brilham na coroa do monarca: despiam minnas florestas 
para enriquecerem a tua granoeza , que todavia de i xavas cair 
das enfraquecidas mãos . . E tu. que me destes? Opressão e 
vilipêndio' Agora é tempo de reempossar - me de minha 
l iberdade: basta de oferecer-me em sacrifício as tuas 
i nteressadas v i stas. Assaz te conhec i . demasiado te serv i ... 
os povos não são proprieoade de ninguém ... ' 

O verbo candente de Ledo é bem amostra do ânimo que reinava 
no meios maçônicos naquele 1822. O ano caminhava célere no 
passo de quem se sabia fadado a um grande destino. Chega 
agosto . mês a que a crendice atribu i a responsabilidade por 
grandes comoções nacionais: mês que assusta os tímidos. mas 
tem-se mostrado propic i o às grandes -~ansformações. 

De i xemos a narrat i va por conta Ass i s Cintra: "Num 
i nfl amado d i scurso no Grande Oriente. sessão de 20 oe 
agosto. Gonça l ves proc l amou a Independênc i a do Brasi l . Por 
toda parte. os maçons turbilhonavam . despertando o 
sentimento de Liberdade. " 

Deixemos que a imaginação nos reconstitua o fato: 
i maginemos o i nsigne ooreiro. com as faces esfogueadas pelo 
aroor c ív ico. v i oranoo pa l avras l ioertárias oue ca i am como 
l átego no lombo dos opressores. Imag i nemos o entusiasmo e a 
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coragem com que seus irmãos acolheram a decidida proclamação 
que seria tornada pública às margens do Ipiranga. A sorte 
estava lançada. Os l aços que nos prendiam á Metrópole 
estavam. desde então. irremediavelmente rompidos. A 
dependência política não mais se interpunha entre o Brasi l e 
o seu grande destino no concerto das nações livres. 

Esta homenagem que o Legislativo mineiro presta à Sublime 
Ordem e a seus quadros , num gesto de justo reconhecimento 
pelo que a Fraternidade tem feito pelo Pais e por Minas 
Gerais. representa também um momento proPicio à reflexão. 

Irmãos. somos herdeiros oe uma tradição de g lórias oue a 
ira dos sectários não conseguiu obscurecer. Nos instantes 
mais decisivos para os destinos desta terra . tooas as vezes 
em que a liberdade se viu ameaçada . a maconaria desemoenhou 
um papel decisivo para que o povo brasi l eiro prosseguisse. 
com paz e serenidade. sua trajetória rumo a um futuro cada 
vez ma i s pl eno em riquezas materiais e espirituais. 

Por isso é grande nossa responsab il ioade. Neste fina l de 
século. o mundo tem experimentado extraordinárias mudanças. 
que nos propõem novos oesafios. São outros os inimigos da 
Pátria. A miséria, a corrupção, o oesperdicio, a 
irresponsabilidade. o corporativismo . as viseiras 
ideológicas e o fis i ologismo po l ítico representam. no 
presente. os grilhões que nos poderão escravizar ao atraso e 
ao suboesenvo l vimen o. Contra e l es é preciso lutar . Que cada 
obreiro. nas Lojas. na famí li a e na soc i edade, assuma esta 
luta sagraoa com o mesmo ímpeto com que trabalhavam aque l es 
que conquistaram nossa independênc i a. Contra todos os 
obstáculos que se interpõem entre o Brasil e o seu grande 
destino. sejamos capazes ae bradar tamoém: "Independência ou 
morte'" 
Gostaria de dizer que a essas nossas palavras juntam-se 

também as vozes dos Deputados Aja l mar Silva. Dimas 
Rodrigues. Elmo Braz. Ermano Bat i sta. Gera l do Rezende. 
Ibrahim Jacob. Kemil Kumaira. Marcelo Cecé. Olinto Godinho, 
Paulo Piau. Rêmolo Aloise. Ronaldo Vasconcellos, Bené 
Guedes, Bon i fácio Mourão e Ailton Vi lela. que conosco fazem 
a nossa oancada nes: ' Casa. Mu i to obr i gado. 

Execução =~ Hino Nacional da Maçonar i a 
o Sr . Presidente- A Presidência convida os presentes a 

ouvirem a execução do Hino Nacional da Maçonar i a. 
- Procede-se à execução do Hino Naciona l da Maçonaria 

Palavras do Sr. Celso Sérgio Ferreira 
o Sr. Celso Sérg i o Ferreira- Exmo. Sr. Deputado Sebast i ão 

Navarro Vi e i ra , 2g- Vi ce-Presidente da Assemblé i a Legislat iva 
do Estado de Mi nas Gera i s. no exercíc io da Presioência: 
Exmo. Sr. Deoutado José Ferraz. Secretár io de Estaoo do 
Traba l no e Ação Socia l . representando o Exmo. Sr. Governador 
do Estado. Dr. Eduardo Azeredo: Exmo . Sr. Aloisio Batista 
dos Santos. Grão-Mestre ao Grande Oriente do Bras i l: Exmo. 
Sr. Hé l ton 3a~roso Drey . Grão-Mestre do Grande _O riente oe 
Minas Gera i s: Exmo. Irmão . Deputado Wanaerley Av 'la. lg -
Vi ce-Pres ide nte oa Assemo l éia Leg i s l at iva: Exmo. Irmão. 
Deputado Ibrah i m Jacoo. 3g-Secretár i o da Assemb léia 

~----------------------------------------~ 
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Legislativê ~o Estado de Minas Gerais: Exmo. Irmão Deputado 
Ermano Batista. 4Q-Secretário da Assembléia Legislativa do 
Estado de Minas Gerais, inicialmente. em ~orne de todos os 
irmãos, gostaríamos de mostrar nosso reconhecimento ao nosso 
irmão Deputado Wanderley Ávila. autor da proposição de 
homenagem ao Dia do Maçom, outc-gando-lhe a nossa mais alta 
comenda. a Ordem da Águia. Pa ·~ isso, pediríamos o auxilio 
dos nossos grandes 1Q e 2g-Vi g · . antes , para 1 erem o decreto 
aqui nesta tribuna e outorgarem a medalha da Ordem da Águia 
ao Deputado Wander l ey Ávila. 

O Sr . Hipólito Sérgio Ferreira- "Celso Sérgio Ferreira. 
Grão- Mestre da Gra-8e Loja Maçônica de Minas Gerais Jsando 
das atribuições que lhe confere a Constitu·;ão e 
consiaerando os relevantes serviços prestaaos á Loja e á 
maçonaria universal, decreta: Art. 1Q - Fica outorgada a 
comenaa da Ordem da Aguia e o diploma que a esta acompanha 
ao ilustre Presidente Irmão Wanderle y Geraldo de Ávila. 
Placê número 3952. da augusta e respeitável Loja Simbólica 
Deus , Caridade e Justiça. Número 18 , Oriente de Pirapora. 
Minas Gerais. Art. 2Q- Este decreto entra em vigor na data 
de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Dado e traçado no Palácio Maçônico Grão-Mestre Arlindo 
Santos. Oriente de Belo Horizonte. aos 21 dias do mês ae 
agosto ae 1995, da era vulgar. 
Celso Sérgio Ferreira, Grão-Mestre ." 
- Procede-se á entrega da medalha e do diploma. 
Ao Irmão Deputado Wander l ey Ávila, autor aa proposição de 

homenagem ao Dia do Maçom , outorgamos a nossa mais a lt a 
comenda , a Ordem da Águia, num preito de reconhecimento aos 
membros desta Assembléia inici aaos na Sublime Arte Real. 

O Sr . Celso Sérgio Ferreira - Esta homenagem é também um 
preito de reconhecimento aos membros desta Assembléia 
iniciados na Sublime Arte Real. 
Ajalmar José da Silva -Monte Carmelo. Aldimar Rodrigues. 

Benedito Rubens Renó. Bené Guedes - Leopoldina. Bonifácio 
Mourão. Dimas Rodrigues - Janaúba. Elmo Braz Soares. Ermano 
Batista- Mantena . Geraldo Gomes Rezende Uberlánoia. 
Ibrahim Jacob Ubá. Kemil Said Kumaira. Marcelo Cecé 
Vasconcellos de 01 iveira- Sete Lagoas U. Sertane~a. 
Olinto Dias Godinho Solidariedade ng 143. Paulo Piau 
Nogueira - Ilr. do Triângulo- Uberaba. Péricies Ferreira 
aos Santos, Rêmolo Reminho Aloise, Ronaldo Vasconce llos 
Novaes- P . L. , Ailton Vilela e toaos os Srs. Deputados. que 
honram nosso Estado pela dedicação ao trabalho l egis l ativo. 
aqui em Minas Gerais. temos o nosso Palácio Maçônico. na Av. 
Brasil. 478. com 10 andares. em um ponto nobre oe nossa 
Capital . Esse prédio se destaca pelo ineditismo oe ser o 
único desta Capital sem janelas. Está á disposição aesta 
Assembléia. de portas abe~tas para recebê-los no momento em 
que desejarem. 

No Estado. espa lhadas por várias cidades. temos 250 Lojas . 
e 10.000 obreiros, reconnecidos como de utili dade pública 
oela Lei ng 5. 19 5 , de 3/ 6/ 65. 
A maçonaria é reconhecida mundialmente como uma institui ção 
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benemérita que visa ao aprimoramento do homem. por meio do 
qua l chegaremos a uma sociedade justa. coesa . harmônica e 
perfe i ta. Ela é apo lí tica e nos impõe a obediência ás le i s. 
a vida segundo os ditames da honra. a prática da justiça . o 
amor ao próximo. o trabalho pe l a felicidade do homem e por 
sua emancipação progressiva e pacífica. Somos ricos em 
símoolos. alegorias e emblemas que nos permitem reencontrar 
antigas informações sobre a iniciação da a 'ma nos mistérios 
da vida. 

Grandes líderes reverenciados pelo mune . inteiro. como 
Simon Bolívar. Washington. Jefferson, Beetnoven. Churchill, 
Roosevelt. Rousseau. Goethe. Alexandre Dumas e milhares de 
outros encontraram na nossa Sublime Ordem comprom i ssos. 
insoiração e fo ça para servir bem á humanid ade . 

Ao comemorar este d i a. reverenc i amos irmãos que prestaram 
relevantes servi ços á Pátria como Rui Barbosa. Castro Alves . 
Quintino Bocaiúva. Duque de Caxias. Pe. Diogo Feijó. Bento 
Gonçalves. Mal. Hermes da Fonseca. Joaquim Nabuco. Prudente 
de Morais, Nilo Peçanha. O. Pedro I. José Bonifácio. 
Visconde de Ouro Branco. Benjamin Constant. Deodoro da 
Fonseca. Campos Sales. Eleazar de Carvalho. Lu i z Gon zaga. o 
Aleijadinho e Tiradentes. entre outros. 

O Bras il, sem que nos mova nenhum tipo de ufanismo. está 
predestinado a ser a grande nação do futuro. E a maçonar ia 
bras il e ir a . cuja história se confunde com a própria história 
do País. orgulha -se imensamente da Pátria. E seus membros 
continuam lut ando incessantemente pela conservação dos 
ideais ma ior es. 

Nas últimas décadas. as grandes loj as maçônicas 
brasileiras. sediaaas em cada Estaoo e no Distrito Federa l, 
através de seus 27 Grão- Mestres, têm proclamado aos 
governantes da Nação e ao povo brasileiro propostas 
compatíveis com a tradição da maçonar i a. as quais 
destacamos: 1960 -campanha pelo d ivórcio; 1962- minerais 
atômicos - preservação de nossas riquezas como fator de 
soberania: 1967 - participa ~~o dos empregados no lucro da 
empresa: 197 1 -mar territo-;al de 200 milhas: 1978- volta 
do Pais ao estado ae dire ito democrát i co: 1982- convocação 
de Assembléia Nacional Con st ~tuinte: 1984 advertência 
quanto á má gestão dos negócios públicos. com risco de 
convulsão soc i a l; 1985 reordenamento ins itucional do 
País: 1991 -denúncia ae planos para internaciona li zação da 
Amazônia: 1993 - pat-iotismo e soberania nacional. 

Comemoranao o centenário de Be lo Horizonte, a "Cap it a l do 
Século". e nosso 70Q ani ve rsár io. realizaremos nesta Capital 
a XXVI Assembléia da Confederação oa Maçonaria Simoól ica do 
Brasil. ae 19 a 26 de julho de 1997. 

Em todos os Estados somos recebidos 
constituídos para aná li ses , estudos e troca 

Peço. neste instante. a particioação 
Assembléia Legislativa nos nossos trabalnos 

A maçonaria é essencia lmente filosofica. 
orogressista. 

pelos Pode-es 
de in formações. 
desta egrégia 

ae 1997. 
filantrópica e 

Na parte ilosóf i ca. temos uma carreira que vai do grau i, 
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Aprendiz Maçom, ao grau 33, Inspetor Geral da Ordem. 
Dentro do aspecto filantrópico, orgulhamo-nos ao trabalho 

de cada Loja. em suas áreas de atuação, onde dedicados 
Irmãos dão seu precioso tempo ao atendimento de carências 
comunitárias. 

Para exemplificar essa ação. que ê normalmente anônima, 
citamos o Hospital Balbina Bragança. em Teofilo Otôni, que 
atende 26 cidades vizinhas e 5 do Sul da Bahia. Ele tem uma 
unidade de queimados, única da região , 6 consu l tórios, 37 
médicos, 100 funcionários devidamente registrados e 120 
leitos. No período de julho de 1994 a julho de 1995, foram 
atendidas 23.776 pessoas. sem a menor preocupação de cor. 
religião ou partido político. No aspecto de desenvolvimento 
e progresso. abrigamos a Ordem de Molay. que visa a preparar 
futuros lideres. São jovens de 13 a 21 anos. herdeiros de 
nossos compromissos. O Presidente dos EUA , Bil 1 Clinton. 
declara que deve o melhor de sua formação á Ordem oe Molay . 

Patrocinamos a Ordem Internacional das Filhas oe Jo. que 
objetiva preparar as jovens de 11 a 21 anos para serem as 
mais belas e as mais formosas. E esses atributos jamais 
desaparecerão. pois são interiores. 

Para nossas esposas. temos a Fraternidade Feminina. que é o 
nosso melhor sustentáculo. 

Gonçalves Ledo foi um dos promotores oa "ficada" de D. 
Pedro I, em 9/ 1/ 1822. 

Por proposta de José Bonifácio. foi iniciado D. Pedro com o 
nome simbólico de Guatimosim. 

No dia 20/ 8/1 822, num inflamado discurso na maçonaria. 
Gonçalves Ledo proc l amou a Independência do Brasil. 

Em 7/ 9 / 1822 , D. Pedro. ás margens do Ipiranga. em São 
Paulo, a pós receber despachos do Rio de Janeiro e da Corte. 
ratificou a decisão maçônica , desembainhando sua espada e 
pronunciando as palavras "Independência ou Morte". 

Essas foram as razoes que levaram a Confederação da 
Maçonaria Simbó li ca do Brasil. reunida em 22/ 6/ 57. em Belém 
do Pará, a instituir o Dia do Maçom ' para a perpetuação da 
sessão histórica do dia 20/ 8/ 1822. 

A maçonaria nos conviaa a percorrer a estrada do 
discernimento. do equil ibrio. da sereniaade. do amor, da fê. 
da bondade, da esperança , da força e da caridade. 

Dediquemos nossos melhores esforços á busca da verdade. á 
construção do nosso templo interior. exercitando as virtudes 
e derrotando as paixões e vícios. 

A conquista da olenitude numana está na fraternidade. que 
une os homens como verdadeiros irmãos. Sem exc luí dos. coesos 
e unidos. inspirados no mais puro ideal, cumpriremos o 
des ígnio maçônico de paz. justiça e perfeição. para a 
felicidade do gênero humano. Desaparecerá ao mundo a 
i ndigência . a fome e a miséria. Venceremos as cruéis 
torpezas que cr i am aleijões morais nascidos da ambição 
desvairada. Entoemos a sinfon i a aa vida e da imortaiidaae, 
em perene exaltação da gloria do Senhor dos mundos. Pai 
criaoor. Grande Arquiteto do Universo. a auem. neste 
instante. rogamos que proteja , abençoe e faça resplanaecer 
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Sua luz sobre todos os presentes nesta egrégia Assembléia 
Legislativa . que nos honra com a homenagem ao Dia do Maçom. 

Entrega de Placas 
O Sr . Presidente - Esta Presidência tem a honra de proceder 

à entrega de uma placa alusiva a esta comemoração ao Grão-
Mestre Celso Sergio Ferreira. da Gr a nde Loja Maçônica de 
Minas Gerais: ao Grão - Mestre Hêlton Barroso Drey. do Granae 
Oriente de Minas Gerais , e ao Grão- Mestre Aloisio Batista 
dos Santos, do Grande Oriente do Brasi l . 

- Procede - se à entrega de placas aos agraciados. 
O Sr . Presidente- A Presidência . neste momento, convida o 

Grão- Mestre Hêlton Barroso Drey , do Grande Oriente de Minas 
Gerais, para proceder á entrega de placa em homenagem ao 
Deputado Wanderley Ávila. Com a oalavra. o Grão- Mestre 
Hêlton Barroso Drey. 

O Sr . Hélton Barroso Drey - Exmo. Sr. Deputado Sebastião 
Navarro Vieira, hoje Presidente desta sessão cívica; Exmo. 
Sr. Deputado Jose Ferraz . Secretário do Trabalho e Ação 
Social e representante de S. Exa. o Sr. Governador do 
Estado: Exmo. Sr. Deputado Wanderley Ávila, 1Q- Vice -
Presidente desta Casa, através de quem saúdo a todos os 
Deputados. principa lmente aos Deput a dos maçons; poderoso 
Irmão Celso Sergio Ferreira. serenissimo Grão-Mestre das 
serenissimas Grandes Lojas de Minas Gerais: poderoso Irmão 
Aloisio Batista. eminente Grão- Mestre do Grande Oriente do 
Brasi l neste Estado: caros ir mãos, senhoras. senhoritas. 
convidados que nos honram e ornamentam esta sessão cívica. 
Peço 1 icença ao Sr. Presidente para me dirigir ao Deputado 
Wanderley Avila nesta homenagem. 

É com grande prazer que, em meu nome e em nome do Grande 
Oriente de Minas Gerais. venho cumprimentá-lo por esta bela 
homenagem aos maçons promovida pela Assembléia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais. 

Nos. aue acompanhamos seu trabalho como maçom e como 
legislador. muito nos orgulhamos de sua atuação em ambas as 
tarefas: grande e dedicado servidor da Arte Real e zeloso e 
prestimoso servidor do povo mineiro. que Vossa Excelência 
tão dignamente representa. como Vice-Presidente desta Casa. 

O Grande Oriente de Minas Gerais l he ê muito grato pelos 
relevantes serviços que tem Vossa Excelência prestado. 
Graças a sua iniciativa e prooosta. nossa obediência e nossa 
caixa de assistência e beneficência foram declaradas 
entidades de utilidade pública est2=ual por meio das Leis 
nQs 11 . 856. de 14/ 7/ 95 e 11.843. c: 11/7/95. pub li cadas no 
"Minas Gerais", respectivamente. nos dias 15 e 12 de julho 
de 1995. fato já do conhecimento de nossas Lojas e divu l gado 
com oestaaue em nosso ooletim e em nosso jornal "Movimento 
Maçónico Mineiro". 
Ilustre Deputado e Irmão Wanderley Ávila. permita-nos 

expressar-lhe, de público. aoui . oerante maçons das três 
Obediências. dos Deputados desta Casa e vi sitantes , o 
agradecimento e o reconhecimento ao Grande Oriente de Minas 
Gerais. oe suas Lojas e de seus membros. na certeza de que 
Vossa Excelência continuará traba l hando em oeneficio da 
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Fraternidade e do povo mineiro . Muito obrigado. 
Palavras do Sr. Presidente 

O Sr . Presidente- Os valores da li berdade , do trabalho, da 
sol i dar i edade e da crença oe uma sociedade. Quanto mais e l es 
est iverem sedimentados nas mentes e nos corações. melhores 
frutos irão fazer brotar; mais preparados estarão os membros 
de uma comunidade para enfrentar os desafios. vencer os 
obstáculos e concretizar seus sonhos. 

Estamos falando de princípios que norteiam as atividades de 
uma das instituições mais respeitadas do mundo ocidental, 
cujas raizes mergulham nas tradições salomõnicas; de uma 
Irmandade que. nascida sob o preceito de que o homem deve 
ser livre para traçar e construir o seu destino. tornou-se 
alicerce dos grandes movimentos de libertação e de 
contestação dos regimes absolutistas. Que. discretamente, 
serenamente, mas oe forma obstinada. contribuiu para o 
fortalecimento e a consol idação dos ideais democráticos tais 
como os concebemos hoje. 

Ao prestarmos. nesta solenid ade , nossa homenagem à 
maçonaria. estamos reafirmando a convicção de que a 
liberdade de ação e de manifestação do pensamento. o 
trabalho persistente como condição primeira para se alcançar 
um objetivo, a busca de um sentido socia l para a ex i stência 
e a fidelidade aos nossos valores e princípios são as bases 
para o desenvolvimento pleno da sociedade em que estamos 
vivendo. 

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais . como Poder de 
representação do povo mineiro. vem procurando, de maneira 
cada vez mais consistente. aproximar-se desses ideais e oe 
um modelo de atuação pelo qual seus procedimentos e decisões 
resultem, efetivamente. no atendimento das asp ir ações oa 
pooulação do Estado. 

Nesse sentido. vem desenvolvendo projetos que têm como 
pressuposto basico a parceria com a sociedade. debatendo com 
seus representantes questões de relevância para di versos 
setores e tir ando desse intercâmbio valiosos suosid ios para 
a formulação e o aperfeiçoamento de leis que irão regular 
importantes segmentos da vida mineira. 

No plano interno. tem investido gradualmente na 
modernização da sua estrutura admin istr at iva e na 
capacitação do seu corpo funcional, suportes fundamentais 
para que tenha a agilidade e a qualificação necessárias às 
suas funções. nos termos que as demandas at uais estão a 
ex1gir. 

O Poder Legislativo mineiro busca, dessa forma. alinhar-se 
às forças comprometidas com as muoanças que a Nação começa a 
empreender para corrigir rumos , oefinir caminnos e montar as 
bases de um desenvolvimento seguro. sem sobressaltos, sem as 
bruscas e recorrentes alterações de regras que tanto 
contribuíram para que parte do nosso povo passasse a 
desacreditar os planos governamentais e as instituições 
púolicas oe modo geral. 

Vivemos um momento em que. paralelamente às reformas 
estruturais nos campos econômicos. político e 
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administrativo, o resgate dos valores éticos e a 
consolidação da consciência cívica são pressupostos para a 
constituição de uma sociedade madura e determin a da a 
construir o seu futuro . Ta i s requisitos . nem seria preciso 
lemor ar. também podem ser encontrados no idearia maçônico. 
fonte de inspiração e de referênc i a para a formação de 
cidadãos cônscios de suas responsabilidades e comorometioos 
com os projetos nacionais de crescimento com justiça e 
autonomia. 
Presente em marcantes acontecimentos históricos. como a 

Revolução Francesa. a li bertação ae praticamente todos os 
países l atino- amer i canos e, particularmente. a Independência 
brasileira, a comunidade maçônica continua exercendo um 
oaoe l fundamental na construção oa nossa nacionalidade. 

E. portanto. com esse reconhecimento que nos congratulamos 
com todos os membros da Fraternidade. na certeza de que, 
imbuíd a de só l idos princípios filosóficos e humanitários. 
prosseguirá con ribuinoo para o surgimento de novos 1 ideres. 
novos inconf identes. a insti gar o esp í rito das futuras 
gerações . Esta Presidência manifesta seus agradecimentos aos 
Grão- Mestres Celso Sérgio Ferre i ra. da Grande Loja Maçônica 
de Minas Gerais. Helton Barroso Drey, do Grande Oriente de 
Minas Gerais. e Aloisio Batista dos Santos. do Grande 
Oriente do Bras il. bem como às demais auto~ idades e ao 
público em geral. pela presença. 

Reabertura dos Trabalhos Ordinários 
o Sr . Presidente- Estão reabertos os trabalhos ordinários. 

ENCERRAMENTO 
o Sr . Presidente- Esgotada a hora destina a esta oarte e 

não havendo oradores inscritos para o Grande Expediente. a 
Presidência encerra a reunião. convocando os Deputados para 
a ordinária deliberativa de amanhã . dia 22. 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. 

* - Publicado de acordo com o texto original. 

ATA DA 12a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA , EM 16 
DE AGOSTO DE 1995, DESTINADA A RECEBER OS SRS . ROBERTO 

BORGES MARTINS , PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO , E 
MAURÍCIO BORGES, SECRETÁRIO MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO DE 

BELO HORIZONTE 
Presidência dos Deoutados Agostinho Patrús. Wanderley Ávila 

e Sebastião Navarro Vieira 
SUMÁRIO : ABERTURA - Ata - Comoosição da Mesa - Destinação 

da reunião - Palavras do Deoutado Gi lmar Machado - Palavras 
do Sr. Roberto Borges Martins- Palavras do Sr. Mauricio 
Borges - Esclarecimentos soore os debates Debates 
ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
- Às 20n15min. comparecem os Deoutaoos: 
Agostinho Patrús - Wa derley Ávila Sebastião avarro 

Vie'ra - Rêmolo Aloise - Maria José Hauei sen- Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar 
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Silva- Alberto Pinto Coelho- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio- Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 
-Arnaldo Penna- Bilac Pinto -Bonifácio Mourão- Carlos 
Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquinio- Irani Barbosa - Ivo José - Jairo Ataide - João 
Batista de Oliveira- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - José Maria 
Barros - _Leonidio Bouças - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves 
-Marco Regis - Ma rcos Helênio - Maria Olivia- Mauri Torres 
-Miguel Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz -Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Seoastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninho Zeitune -Wilson 
Trópia. 

O Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Ávi l a ) - A l~~:a de 
comparecimento registra a existência de númerc -egimental. 
Declaro aoerta a reun1ao. Sob a proteção de D~_õ e em nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalnos. Com a 
palavra. o Sr . 2g- Secretário, para proceder á leitura da ata 
da reunião anterior. 

Ata 
- O Deputado Ermano Batista, 4g- Secretário, nas funções de 

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

Composição da Mesa 
O Sr. Pres i dente - Convido a tomarem assento á mesa os 

Exmos. Srs. Dr . Roberto Borges Martins. Presidente da 
Fundação João Pinheiro: Dr. Mauricio Borges. Secretário 
Municipal do Planejamento de Belo Horizonte: e o Deputado 
Gilmar Machado, autor do requerimento que suscitou a 
realização desta reunião . 

Destinação da Reunião 
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a receber o 

Exmo. Sr. Rooerto Borges Martins. Presidente da Fundação 
João Pinheiro, e o Exmo. Sr. Mauricio Borges. Secretário 
Municipal do Planejamento de Belo Horizonte, este a caminno 
da Assembléia Legislativa. que comparecem a esta Casa para 
debater com os parlamentares as propostas e experiências das 
administrações reg i onais. 

Pa l avras do Deputado Gilmar Machado 
O Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas. Srs. Deputados, Sr. Roberto Borges Martins. 
Presidente da Fundação João Pinheiro. Em primeiro lugar. 
queremos agradecer o atendimento ao convite para que 
pudéssemos fazer nesta Casa um oebate que entendemos 
fundamental para que possamos vota- o Projeto de Lei ng 
343 / 95 . envi ado pelo Governador ao Estaao. aue institui as 
regiões aaministrativas do Estado de Minas Gerais e dá 
outras providências 

A razão de termos solicitado a presença do ilustre 
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Presidente da Fundação João Pinheiro é que gostaríamos de 
ter ma1ores subs1d1os técn1cos para, durante a tram1tação do 
projeto , poder abordá-lo com um conhecimento ma1or da 
descentralização , cJe. no nosso entendimento, e 1mportante e 
neces sário que oco~~a. 

Agora. temos algumas dúvidas. Em primeiro lugar. já 
conseguimos aprovar um requerimento para que fosse anexa ao a 
esse projeto o Projeto deLe · ~Q 1. 590 / 93, env1ado pelo ex~ 
Governador do Estado, Sr. ~o io Garcia. e que ate agora so 
recebeu parecer da Comissão de Justiça. estando arq~ivado na 
Casa. Pedimos seu desarquivamento e sua incorporaçao a es~e 
projeto porque não conseguiremos entender a des~entrali~açao 
administrativa se não levarmos em consideraçao tambem a 
des centralização do orçamento e do olanejamento. O Proj~to 
de Lei ng 1.590/93 já estabelecia que seriam criaoas reg1o~s 
de planejamento e a unidade espacial formada pela_agregaçao 
de microrregiões geográficas. obedecendo ao ~r1ter1? _de 
polarização. E ele traz uma série de info~maçoes. Ja e a 
primeira colocação clara sobre a cr1açao das regiões 
administrativas. O Estado trabalhava com OltO reg1oes 
administrativas. Hoje. o orçamento do Estado já é trabalhado 
em cima de dez regiões administrativas , o que esse ~roJeto 
vem regulamentar. Ao mesmo tempo. as audiências publ1cas 
promovidas por esta Casa também trabalham com a estrutura de 
dez. mas ainda não está regulamentado. Estamos trabalhando 
em cima de algo que não existe . O orçamento do Estado, ass1m 
como as audiências públicas. está sendo tr a balhaao. sem que 
tenhamos uma legislação que o ampare . A legislação em vigor 
estabelece oito regiões. O Projeto de Lei ng 343 / 95. e~v1ado 
pelo Governador do Estado. apenas aborda_ a que~tao da 
descentralização. criando algumas adm1n1straçoes. e 
estabelece alguns critérios de como se dara o que ele_chama 
de interlocução entre a sociedade e o Estado. so q~e 
desvinculado do orçamento e também do planejamento . _Nao 
podemos admitir nem concordar _que tenhamos um proJeto 
criando as regiões administrat1vas aesv 1nculadas de um 
planejamento e de um orçamento. porque. no nosso 
entendimento. não haveria sentido e. portanto. tornar - se-la 
inócuo o projeto das regiões administrativas .. visto que. 
durante a elaboração do orçamento. o que sera l evado em 
consideração? Serão as 10 regiões ou serão as 22? Como 
estaremos traba l hando? E o planejamento? Alias. o ProJeto de 
Lei no 1.590 dizia. no seu art. 3Q. que precisamos. para 
estabelecer orçamento e planejamento, ou seja. ~a 
necessidade. para a elaboração do Plano Plurianual de ~~ao 
Governamental e do orçamento anua l. de levarmos _em 
consideração a elaboração de planos e program~s reg1ona1s , 
setoriais ou municipais, com a apresentaçao de dados 
estatísticos agregados e desagregados regionalmente. Isso e 
fundamental . porque está relacionado com o planejamento do 
Estado . 
Então. gostaríamos. oara o estabelecimento do debate. que o 

senhor pudesse exo li car o porauê da criação e da 
apresentação , tecnicamente. de 22 regionais. Conhecemos. 
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também, o plano e as sugestões oferecidas pela Fundação João 
Pinheiro, onde em nenhuma delas consta o número que foi 
apresentado. 

Em segundo lugar. gostaria de s a ber como vamos conseguir 
trabalhar. Queremos trazer. como sugestão, a utilização do 
projeto que esta engavetado e par ado, aqui na Casa. porque 
não podemos criar regiões admini s trativas sem lev a r em 
consideração o planej amento global do Estado e t ambém o 
orçamento. Então, que isso pudesse também ser incorpor a do e 
utilizado para o estabelecimento do aebate. Posteriormente 
às suas exposições , teremos outras indagações e outros 
questionamentos . 
Sr. Presidente. gostarí amos também de agradecer a presença 

do Secretario de Planejamento de Belo Horizonte, a partir da 
qua l podemos até falar um pouco da experiência de como tem 
sido o funcionamento das administrações . aqui, na Capita l . 
E. comp l ementanao, queremos dizer aue não nos opomos à 
descentralização e à criação das regiões administrativas . Só 
queremos que isso ocorra dentro de um programa global de 
planej a mento vincul ado ao orça mento e. ao mesmo tempo, que 
as regiões, de fato, tenham autonomia para definições t a mbém 
nessa área. Evidentemente, permiti ndo-se ainda ao Estado t e r 
o controle global e que cada região . naqui lo em que ela 
tiver condições, a partir de levantamentos. possa ser 
descentralizada. exercendo um poder maior de fisca l ização e 
de controle, dentro da sua região. da execução orçamentária. 

Eram essas as considerações iniciais que gostaríamos de 
fazer. agradecendo e esoerando. posteriormente , durante o 
deba t e, podermos aprofundar e tirar mais a l gumas dúvidas que 
temos - penso que toaos os par l amentares aqui as têm. com 
relação a esse proj ~:o que entendemos extremamente 
importante. Muito obri9&JO. 
O Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) Neste 

momento. est a Presidência passa a palavra ao Dr. Roberto 
Borges Martins, Presidente da Fundação João Pinheiro. 

Palavras do Sr. Roberto Borges Martins 
O Sr . Roberto Borges Martins Sr. Presidente. Srs. 

Deputados. Apressei-me em atender à convocação aa Assembléia 
Legislativa e até agradeço a gentileza de terem permitido 
que eu r1xasse a data para o atendimento dessa convocaç~: 
Gostaria, ini c i a lmente. de dar um esc l arecimento rápido. r~s 
abso l utamente necessário. Em not i cias sobre essa convocação . 
li das por mim nos jornais. fui apontado como autor 
int e l ectua l do projeto. Isso não é correto. e é preciso que 
o fato seja esc l arecido. Não sou autor int electua l ao 
projeto e muito menos da i déia . Esta vem aa convicção 
pessoal do Governador . ant i ga e ja manifestaaa durante a 
campanha, e expressa crença sincera nas va nt agens da 
descentralização. na interiorização aa admin i stração. hoje 
excessivamente concentrada em Be lo Horizonte. E 
eviaentemente essa convicção é baseaoa na s ua experiência 
oem sucedida como Prefeito da Cap it a l. 

O estudo f oi realizado por técnicos de a l t o nível. 
Encomenaaao á Fundação João Pinneiro. fo i r ea li zado oor 
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técnicos dessa instituição e da SEPLAN. sob a coorden ação do 
Professor Paulo Haddad. especialista dos mai s ilust res na 
área de economia regional. Port a nto , não s ou autor 
intelectual do projeto. Infelizmen te. não pos so incorpora - lo 
ao meu "curriculum". 

O projeto compõe - se de dua s partes. A primeira é uma 
propos ta com base em critér i os exclusivamente técnicos de 
uma regionalização administrativa do Est ado. ou s e ja, a 
definição de regiões, suas sedes e suas jurisdições 
territoriais. A segunda parte é a proposta de uma estrutura 
organizaciona l para as administr ações regionais. 

A metodo l ogia seguida pela Fundação. repito. foi e tem sido 
ae natureza exclusivamente técnica . A metodolog i a aplicaaa 
nesse estuoo é cons agrada hà muitos anos oor geógrafos e 
economistas regionais. e é essencialmente a determ i nação de 
campos gravitacionais dentro do sistema econômico- social 
constituído pe lo Estado. Hà analog i a com sistemas 
planetários. El a tenta determinar pólos econômicos e sociais 
e os seus saté li tes . ou seja. tenta determinar quem gravita 
em torno de quem. Ela t ambém tem r e ce bido. ao longo do 
t empo. os nomes de Estudo de Po l a ri za ção: Modelo de 
Potencial e Modelo de Potencial Modificado . E importante 
observar que o resu l tado é uma hierarqui zação de pólos e 
saté li tes. e isso significa que. se desejarmos identificar 5 
pólos. a metodologia os identificara. Se desejarmos 100. ela 
o fará também. Isso permite gerar alternativas . Tanto assim 
aue o estudo apre s entado ao Governador apresentou 
a lt ernativas de 19, 23, 25. 27 administrações regiona l s. 
oorque é possível hier a rouizarmos até o 1 imite. 
evidentemente absurao. de 756 pó los. sendo que os menos 
importantes não po l arizariam ninguém , a não ser a s i 
próprios. 
Esse estudo se baseia numa analogia. Os componentes são 

variáve i s de massa. de fluxo e um estudo da dinâmica . As 
variáveis de massa. ou seja. o peso econômico de cada 
município estudaoo se baseia em popu l ação. em infra-
estrutura. renda . atividades econômicas. No caso espec ifi co 
desse estudo. como se tratava de criar um projeto de ser viço 
admin istrativo. também foi levaoa em consideração. para se 
calcular a massa de cada um dos pó los. a infra - estrutura 
adm in istrativa existente nos municípios. 

Em ermos de fluxo. a s variáveis que são examinadas são 
variáve i s de fl uxo de viagem . de carga entre os mu ni c í pios . 
El e busca determinar aqui essencialmente onde os moradores. 
as oessoas de oeterminados mun i c í p i os buscam negócios. 
ser vi ços. compras , serviços púb l icos. ser vi ços pessoa i s e oe 
saúde. 

Então , tenta-se captar os fluxos de demanaa por esses 
serv i ços que ocorrem entre os municípios . oólos e os 
fluxos determinam as áreas de inf luência. 
Quero ressalta: oue é importante conj ugar sa e fluxo. 

poraue nem sempre uma massa ma ior s i gn ifi ca po ié · ' zação . Dou 
um exemplo: se verificarmos a massa do Município de 
Contagem. veremos que e l a é imensa . em termos oe popu l ação . 

~----------------------------------------_/ 
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de atividade econômica e por vários outros motivos . No 
entanto, Contagem polariza menos que Ar açuaí . Araçuai tem 
uma massa menor, mas recebe mais fluxos de demanda. Ou seja, 
a analogia que continua sendo muito próxima é a que é feita 
com o sistema solar: a Terra é um pólo do sistema sol a r e 
tem seu satélite. Se a Terra estivesse perto de Saturno, ela 
não só deixaria de ser um pólo como passaria a ser um 
satélite de Saturno. Como vêem, a s distâncias cont am. Por 
essa razão é que. muitas vezes. vemos algumas observações de 
que determinado município tem uma massa. um peso maior do 
que outro. e, no entanto, esse outro é que foi definido como 
sede possível par a uma administração regional. Isso vem aa 
conjugação da massa com o fluxo. 

Assim, insistimos no exemplo de Contagem. que tem mais 
massa . mas, por estar muito próxima a Belo Horizonte. não 
polariza as demandas da sua região. As demandas são 
polarizadas por uma massa maior. que é Belo Horizonte. 
Centros menores. mais distantes. as vezes polarizam mais do 
que centros maiores. 

Finalmente, o estudo faz t ambém uma verificação da variação 
das massas entre 70. 80 e 91, para observar se um 
determin ado pólo esta ganhando ou perdendo força. É a penas 
uma confirmação da capacidade de polarização de um 
determinado centro. 

Para se tomar uma decisão . foram estudadas vári a s 
alternativas . todas elas tecnicamente defensáveis . O número 
de administrações regionais que seriam defensáveis do ponto 
de vi sta técnico variou de 19 a 27. 

É importante observar que o critério técnico não é e não 
pode ser suficiente para configurar a decisão. Há várias 
razões para isso. Em primeiro lugar. não existe estudo 
técnico perfeito: não existe estudo técnico que não seja 
passível de critica valida . Poderiam ser geradas muitas 
alternativas tecnicamente defensáveis e perfeit amente 
criticáveis. Em segundo lugar. o tipo de metodologia que foi 
adotado capta muitas variáveis, sooretudo de natureza 
econômica, mas não capta variáveis importantes para a 
decisão. como tradições. 1 i gações históricas. 1 i gações 
culturais, antipatia e simpatia entre municípios. 
hostil idades. afinidades , que não sejam traduzíveis nas 
variáveis econômicas que foram examinadas . Não existe modelo 
econômico capaz de captar isso. Além do mais. o estudo 
técnico. por si só, não contempla propósitos de po lí tica de 
desenvolvimento. de atenuação de desequi l ibrios regionais e 
de outras intenções politicamente legítimas como essas. 

Um modelo desse tipo gera essencialmente um retrato do 
"st atus quo " do Estado de Minas Gerais. tal como e le é hoje. 
Por isso é que, necessariamente. os resultados de um estudo 
técnico como esse têm aue passar pe lo exame e pela decisão 
política. Em outras palavras. a modificação por via da 
política de uma proposta puramente técnica é natural, 
necessária e desejáve l numa sociedade democrática . Essa 
discussão. em que as informações. as insatisfações e as 
criticas vêm aos municíoios. é que permite introduzir os 
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ajustes que são necessários. desejáveis e importantes num 
projeto como esse . 
Alias. se me permitem um comentário rápido. a era da 

tecnocracia acabou, felizmente. Pes s oalmente, acredito que 
ela nunca tenha existido. O que havia. em outras eras de 
governos autoritários, era a decisão política autoritária, 
escondida sob o ma nto de uma pretensa tecnocracia. As 
decisões eram tomadas politica mente. e er am atr'~uidas ao 
caráter tecnocrático. Esse tempo. felizmente . passo_. 

Quero insistir em aue a modificação do resultado do estudo 
técnico pela via política. pelo debate político. não só é 
natural co-0 é importante e desejável. porque nuances que a 
técnica n2 ~ capta poderão ser ajustadas no debate oolítico. 

Farei um comentário sobre o potencia l das administrações 
regionais como indutoras de desenvolvimento econômico . 
Estamos assistindo à disputa de vários municípios pela sede 
das administrações regionais. O Governador. a Fundação João 
Pinheiro. o Prof. Paulo Haddad e os S~s. Deputados têm 
recebido solicitações de municípios que ~o sejam ser sede ae 
administrações regionais. 

Acredito que uma boa pa rte dessa demanda baseia-se no fato 
de que há uma expectativa de que sediar a administração 
regional propiciará um grande desenvolvimento econômico para 
município. 
Gostaria de expressar minha opinião. sobre essa expectativa 

exagerada a respeito das administrações regionais. Não se 
trata aqui de disputar uma montadora de automóveis ou uma 
grande base militar. A administração regional vai ter uma 
oequena estrutura administrativa. com um número oequeno de 
funcionários Não terá. de forma nenhuma, aquele efeito 
multiplicador clássico que uma grande instalação mi li tar ou 
uma fábrica de automóveis geram no município. aquele efeito 
de propulsão do desenvolvimento econômico. Ela é 
extremamente importante como uma prestação de serviços 
públicos como fator de aproximação dos cidadãos das diversas 
regiões do interior à administração estadual. Pessoalmente, 
não acredito no grande potencial de indução de 
desenvolvimento econômico. nos mo l des c l ássicos de 
mu l tiplicadores macroeconômicos. que são gerados por grandes 
i nvestimentos. 

As estruturas propostas são pequenas. por determinação do 
Governador. A intenção do projeto é aumentar a eficiência 
administrativa. faci li tar a vida do cidadão . me l horar a 
qualidade aos serviços. sobretudo gerando articulação. 
coordenação. gerando sinergia entre diversos órgãos do 
Estado já existentes . hoje. e já descentra li zados. mas que 
nem sempre atuam com a necessária harmonia. com a necessár ia 
s inergia nas regiões. 
Gostaria ainda. finalmente, de fazer um comentário a 

respeito de uma critica que tem surgioo. dentre as muitas 
aue. inevitavelmente. surgem a projetos dessa magnitude. E 
sobre a base que se decidiu utilizar para essa primeira 
proposta de aglutinação de municípios em adm ini strações 
regiona is. Decidimos utilizar as microrregiões ao IBGE. Como 
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o Deputado Gilmar Machado lembrou, as regiões do 
planejamento são aglutinações de microrreg1oes: decid i mos 
utilizar o mesmo critério, ou seja, em vez de livremente 
reunir municípios. decidimos tentar manter intactas as 
microrregiões do IBGE, e as regiões administrativas seriam 
então aglomerações de microrregiões. 

A critica tem surgido e deve - se discutir por que não 
utilizar as divisões das associ ações microrregionais dos 
municípios. Alega-se. com propriedade. a importância do 
movimento associativo dos mun i cípios. Movimento que ganha 
força e que, sobretudo, tem caráter de adesão voluntária. Os 
municípios participam de associações microrregionais. porque 
sentem afinidades com os dema i s membros daquela associação. 
Gostaria de explicar o motivo pe lo qua l esse sistema não fo i 
utilizado. Em primeiro lugar. as assoc i ações microrregionais 
são de natureza voluntária. portanao são muito vo láteis. são 
organizações essencialmente não governamentais , embora sejam 
aglomerações, coleções de governos municipa i s. São ae 
natureza volátil, de adesão e saída voluntárias. existindo 
casos em que o munic í pio entra e sai de determinadas 
associações microrregionais. Quando temos processos 
eleitorais, é comum haver um rearranjo de associações 
microrregionais, ficando suas estruturas bastante ao sabor 
da con juntura po líti ca. É preciso algo mais sólido para se 
basear uma di v isão adm ini strativa do Estado. c~deriamos 
pensar na possibil i dade~= se oficia li zarem as associações 
microrregionais, ou seja. estatizar o sistema de associações 
microrregi onais. Parece-me que essas assoc i ações perderiam o 
que têm de mais rico que é o caráter da adesão voluntária, o 
caráter de permanecerem enquanto atendidos os interesses do 
município e saírem quanao isso não mais acontecer. 
Fatalmente isso gerar i a a l guma confusão institucional entre 
o que é estado e o que é organização não governamenta l. com 
a conseqüência óbvia de uma dua l idade de poder. O 
administrador regional de um lado e o presidente oa 
associação microrregional de outro. que é o Prefeito. senao 
que. na estrutura das regiões administrativas, não é 
possível privilegia- Prefeitos e . portanto, municípios em 
relação aos demais. Optou-se, então, para serv i r de matr iz 
para essa proposta. que deverá ser co l ocaaa em d i scussão. 
pela idéia de se fazer esse estudo técnico. Nunca se pensou 
que esse estudo resu l taria na di vi são do Estaao em 
adm ini strações regiona i s. mas sim num debate que traria 
mod ifi cações em sua conclusão. Opt amos. então. por usar a 
base das mi crorregiões do IBGE. 
Quero dizer uma pa l avr a sobre o questionamento do Deputaao 

Gilmar Machado. especif i camente a respeito da ouestão ao 
projeto que cria as dez macrorregiões para fins ae 
planejamento. Em primeiro lugar. não há nennuma 
incompatib ili dade entre 10 macrorregiões para fins de 
pl anejamento e 22. 23 ou 21 regiões adm ini strativas. São 
coisas de natureza abso lu tamente d if erentes. As regiões oara 
fins de planejamento preocupam-se com o macroplanejamento oo 
Estado, com questões orçamentárias, com as grandes li nhas ao 
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desenvolvimento das reg1oes de Minas Gerais. Fc~ito, não há 
incompatibilidade. As regiões admin i strativas : ~ etendem ter 
um efeito, um impacto sobre a administração. sobre a 
eficiênc i a . sobre o acesso que o cidadão tem aos serviços 
administrativos do Estado. Portanto. é desejáve l que 
tenhamos mais regiões administrativas do que as dez grandes 
regiões de planejamento. Na minha opinião pessoal, é 
importante que o projeto de regiões de planejamento seja 
votado. A própria Fundação João Pinheiro tem trabalhado com 
dez regiões. Nossas bases estatísticas. hoje. já estão 
organizadas com as oez regiões de p l ane j amento e é 
importante que e l as se tornem oficiais. Não há excesso em 
termos dez regiões de planejamento e 22 regiões 
admin i strativas. Acredito ser do conhecimento de :odos oue 
outros países. outras regiões. que passaram por processos de 
descentral i zação adm inistr at iva , na verdade. têm hoj e um 
número superior a 22 regiões adm ini strati vas. É sempre 
citado o caso da França que com um terr itório quase que 
exatamente do tamanho de Minas Gera i s. embora com maior 
população , tem um número de regiões administr~- 'vas muitas 
vezes superior a 22. Não é excessivo o número ~ - 22 regiões 
administrativas. Acredito até que , no futuro. certamente, 
será necessário um número maior. 

A questão inicial que trouxe para os senhores é esta e 
encerro esta primeira intervenção , evi dentemente. co l ocando-
me á d i spos i ção para o debate. 
o Sr . Presidente ( Deputado Sebast i ão Navarro Vieira ) - Com 

a palavra. o Exmo. Sr. Secretário Municipa l de Planejamento. 
Dr. Maur ic io Borges. 

Palavras do Dr. Mauric io Borges 
o Secretário Mauríc i o Borges Sr. Presidente. Srs. 

Deputados . com mu i ta honra . atendi ao convi te da Presidência 
da Assembléia Legis lati va. Acho o tema que estamos debatendo 
da maior importância. Recebi o estudo da Fundação João 
Pinhe i ro e . ao mesmo tempo , li o projeto de lei das regiões 
adm ini strativas com muito i nteresse. 

Há cerca de quatro anos. mais ou menos. esti ve na Fundação 
João Pinheiro. na época do Governo Hélio Garcia. quando esta 
questão aa regionalização já estava sendo esboçada. 
Participe i de um seminár io e. inegavelmente. acho que a 
Fundação tem grande exper iênci a nessa questão . além de bons 
técnicos trabalhando. como. por exemp lo . a Cida Arruda. 

Penso que esse traba l no tem a ajuda e a chance la do ex-
Ministro Pau lo Haddad. uma pessoa ae notório conhec imento na 
área de economia reg ional O primeiro desdobramento. a 
primeira especia li zação do ex-Ministro fo i nessa área. na 
qua l seu conhec i mento é muito gr ande. Esse trabalho é 
a uxili ado. também. pelo Prof. João Francisco. do Instit uto 
de Geociênc i as da UFMG. que é um especia l ista , pois traoa l ha 
no assunto há muito tempo. 

Olhando o l oba lmente o resultaao aprese nt ado pe lo trabalho. 
podemos ver que a ant iga divisão oo Estado fe i ta pelo IBGE. 
e m 1965, em microrregiões homogêneas. j á não ex ist e. pois 
deixou ae se r usaoa nos anos 80. ~ um projeto que •uncionou 
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por quase 20 anos. O IBGE propunha, para o Estado de Minas 
Gerais. 47 microrregiões homogêneas, o maior número em nível 
de Brasil. mais regiões que o Estado de São Paulo e outros 
Estados maiores que Minas. Portanto. vemos que 22 regiões 
administrativas são mais ou menos a metade. Assim. em termos 
espaciais, temos uma situação intermediária entre a região 
homogênea antiga e a nova. 

De uma forma mais teórica, sobre a questão desse recorte. 
se ele é bom ou ruim, podemos dizer que. pela qualidade 
técnica e pelos créditos de pesquisa , ele deve ser 
respeitado. Temos de considerar que a questão de recorte 
espacial está sujeita ao subjetivismo. Podemos dizer que. a 
grosso modo. há dois tipos de metodo logia de regionali zação 
a serem adot ados . Pode-se seguir como parâmetro. como 
critério fundamenta l. a idéia de homogeneioade. Nesse caso. 
procuram-se ag lutinar pontos do espaço que tennam 
semelhanças geográficas, econômicas. sociais e. 
conseqüentemente. afastam-se as reg1oes d i ferenciadas sob 
esses aspectos. A própria divisão feita pe lo IBGE apresenta 
um pouco dessa preocupação. Essa é uma visão sócio-
geográfica. 

Entretanto. a metodologia adotada. diferente dessa. é a 
metodologia dos pólos. que é importante por várias razões. 
Ela ag lut ina desiguais por definição. Quando junt amos Belo 
Horizonte a Contagem, estamos juntando. de certo modo. dois 
pontos desigua i s. Tanto em termos de especialização e função 
quanto na divisão social do trabalho. Foi um exemplo feliz 
que o Sr. Roberto Borges Martins deu agora mesmo . Essa 
diferenciação. essa heterogeneidade é intrínseca à 
metodologia dos pólos. Isso nos leva a uma dificu l daoe 
inevitável que é a seguinte: podem-se adotar vários níveis 
de regionalização. Podemos trabalhar num nivel macroespacial 
ou num nível mais desagregado. Fiz um trabalho com o IGA e 
esse trabalho dividia Minas Gerais em seis ou sete regiões 
principais, macrorregiões, usando como base o critério da 
polarização. Portanto. como o estudo mostra. é possível 
termos vários níveis de divisão. com várias regiões 
administrativas . Depende um pouco do objetivo de quem estará 
reg ional izando. no caso. o Governo ao Estado e o pooer 
político. 

Pode-se variar o tipo de tamanho e de unidade 
aoministrativa que se quer retalhar no espaço. Podemos dizer 
o seguinte: quanto mais se retalha o espaço. mais se têm 
unidades homogêneas. Por exemplo. pegando-se o Sul oe Minas 
e dividindo- o nas suo-regiões de Varginha. Poços. Passos, 
Alfenas . etc. , dentro de caoa unidaoe. temos um critério 
mínimo homogêneo. O mesmo ocorre em relação ao Norte de 
Minas. Podemos dizer que. quando usamos um cr it ério que 
reúne municípios ma is desagregados e diferenciados. os 
conflitos reg ionais vão se acomodando. Essa é uma questão 
técnica de se ter um espaço mais homogêneo. no qual os 
conflitos vão se resolvendo naturalmente. A oesagregação 
ajuda os l ados socia l e po 1 1t1co. Nessa regionalização oe 
oito unioades de Minas. ná um pólo inequívoco qu~ é 
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Uberlândia. que é maior que Uberaba desde 1970. Os 
uberabenses oue me perdoem. mas o pó lo principal do 
Triângulo Mineiro é inequívoca-ente Uberlândia. 

Na medida em que eu adoto .- critério mais desagregado , 
Uberaba vai encontrar o seu espaço. Se eu aprofundasse um 
pouquinho mais. Araxá também teria uma beiradinha. e~bora 
exista alguma dúvida a respeito oe Araxa estar ou nao no 
Triângulo Mineiro. Então. eu diria que a tendênci a á 
desagregação ajuda a atenuar conflitos regionais , 
desigualdades. Sob esse ponto de vista. a prooosta de 22 
regiões acomoda muitas coisas . como conflitos regionais 
legítimos das cidades e de regiões que têm. às vezes . 
diferenças. 

Temos também o lado negat ivo disso. Para falar do l ado 
negativo. vou. primeiro. estaoelecer uma premissa. A 
premissa é a seg inte: Por que a desc~ntr~lização é boa 7 A 
descentral i zação administrativa pode nao runc1onar. mas a 
possibi li dade de e l a funcionar está ligada à idéia de u~a 
reengenharia no processo administrativo. embora essa questao 
e esse postulado existam antes de ser criada a reengenhar1a. 
ou seja. a questão de se aproximar o público: o_consumido~. 
o contribuinte. o interes sado no serviço publ 1co e a_açao 
admi nistrativa está inteiramente de acordo com os princ1p1os 
administrativos modernos. Essa é uma questão antiga e s~mpre 
desejada. Então. eu diria que a descentralizaçao ~ 
necessária e deve ser implementada na med1da em que voce 
monta um con junto de ações operacionalmente compatíveis com 
aquela unidaoe administrativa oesagregada. Esse e o 
principio funoamental , inteir ame nte coerente com co1sas oue 
viraram moda. que é o problema de qua l1 dade tota l. 
reengenharia, etc. Em função disso , vou fazer um pequ~no 
comentário sobre a experiência de func1onamento oas_~eg1oes 
administrativas de Belo Horizonte. Temos nove reg1oes que 
herdamos das administrações do ex-Prefeito Pimenta da Ve1ga 
e do ex-Governador Eduardo Azeredo. Podemos dizer que a 
intenção do Prefeito ao criar as reg~onais de B~lo Hor1zonte 
era descentra li zar. melhorar a eficienc1a. A d1r1culdade que 
encontramos e que existe. em parte. até os dias de hoJe. e 
que a maioria das regionais não prestavam serviço nenhum . 
eram uma unidade de atendimento. eram um ba l cão. Você tinha 
seções. A seção mais notável era a Regional Centro-Sul. 
aliás administrada com br il hant i smo pelo nosso atual 
Presidente da Fundação João Pinheiro. essa era uma reg i ona l 
mais eficiente. Oper a va com uma base de recursos razoave1s. 
montou uma base de projetos interessantes e imoortantes para 
a cidade. Essa praça reformada. por exemp lo. e uma 
contribu i ção da nov a ad ministração da Regional Centro-Su l ~ 
o projeto foi deixado e, dai. ap li cado e executado. _Ent~o. 

eu diria que o ideal, numa experiência oe descentral 1zaçao. 
é que haja descentral i zação de recursos. E a 
descentralização de recursos s . Se verba oara isso. 

No caso de Belo Horizonte. na ~ gestões oe Eduardo Azeredo_e 
Pimenta da Ve i ga. essa descenrra li zação efetiva ex1st1a 
mu ito parcia l mente e muito concentrada em uma ou outra 
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regional. Onde isso aconteceu. o resultado administrativo 
foi muito bom e claramente visível. 

Agora, se você t em a c cade como um todo. e precisa 
distribuir recursos às nov~5 regiões, é necessário trabalhar 
financeiramente. batalhar muito para que os recursos surjam 
e possamos fazer um orçamento participativo com base na 
distribuição de recursos às regiões. As regionais começaram 
a partir do final do ano passado a fazer pequenas obras. 
deixando as grandes obras para a SUDECAP, etc. Aí. á medida 
que você adquire uma base mínima de operação para cada 
regional. e isso custa dinheiro. porque precisamos de 
engenheiro, pessoal, a descentralização começa a aparecer e 
a se tornar eficiente. Agora, requer uma base mínima de 
operação. um aporte mínimo de recursos. Esse aporte minimo 
de recursos é fundamental para tornar a regional um 
interlocutor importante com outros órgãos da administração. 
Por exemplo: aquela Secretaria da Educação vai se relacionar 
com a regional "X". A regional tem uma capaciaaae 
operacional para fazer manutenção numa escola. como trocar 
sua rede elétrica ou qualquer outra coisa. E importante esse 
poder relativo da regional, em termos de recursos e 
operacionalidade. Se ela for só uma coisa de balcão. ela não 
vai ser administrativamente respeitada. Serviço público, e 
administração pública funcionam assim. 

Então, podemos dizer que a experiência de Belo Horizonte 
tem um potencial grande, mas há muita coisa a ser feita, e 
estamos batalhando para atingir o objetivo. 

A granae dificuldade é esta: descentra l izar para evitar 
desperdício de recursos públicos ou ação inócua . Essa é a 
questão importante e central, que a experiência de Belo 
Horizonte mostra. 

Como base nisso, diria que a regionalização ao Estado tem 
esse lado positivo de homogeneizar os desiguais. o que 
acomoaa conflitos e contradições. e isso é bom. No entanto. 
corre-se o risco de estabelecer uma base e um custo 
administrativo um pouco a l to. Ou seja, criar 22 capacidades 
administrativas e operacionais pode ficar caro. além de que 
haverá um ponto mínimo onde isso fica eficiente. atua l mente 
pode se• que o Estado não tenha o~ recursos para bancar 
isso. Tomara que o Estado encont ·~ esses recursos. Eu 
preferiria. no meu ponto de vista Oúerar apenas com sete ou 
oito regionais mas dotanao-as de capacidade operacional bem 
maior. Acharia menos imprudente e mais garantido para o 
Esrado na sua atual situação, que não é muito confortável_ 

O Estado de Minas não está na mesma situação do Estado de 
São Paulo. Entretanto. está gastando cerca de 
R$100 .000.000.00 por mês. A situação é muito me l hor do que a 
oe mu i tos Estados. mas. com a pol í tica de juros 
insistentemente mantida pelo Governo Federa l , a capacidade 
de investimento do Estado é baixa no momento. O Estado de 
Minas Gera i s sempre foi relativamente pobre e hoje enfrenta 
d i f i cu l Dades. como tamoém a cidaae de Belo horizonte. Isso 
faz parte aa nossa s i tuação: muito próxima de São Pau l o e 
muito longe do Nordeste. Minha preocupação é esta: será que 
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desagregou demais? Penso em dotar essas unidades 
administrativas de capacidade operacional mínima para que 
elas não se tornem apenas balcões de luxo. Se não cust a r 
nada, tivemos uma dotação orçamentária muito baixa. par ece 
que, neste primeiro momento , não teríamos nenhuma função 
operacional. Acho que é uma questão de vontade. Poderíamos 
incluir no próximo a~çamento. Esta fase seria uma espécie ae 
aleitamento. Para ~ ano que vem. vai depender da vontade 
política do Executivo e do Legislativo. Minha preocupação é 
que podemos desagregar demais . Podemos resolver algumas 
que s tões e criar outras. Acho que o principal é uma escala 
mínima para que as regionais se tornem adequadas 
operacionalmente para atender ao oúblico e cumprir os 
objetivos deste projeto de lei. Estas são as minhas dúvidas. 

Esc l arecimentos sobre os Deoates 
o Sr. Presidente - Neste momento, os Srs. Deputados poderão 

formular perguntas aos convidados. Para que possamos 
agilizar os debates. solicitamos aos inscritos que sejam 
objetivos e sucintos. disoensando as forma l idades das 
saudações pessoais. Cada debatedor disporá de 2 minutos para 
formular sua pergunta. 

Debates 
o Deputado Álvaro Antônio - Sr. Presidente da Assembléia 

Legislativa, Sr. Presidente da Fundação João Pinheiro. Dr. 
Robe rto. S•. Mauricio. Secretário Municipal do Planejamento, 
somos favoráveis à descentralização administrativa até por 
uma questão de coerência . Isso oorque. em 1973. apresentamos 
o primeiro projeto. ouando vc· sador. na Câmara Municipal de 
Belo Horizonte, aa descentr~ 1zação municioal- Na éooca 
apresentamos sete regionais que eram: sul. norte, leste, 
oeste, centro. Barreiro e Venda Nova. O Prefeito Oswaldo 
Pierucett i houve por bem instalar as duas primeiras no 
Barreiro e em Venaa Nova. ma i s em caráter exoerimenta . para 
verificar como funcionaria essa descentralização. Nós. que 
militamos aqui politicamente. chegamos à conclusão de que 
essa descentral i zação foi válida, de acordo com o pensamento 
político dos Prefeitos. E e l a foi mais válida ainda quando 
-;vemos na Capita l a administração de Alu i zio. que era um 
~omem simp l es, sem nenhuma proposta política pessoal. Na 
época. pudemos verificar que essas regionais. realmente. 
funcionaram em Belo Horizonte. Quase nunca havia aquelas 
preocupações que o Dr . Mauric i o externou aqui soore o 
funcionamento das regionais. Entretanto. o que nos preocupa, 
e confesso. mais uma vez que sou favorável à 
descentralização administrativ2 é se. realmente. vai haver 
recursos. como o Dr. Maur i c ·o co l ocou. para aue essa 
descentra li zação possa ser objetiva e efetiva no nosso 
Estado. 

É lógico que. nos moldes da administração moderna. hoje não 
se consegue ma's a centra l ização da adm ini stração. ainda 
ma i s em um Estado cujos mun·c i p ios aprese~tam proporções 
territoria 1s. Isso requer desce ntra li zação oa administração 
púb l ica do Executivo estadua l _ Havenoo vontade política e 
recursos. logicamente ~s resultados deverão advir. como 
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vieram para Belo Horizonte com relação ao Barreiro, Venda 
Nova e vários outros bairros que tiveram resultado 
auspicioso das administrações regionais implantadas naquela 
época, em 1973, pelo ex-Prefeito Oswaldo Pierucetti. Sem 
dúvida nenhuma, isso deve trazer alguma melhoria na 
administração estadual. 

Agora vem a parte política. com a qua l não me preocupo 
muito pessoalmente, porque sou um Deputado da região 
metropolitana . 
Sr. Roberto, o senhor colocou muito bem que a polarização 

não é diretamente proporcional á massa. Às vezes Contagem 
polariza muito menos que Araçuaí ou qualquer outro município 
longínquo do nosso Estado. Mas uma coisa acontece: eu. assim 
como o Deputado Irani Barbosa, sou o resultado político de 
uma descentralização administrativa. Eie, de uma regional em 
Venda Nova e eu. do Barreiro. Quando o cidadão que está 
próximo à regional e tem disposição para o trabalho faz 
política, deixa pra lá. nada altera sua vida. Mas quando o 
cidadão se preocupa com os problemas da região e está sempre 
presente àquela regional . é lógico que o resultado também 
vem. porque sua presença é transformada objetivamente em 
resultado. Apesar de eu ser favorável á descentralização 
administrativa. tecnicamente. até como forma de coerência 
com o meu passado. notamos um certo temor pol itico nos 
Deputados, principalmente naqueles votados no interior do 
Estado. Esta seria minha incursão no problema das regionais 
em nosso Estado. 

O Sr. Robert o Borges Mar ti ns - Gostaria de cumprimentar o 
Deputado Àlvaro Antônio pelo resgate correto da origem da 
descentralização administrativa em Be lo Horizonte, que foi 
um projeto tão bom oue atravessou diversas administrações de 
diferentes partido~ sendo continuamente aperfeiçoado. 
Implantado em 1973. foi reforçado na administração Sérgio 
Ferrara. foi novamente reforçado na administração Pimenta da 
Veiga - Eduardo Azeredo e, agora, parece-me que está sendo 
def initivamente consolidado na administração Patrus Ananias. 
O resgate que o Deputado fez é historicamente correto e 
importante . 
Sobre o temor de natureza política que o senhor manifesta. 

gostaria apenas de fazer uma referência á experiência vivida 
em Belo Horizonte. Embora não seja inteiramente transponivel 
para o Estado. indica alguma coisa. Dos que na administração 
do PSDB - Pimenta da Veiga - Eduardo Azeredo - ocuparam 
cargo de admin i strador regiona l, se não me engano foram 14, 
nenhum foi eleito Vereador. Os poucos que se candidataram 
foram fragorosamente derrotados. Quem consegu iu se eleger 
Vereador em Belo Horizonte foi um ex-administrador regional 
que deixou a administração regional e tornou-se um critico. 
um opositor. A administração reg ional, aparentemente. 
desgastou mai s do que trouxe dividenaos políticos. Acredito 
que um temor oessa natureza não procede. Acredito que um 
forte Secretário de Estado ou um forte Presidente de estatal 
são candidatos com potencial muito maior do que um 
administrador regional. que. por mais organizada que seja a 
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sua administração regional, vai sempre receber mais de,.,andas 
do que é capaz de resolver, porque está mais perto da 
população e dos problemas. Ele sempre será um frustrado e um 
desgastado - eu sei disso, porque passei quatro anos como 
administrador regional em Belo Horizonte . 
o Deputado Marcos Helênio Meus cumprimentos aos 

expositores. Queremos discutir alguns dados. mais técnicos 
do que propriamente políticos. re l ativos ao projeto. 
Queremos comentar dois aspectos aqui: um. com relação aos 
arts. 7Q e 8Q, e outro. com relação ao art. 4Q. A questão 
que vamos formular é exatamente sobre o porquê do termo 
"decreto" no lugar de " lei ". O art. 7Q estabelece o 
seguinte: "A competência e a descrição das unidades 
administrativas. previstas nos incisos III a VIII do art. 4Q 
desta lei. serão estabe l ecidas em aecreto " . O art. 8Q 
estabelece que a definição da área de atuação das unidades 
regionais atualmente existentes e sua subordinação à região 
aaministrativa serão também estabelecidas em decreto. 

Uma análise prévia feita pela consultoria mostra exatamente 
a incoerência e até a fragilidade do projeto ao ser colocado 
dessa forma. Nos nos permitiremos uma rápida l eitura dessa 
análise. É competência do Governador fazer esta 
descentra li zação. Essa organização se faz. normalmente, por 
lei e. excepcionalmente , por decreto em normas inferiores, 
quando não exige a criação de cargos nem aumento das 
despesas públicas. o que não é o caso. pois vão- se criar 22 
cargos. Quando o agente ultrapassa esse limite. atua com 
abuso ou excesso de poder. Isso é parecer da Casa. 

O art. 8Q confirma a imprecisão do projeto. Mais uma vez. 
remete- se para o Poder Executivo regulamentar a 
compatibilização entre a competência dos órgãos. que hoje já 
atuam de forma descentra li zada. São vários os órgãos da rede 
adm ini strat iv a estadua l que sofreram os efeitos dessa 
regulamentação e que. com isso. receoeram atribuições por 
l ei. Portanto. ajustar tais competências com decretos 
subverte a hier~-quia e a estrutura administrati va. além de 
gerar. não raro. casos de dupla subordinação de um único 
órgão. 

Isso nos preocupa . como também nos preocupam outras falhas 
no projeto. como a no art. 4Q. em que não se prevê a 
inclusão do Coordenador-Gera l 
Realmente. não temos tempo. O projeto está bem frágil e 

gostaria de que e l e fosse bem discutido na Casa, para que 
pudéssemos corrigi - lo apresentando emendas. pois. da forma 
como está. ele é um arremedo . 

O Sr . Roberto Borges Martins - Devo confessar a minha tota l 
incompetência em assuntos técnico-legislativos e aspectos 
jurídico-ool ·· i cos. Com relação ao que o Deputado man i festa 
a respeito ao art. 8Q. realmente não tenho o que dizer sobre 
se deve ser l ei ou se deve ser decreto. Penso que isso é uma 
ouestão pol íti co-juríoica. mas gostaria de defender a 
absoluta necessidade oe se comoatibi li zarem a ação e as 
areas oe atuação dos órgãos setoriais. ja descentra li zaoos 
com as regiões admin i strativas. 
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É preciso ajustar as jurisdições da CEMIG. da Policia 
Militar. da Secret ar ia da Fazenda. da Secretaria da 
Educação. enfi m, dos diversos órgãos do Estado. hoje já 
regionalizados com as adm inistr ações. senão teremos um 
emaranhado de jurisdições. Se isso deve ser feito por l ei . 
por decreto . essa questão política escapa á discussão da 
Fundação João Pinheiro. 

O Deputado Bonifácio Mourão Acreditamos que a 
desconcentração teve boa receptividade aqui na Casa. ate 
porque vem ao encontro do que dispõe a Constituição mineira, 
quando prevê as autarq ui as territoriais. Mas a nossa dúvida 
se refere ás regiões administrativas instituídas pelo 
Projeto de Lei nQ 343 / 95 , com instituição em referência para 
a elaboração do Plano Plurianual de Ação Governament a l e ao 
Orçamento Anua l. 

A segunda pergunta e 
refere ao processo de 
proposição visa 
administrativa? 

a segu i nte: por que 
descentralização no 

tão-somente á 

o projeto se 
art. 2Q. se a 
desconcentração 

A terceira é: por que somente se definiu no projeto a 
competência da coordenadoria técnica regional e da 
secretaria executiva. deixando para o decreto a competência 
das demais? Haverá alguma subordinação hierárquica entre os 
níveis de gerência da secretaria executiva e da 
coordenadoria técnica regiona l e as demais coordenadorias? 
Fe i ta a designação do servidor para exercer a função de 
Secretário ou de coordenador setor ial. a quem ele ficará 
subordinado, à SEPLAN ou a seu órgão de origem? Os órgãos e 
entidades da administração pública estadua l poderão recusar 
a designação do servidor? Quem fará a designação? O servido 
poderá acumu l ar a função que já exerce com a função para a 
qual foi designado? 

O Sr . Roberto Borges Martins Com relação às regiões 
admjnistrativas. no projeto. tal como está. não são 
referências para orçamento. As referências para orçamentc 
seriam as reg1oes oe planejamento. tal como reza o proje: : 
que Ja está tramitando na Casa. Mais uma vez. não estoG 
falanao de técnica l egislativa. O espírito oue presidiu o 
projeto. não sei se foi bem traduzido na peça de legisl ação 
proposta. mas e oe que as administrações regionais ceriam um 
nível determinado de autonomia e execução orçamentários, ou 
seja. peouenas obras. manutenção e a l guns programas seriam 
vinculados às administrações regionais. Obras maiores . 
inter-regionais. programas ae escopo que ultrapassem as 
regiões administrativas continuariam no orçamento 
centralizado. com uma gestão centralizada. 

Com relação aos superintendentes. gerentes. coordenadores 
setoriais dos órgãos que já são descentra li zados. a sua 
subordinação continuaria sendo aos órgãos de origem . Em 
outras palavras. os dirigent es intermediários da CEMIG 
continuariam subordinados à CEMIG: os da Pol ici a Mil icar . á 
Poli cia Militar: os da Educação. à Educação . e ass im por 
diante. 

A função ao cooraenador regional é promover a sinerg i a. a 
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articulação entre as ações desses diversos sistemas 
operacionais. Não há, no projeto. subordinação 
administrativa. e. portanto. não é gerada dupla subordinação 
administrativa . A CEMIG continua subordinada à CEMIG. o 
adm ini strador regional promove, articula , harmoniza. busca 
criar sinergia entre as ações aos diversos órgãos. 
Sinceramente. Deputado, não sou capaz de comentar a 

diferença entre desconcentração e descentra li zação . Não 
domino esses conceitos de ciência regiona l . Vou me omitir. 
pois não sou desse ramo. 

O Deputado Leonídío Bouças Sr. Presidente. Srs. 
Deputados. ilustres conv i dados. pelo andar da carruagem ate 
aa ui. gostaria de fazer algumas observações. e ate. 
efetivamente. uma pergunta. 

Discute-se se as co i sas serão fe i tas por decreto ou por 
lei. e, na primeira parte da sua exposição. o Dr. Roberto 
ateve-se à questão das divisões das unidades. explicanoo 
como serão escolhidas as sedes. Tem s ido muito discutido 
aqui se uma cidade deverá ser seae ou não. se uma cidade 
deve estar em ta l local ou em outra unidade administrat iva. 
No fundo. entr f ~nto. agora é que começamos a entrar nos 
assuntos que de\: -ão causar mais polêmica. 

Com relação a pergunta de onde cada cidade deve se 
inscrever. acredito que o Execut ivo não tenha mandado isso 
como um projeto feito. Se assim ~asse, não prec i saríamos ter 
o Poder Legislativo. com Deputados de cada região. Tudo isso 
seria desnecessár io. 

Esse projeto da divisão do Estado em macro e 
: evando em conta a geografia. 'oi o pontapé 
discus são. Cor~ já foi dito. entretanto. 
analisar os l~ços culturais. socioeconômicos 
várias cidaoes. 

microrregiões. 
inicial oara a 
deixou-se oe 

e pol iticos ae 

Eu até me oporia àque l a observação sobre as 
microrregionais. porque acredito que elas são entidades que 
já funcionam. apesar de não serem reconhecidas legalmente 
pelo Estado. A ANVAP. por exemplo. e uma associação oue 
funciona muito oem em Uberlândia. de cuja região venho. 

Recebi oficios de oito Prefeitos. respaldaaos pe l as Câmaras 
Municioais . pedindo mudança de sede. porque seus munic ípios 
foram incluídos ou na regiona l ae Uber aba . como foi o caso 
ae Campina Veroe. ou na regiona l de Patos de Minas. o que 
ocorreu com outros sete municípios. Os Prefeitos. assim como 
as sociedades organizaaas cesses municípios. alegam oue toda 
a li gação deles e com o Municíp io de Uberlándia . 

Acredito que esse não vai ser o oroblema ao projeto. poroue 
~iz uma aná li se minuciosa de todas as associações 
microrregionais e constatei que na sede de Uoerlândia domina 
a ANVAP. que está atualmente sem esses oito municípios de 
que falei. mas que deverão. no projeto final. retornar á sua 
sede original. Uber aba . por exemplo. está reunindo três 
associações microrregionais sem prob l ema nenhum. = o caso da 
ANVALE e da AMPLA, oue serve á região de Araxá. e da AMBAVE. 

A verdade é que existe uma certa obediência em algumas 
regiões. Na oe Teófilo Otôn i. o Va le do Mucuri. a AMUC; na 
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de Paracatu, a AMINOI. Apenas três municípios foram 
retirados e colocados na área dos municípios mineiros da 
SUDENE. 

Enfim. há algumas arrumações c~e. acredito . deverão ser 
feitas aqui. Cabe a cada DeputaJo entrar em contato com as 
cidades que representa. Eu, como relator desse orojeto na 
Comissão de Constituição e Justiça. até aproveitaria este 
momento para pedir aos Deputados que entrassem em contato 
com suas cidades. Acho que deveríamos obedecer aos critérios 
já existentes hoje. até porque essas ligações não se formam 
de uma hora para outra. Existem casos isolados de cidades 
que saíram de uma associação para ir para outra. Como foi 
dito ai, brigas com associações são casos isolados . A 
maioria das associações funciona a contento. 

O que me preocupa mais são outros aspectos l evantados pelos 
Deputados Marcos Helênio e Bonifácio Mourão: e o Secretario 
Municipal de Planejamento de Belo Horizonte entrou 
profundamente no assunto. Até acredito que essas 
adm i nistrações regionais. sem recursos. possam virar mera 
poesia. E muito bonito o projeto de descentralização 
administrativa. não tem dúvida nenhuma. até sou muito 
favorável a ele. Mas. sem reforço nessa poesia e com muito 
recurso. vai virar prob l ema político , acredito também. 
O negócio das regiões administrativas é complicado . Temos 

que discutir muito. sanar dúvidas sobre os decretos do 
Governador. Acho que esse projeto é de suma imoortância. 
Temos que avançar na discussão. Este é um primeiro momento. 
Não oevemos ter pressa. até porque não há óbice 
constitucional, jurídico ou l ega l na ramitação do projeto . 
Acredito que deveremos nos aprofundar muito nessa discussão. 

56 para terminar. volto-me a :odos os Deputados pedindo que 
entrem em contato com os seus mun icíp ios para verificar a 
qual região estão mais ligados cada um de l es. Muito 
obrigado. 

O Sr . Roberto Borges Martins Deputado, gostaria de 
concordar com sua colocação. no sentido de que a proposta 
oue foi enviada. evidentemente. é resu l tado de um estudo 
técnico e de um estudo de opções que o Governador adotou. 
Mas e l a tem também esse asoecto de pontapé inicial. 

A proposta foi colocada aqui para ser criticaoa. 
modificada. porque este é um lugar onde a voz do =stado se 
faz ouvir. Não haveria a menor poss ibilidaoe de um g upo de 
técnicos. por ma i s competentes que fossem . captar a sintonia 
fina e as nuances. ao passo que esta Casa é. por exce l ência , 
o foro onde os municípios se fazem ouvir e as regiões se 
f azem representar. 
Certamente. ajustes são necessários. e eles serão feitos. 

Posso aqui afirmar que o Governador tem dito que esses 
ajustes não sofrerão nenhuma resistência oor parte dele. O 
projeto foi colocado na Assembléia exatamente para que e l a 
possa se manifestar e fazer os ajustes. 

O Deputado Gilmar Machado - Acho que foi imoortante a 
exposição, porque ficou c laro que. se rea l mente não tivermos 
recursos, vai acontecer o que o Mauricio expós muito bem: 
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vamos criar grandes balcões no interior, para evitar que o 
pessoa l venha no balcão aqui e faça o seu trabalho no balcão 
em cada cidade. Pelo menos, acho que isso é muito pobre. 

Temos que aproveitar essas administrações regionais para . 
de fato , criar áreas de planejamento. para pensar sobre o 
Estado, sobre seu desenvolvimento, e. ao mesmo tempo , 
descentralizar, dar condições a ele de trabalhar. 

Nossa bancada já entrou com uma solicitação de incorporação 
porque. como o Presidente explicou muito bem. a Fundação 
João Pinheiro e o Estado estão trabalhando com dados que não 
têm amparo legal. O Estado está fazendo p l anejamento com 
base em dez macrorregiões. rea li zando audiências públicas. e 
nós não temos legislação a respeito diss: Temos um projeto 
oue estava engavetado desde 1993. El e cr" _u aoui em agosto 
de 1993 e estava tota lmente oaraoo. E pr~~~so que comecemos 
a discutir concretamen e o planejamento do Estado e que 
possamos traçar ações oara descentra li zar o orçamento para. 
de fato. fazer com oue as regiões tenham um desenvolvimento 
maior. Acho que é necessário fazer isso. e nosso esforço 
terá o intuito de que esse projeto volte a tramitar 
conjuntamente . para que o Estado possa fazer seus 
planejamentos e executar suas peças orçamentárias legalmente 
amparado. Lamentavelmente. estamos aqu i traba l hando de forma 
ainda ilegal. É necessário um debate mais profundo. 

Finalizando, penso que não podemos ter pressa na hora da 
votação. pois nossa preocupação deve ser a de aorofundar no 
assunto. Para isso. a Casa deverá ouvir representantes da 
s=PLAN para maior esc l arecimento de questões que fugiram á 
alçada do Sr . Roberto Borges. O Deoutado Bonifácio Mourão 
abordou a questão dos funcionários . que estarão vinculados 
às coordenadorias. e que oeverá ser esclarecida. assim como 
esc l arecidas deverão ser as questões da subordinação. das 
competências. 

Meu receio é o regime de urgência. pois dia 15 de setembro 
temos que estar com a matéria votada. Essa é uma grande 
preocupação de minha parte , pois a Fundação levou certo 
tempo para fazer esse estudo . e teremos um curto espaço. de 
45 dias. para votar e adequar essas demandas regionais. 
Dever í amos ref l etir melhor. e temo que tenhamos que votar às 
pressas. pelo que pagaremos um preço mui o mais caro . 
Obrigado. o Sr . Roberto Borges Martins- Não enho comentários a 
fazer sobre a intervenção do Deoutado. Gostaria de dizer que 
a Fundação trabalhou em regime de urgência. sob a feroz 
cobrança do Governador Realmerte tivemos de correr com o 
projeto. e acho que quanto mais ceoo começarmos o processo 
de descenrra li zação. me lhor será . 

Nós sabemos. Deoutado. tratar-se de um processo gradativo. 
de constante aperre1çoamento. daqu i a 10 ou 20 anos. 
certamente. estaremos discut in do aoerfeiçoamento da 
descentralização e do processo. Então. quanto mais cedo 
começarmos. tanto melhor. 
o Deputado José Henrique - O Dr. Roberto Martins já navia 

respondido as questões soare crirérios utiii zados pela 
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proposta do Governo com relação as reg1oes administrativas. 
Com relação a minha pergunta. ja foi. inclusive, levantada 
questão semelhante por parte do Deputado Leonídio Bouças. 

Sabemos que hoje as associações são os canais naturais 
organizados em todos os munlClPlOS. por questões 
geográficas, socioculturais e econômicas. Gostaria que o Dr. 
Roberto Martins nos escl arecesse a respeito do mot ivo pelo 
qual o Governo não obedeceu as questões regionais. as 
questões das associações , uma ve z que observamos que a l guns 
municípios estarão separados da massa de s ua região de 
atração. 

Uma outra pergunta : o Estado tem utilizado as macrorregiões 
como instrumental para regiona li zar as suas ações tanto no 
plano plurianual de ação governamental quanto no orçamento 
anual? 

As reg iões administrat ivas ora propostas pe lo Governo do 
Estado substituirão o papel desempenhado pelas atuais 
macrorregiões? 

O Sr . Roberto Borges Martins Sobre o fato ae não 
partirmos da base da divisão já existente em associações 
microrregionais e sim das microrregiões do IBGE. gostaria de 
acrescentar alguns comentários aos que já fiz. 

Em primeiro lugar. o numero de associações microrregionais. 
hoje . pareceu excessivo na opinião do Governador e também na 
opinião dos técnicos que realizaram o estudo. Temos quase 
que o dobro de regiões adm inistrati vas com re l ação ao que 
está proposto: se não me engano. 37 ou 38. 

A proposta que o Governador mandou a esta Assembléia 
contempla 22 regiões administrativas. E não seria desejáve l 
um ~~mero tão grande , nesse momento. por razões inclusive já 
l eva ~ tadas aqu i, em alguns dos comentários feitos. como o 
custo, a criação excessiva. mais máquina administrat iva. 
mais gastos. etc. 

E, finalmente. uma outra razão é o próprio caráter 
experimental da proposta que foi enviaaa á Assembléia. 
Havia, o tempo todo. a consciência de que essa proposta 
seria modificada. Então. ac~editamos que. partindo de 
qualquer base - associações microrregiona is. microrregiões 
do IBGE ou outras propostas - o resu lt ado final seria mais 
ou menos o mesmo. Serão feitos ajustes e, no final. 
prevalecera o consenso, qualquer que seja o ponto de 
partida. 
Finalmente. não ha nenhuma intenção de colocar as reg1oes 

aaministrativas no lugar das macrorregiões de planejamento. 
As reg iões admin i strativas cumprem funções essencialmente 
difer entes das macrorregiões de p l a nej amento. El as têm o 
objetivo de levar os serviços admi nistrativos do Estado oara 
mais perto dos cidadãos , aas diversas regiões . de coordenar 
ações entre órgãos já descentralizados aue existem no 
Estado. de tornar a admi ni stração mais próxima. sobretudo no 
que se refere á prestação de se rviços. 

As regiões ae p l anejament o têm um conceito inteiramente 
diferente . e uma co i sa não subs~ itui a outra. Há necessidaae 
da regionalização para fins de planejamento e a 
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regionalização diferente. com mais regiões administrativas, 
para que o serviço possa chegar mais perto dos cidadãos. São 
dois conceitos diferentes e duas divisões diferentes do 
Estado. 

O Deputado Carlos Pimenta Sr. Presidente, a medida que os 
debates vão evoluindo, algumas indagações vão sendo 
respondidas. Mesmo assim. perm it o-me fazer um pequeno 
comentaria a respeito de alguns tópicos que tinha assinalado 
no começo. 

Quanto a auestão do decreto. concordamos em gêne o. numero 
e grau com o Deputado Marcos Helênio O projeto original 
prevê apenas a competência da coordenadoria regional. 
deixa ndo de fora o problema da educação. da infra-estrutura, 
da sauae. sem uma definição adequaaa de seu pape l. Acho aue 
esta Casa, quanao está prestes a vot ar um projeto tão 
importante como esse. tem que ter as informações mínimas 
necessárias. para saoer o aue está rea lmente votando . Este é 
um ponto. o segundo ponto é a questão da part ic ipação. Quando se 
define que o Governo esta cr i ando adminis:-ações regionais, 
gostaria de questionar sua denominaçãc Teria que ser 
"coordenadorias". E c l aro que isso cabe ao Execut ivo. mas 
essas administrações terão função apenas de tocar servi ços 
que ja são tocados pe l as regionais ae sauae. de educação. 
pe lo chefe do DER ou de um determinado setor. Senao assim . 
quando depararmos com uma obra mais importante. nesse 
momento. tenho certeza. encerrar-se-ão as funções do 
administrador regional. O próprio "caput" do projeto cria 
essa expectativa: vai -se criar uma adm ini stração regional. O 
que se entende por isso? Teria que se ter autonomia , 
recursos. condições de realmente ser a figura do Govern ador 
em 22 áreas ae Minas Gerais. 

Vejo. tamoém. uma falha política dentro do projeto: a 
aelimitação aas funções. Deveria haver uma forma de 
participação maior dentro de cada reg i ão. Em nenhum momento 
o projeto fa l a que esse administrador tera obrigação de se 
assenta r com associações. representantes do Prefeito. 
rePresentantes dos Vereadores . para poaer discu t ir o que 
será ap i icado naque l a região. Ainda é uma forma de tentar 
fazer com que a dec isão parta de Belo Horizonte para o 
int erior de Minas. Vejo uma oportuniaade rara de o Governo 
democratizar sua administração. abrindo espaço , 
periodicamente, para que esse admin istr ador possa ouvir 
representantes regionais. 

Há . a inda. a questão da fiscalização das obras. Quantas 
vezes temos ouvioo denuncias de que as obras ao Governo 
repassadas para terceiros não são efetivamente fisca li zadas ? 
Seria grande a oportunidade de o Governo fiscalizar essas 
obras através dessas adm inistrações. 

A ultima falha é a auestão da oarceria das regionais com os 
munic i oios Acenas oara exemplificar. alias. o Deput ado 
Péric l es Ferreira ja levantou a ouestão na reunião publica 
em Piraoora. Como exemp lo . estamos tentanao que o Governo 
faça um orojeto macrorregiona l com o Norte de Minas para 
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elaboração do saneamento básico. Sabemos que 98% dos 
municípios norte-mineiros n2o têm saneamento básico. Só o 
custo desse projeto é de ma i s ou menos R$2.000.000,00. Cada 
projeto custa. em média, de R$100.000.00 a R$200.000.00. e o 
Governo tem condições de elaborar e fazer essa parceria. 
através das administrações regionais, com as Prefeituras. 

Para concluir. gostaria de levantar a questão dos decretos 
de emergência. O Prefeito decreta estado de emergência ou de 
calamidade pública em um município e, até que a s 
providências sejam tomadas. passam- se de dois a quatro 
meses. Seria importante essa parceria entre as Prefeituras e 
os administradores para o socorro emergencia l. São alguns 
tópicos que estou levantanao. e queremos transformar isso em 
emendas ou sugestões para discutirmos aau i na Assembléia. 
Gostaria de deixar bem claras essas questões. e também a 
questão do decreto. que é ant idemocrático. pois eira a 
oportunidade de sabermos o que estamos votando. 

O Sr . Roberto Borges Mart i ns - Deputado, acho que todos 
nós. não apenas os senhores que vão vot ar o projeto. mas 
todos nós, mineiros, perguntamos o que serão essas 
administr ações regionais no futuro. Evident emente estamos 
falando de algo d inâmico, alguma coisa que terá seu papel 
modificado à medida que o tempo passar. No futuro, essas 
administrações serão fatores de desenvolvimento das suas 
regiões ou serão meras instâncias de burocracia? Nenhum de 
nós pode responde isso hoje. É claro que temos o aever de 
tentar fazer o melhor projeto possível. mas. realmente. não 
podemos prever que papéis elas erão no futuro. No caso de 
Belo Horizonte. as aaministrações regionais começaram com 
funções bastante tímidas. foram ganhando novas funções ao 
longo do tempo. superaram resistências. Por exemplo, houve 
órgãos fortes aa administração central. como a SUDECAP, 
órgão de obras. muito forte. com muitos recursos. que 
resistia à centralização. Então. essas coisas pertencem à 
evolução. Daqui a alguns anos. estaremos novamente 
discutindo e propondo aperfeiçoamentos e melhorias. 

Com relação à sua observação, devo dar uma opinião pessoal. 
Considero que o estabelecimento de fóruns. de colegiados. de 
mecanismos de audiências regionais. como os mecanismos de 
audiências que a Assembléia tem feito com tanto sucesso. de 
consulta, de ouvir. mecanismos que permitam auscultar, 
realmente, a região. mecanismos que permitam que as pessoas 
se jam mais sujeitos ao seu próprio desenvolvimento seriam, 
seguramente. aperfe içoamentos. 

O Deputado Ivo José - Sr. Presidente. Srs. convidados. 
gostaria de falar com o Dr. Rooerto Martins. ~rimeir o com 
relação ao conflito oe atribuições entre uma macrorregião, 
que está prevista no Projeto ng 1. 590, que está tramitando 
na Casa. e o Projeto ng 343. tudo isso em relação ao 
planejamento. que é e deve ser uma aas primeiras atriouições 
de uma adm inistração oública. Pelo projeto estamos vendo 
região de olanejamento contendo uma regi2o aoministrativa. 
parte ou partes de outras aaministrações regiões. de forma 
que cria jurisdições distintas. ~arque, dentro de uma egião 
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administrati va. temos uma jurisdição, e a região de 
planejamento, que é a macrorregião. outra jurisdição. Temos 
parte de uma região administrat iv a fazendo parte de uma 
dessas macrorregiões e. ao mesmo tempo, outra parte 
integrando outra macrorregião. Isso não geraria um conf lito 
de planejamento? Isso não está muito claro. e é um problema 
que temos para ser enfrentado. 

Outra questão é a seguinte: Sabemos. também. que são 
diferentes as atribuições e as funções microrreg i onais d~ 
região metropolitana e da região aaministrativa. Como es!a 
sendo pensado este relacionamento. por exemplo. com a Reg1ao 
Metropolitana de Be lo Horizonte. oue está contida. tambem. 
na reg1ao adm inistrati va ae Belo Hori zonte. Tem. tambe~. 
dentro dessa reg1ao admin istrativa. a assoc1açao 
microrregional e outras. talvez. 

Por último. com relação á experiência que o senhor disse 
que se inici ará com duas regiões aaministrativas Por oue 
isso? o Sr. Roberto Borges Martins- Sr. Deputado. certamente 
nada afirme i. em momento a lgum. sobre o processo de 
implantação. Decididamente não toque i no assunto de que 
seriam implantadas duas ou mais regiões. Não é essa a 
intenção do Sr. Governador . O que e l e deseja. uma vez 
aprovado o projeto. é implantar todas as regiões 
administrativas no ano de 1996. Isso ele me autonzou a 
af i rmar aq ui. Não há a intenção de se protelar. i mplantar 
uma ou outra e continuar protelando . O que pode ser 
necessário é uma descentra lização gradual das funções . 
Descentraliza-se alguma coisa numa área, se for o caso. 
oorque não é possível fazer tudo ao mes o tempo. Mas a 
intenção do Sr. Governador é implantar em 1996 todas as 22 
regiões. ou quantas forem aprovadas. _ . 

Com relação ao conflito entre macrorreg1oes de p lan~J amento 
e regiões administrativas. concordo plenamente. Nao deve 
haver discrepância. Uma mesma região adm inist rat iva não deve 
ter partes de seu terr itório em diferentes macrorregiões de 
planejamento. Isso tem aue ser corrigido. O modelo que se 
tentou estabelecer foi que municípios se congreguem em 
microrregiões. microrregiões se congreguem em regiões 
administrativas e regiões adminis rativas se congreguem em 
regiões de planejamento. Em alguns casos. _devido a 
aificuldades do sistema viário e outras circunstanc1as que 
foram detecéadas. viu-se que era necessário quebrar a 
estrutura de microrregiões. No projeto enviado á Assembléia. 
foram pouquíssimos casos na região Noroes:e de Minas. Al!o 
Paranaioa. em que a lguns municípios aa parte su l da reg1ao 
de Paracatu foram incorpor aaos á região ae Patos. Mas 
tentou-se não quebrar essa estrutura. Se existe isso. 
sinceramente acho que deva ser corrigido. Não se deve ter 
uma reg1ao administrativa em que caoa pedaço pertença a uma 
região aiferente de planejamento. 

Com relação á região ae Belo Hori zonte , não há um 
tratamento diferenciado . A regi2o administrativa de Belo 
Ho-izonte contém a região metropo l itana e alguma coisa a lem 
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regiões administrativas incluem 
microrregional. Não houve um 
região metropolitana de Belo 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente Cumprido o objetivo da reunião, a 

Presidência agraaece a presença dos Exmos . Srs. Roberto 
Borges Martins. Presidente da Fundação João Pinheiro. e 
Mauricio Borges . Secretario Municipa l do Planejamento de 
Belo Horizonte. encerra a reunião. convocanao os Deputados 
para a extraordinária de amanhã, dia 17. as 9 horas. nos 
termos do editai de convocação, e para a ordinária 
deliberativa também de amanhã. às 14 horas, com a ordem do 
dia já anunciada. Levanta - se a reunião. 

ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 17 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Sebastião 
Navarro Vi eira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 
DIA ) : Requerimento do Deputado Romeu Queiroz; aprovação -
Votação. em 2Q turno. do Projeto de Lei nQ 330/ 95 ; aprovação 
- Votação, em 1Q turno. do Projeto ae Lei nQ 285/95: 
requerimentos dos Deput ados Gera l do Santanna. Romeu Queiroz 
e Sebastião Navarro Vieira; deferimento: votação do projeto , 
salvo emendas e destaques; aprovação; votação das emendas 
com parece r pela aprovação. salvo destaques: aprovação; 
vot ação das emendas com parecer pela rejeição. sa lvo 
destaques; rejeição: votação da Emenda nQ 11 : d i scursos dos 
Deputados Jairo Ataide e Ivo José; rejeição: requerimentos 
do Deputado Pau l o Piau (2): deferimento; votação da Emenda 
nQ 13: aprovação: votação das Emendas nQs 16, 6 e 8: 
r ejeição; questão de oraem; prejudicialidade da Emenda nQ 
10; votação da Emenda nQ 1; aprovação: votação aa Emenda nQ 
5: rejeição - Registro de presença - Discussão . em 1Q turno. 
da Proposta de Emenda á Constituição nQ 5/95: chamada de 
votação nomina l: inexistência de "quorum'' para votação: 
anulação da votação - Discussão do Parecer de Redação Final 
ao Projeto de Lei nQ 330/ 95; aprovação - ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
Ás 9h15m in. comparecem os Deputados: 

Agostinho Patrús - Wanaer ley Ávila Seoastião Navarro 
Vi e ira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alenca r da Silveira Júnior - Almir Cardoso- Álvaro António 
- Anaerson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Genar o - Antônio KOberto Arnaldo Canarinho 
Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bon if ác io Mourão Carlos 
Murta- Carlos Pimenta - Dilzon Melo - Dimas Rodrigues-
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Branoão 
- =imo Braz - Francisco Ramalho Geralao Nascimento 
Geralao Rezende - Geralao Santanna- Gil Pereira- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquinio Irani 
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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 Maria Barros - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia- Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira- Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconce llos Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio -Simão Pearo Toledo- Toninha 
Zeitune- Wi l son Tróp i a. 
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús ) - A lista de 

comparecimento registra a existência de número regimenta l . 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do oovo mineiro. iniciamos os nossos trabalhos . Com a 
paiavra. o Sr. 2Q - Secretario, para proceaer á l e itur a oa ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

-A Deputada Maria José Haueisen , 2ª-Secretaria, procede á 
lei tura da ata da reunião anterior. que é aprovada sem 
restrições. 

2ª PARTE (ORDEM DO DIA ) 
o Sr . Presidente- Nos termos do edita de convocação. a 

oresidência vai passar á 2ª parte da reunião. com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Vem à mesa requerimento do Deputado Romeu Queiroz. em que. 
na forma regimenta l, solicita que o Projeto de Lei nQ 360/ 95 
se j a apreciado antes do Projeto de Lei nQ 285/ 95. Em 
votação. o reauerimento. Os Deputados aue o aorovam 
permaneçam como se encontram. ( - Pausa . ) Aprovado. 
Votação, em 2Q turno. do Projeto de Lei ng 330/ 95. do 

Deputado Romeu Queiroz. que cr i a a Medalha Presidente 
Jusce lino Kubitschek. A Comissão de Administração Pública 
opina por sua aprovação. Em votação . o projeto. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) 
Aprovado. À Comi ssão de Redação. 

Votação, e 1Q turno. do Projeto de Le i nQ 285/ 95. do 
Gov ernador do Estado, que cr i a a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvol vimento Sustentado, a lt era a denominação da 
Secretaria de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente e da 
outras providências. A Comissão de Justiça conc luiu pela 
cons itucionalidade do orojeto com a Emenda nQ 1, que 
apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou por sua 
aprovação com as Emendas nQs 2 a 10. que apresentou, e pela 
rejeição da Emenda nQ 1. apresentada pela Comissão ~e 
Jus:iça . As Comissões de Agropecuár i a e _de Fiscalizaçao 
Financei~a opinaram pe la aprovação do projeto com as Emenaas 
nos 2 a 10. apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente. e 
pela rejeição da Emenda nQ i. aa Comissão de Justiça. 
Emendado em Plenario . vol tou o orojeto à Comissão de Me io 
Amoiente, que ooina pela aprovação oa Eme nda nQ 1~ e pe l a 
rejeição das Emenaas nQs a 3 e 15 a 17. 

A seguir, a Presidência aefere . nos termos do inciso VII 
do art. 24~ do Regimento Interno. os requerimentos dos 
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Deputados Geraldo Santanna. Romeu Queiroz e Sebastião 
Navarro Vieira, em que solicitam, respectivamente, votação 
destacada para as Emendas nQs 1, 5 e 11. 

O Sr. Pre sidente - Votação do projeto. sa lvo emendas e 
destaques. A Presidência vai submeter a matéria a votação 
por escr utínio secret o , em virtude da aprovação do 
requerimento do Deputado José Bonifácio. Os Deputados que 
desejarem aprová - lo deverão votar "sim", e os que desejarem 
rejeitá-lo deverão votar "não ". Convoco para atuarem como 
escrutinadores os Deputados Geraldo Santanna e Carlos Murta. 
Solicito ao 1Q-Secretário, Deputado Rémolo Aloi se . que 
proceda á chamada dos Deputados. 

O Sr . 1o-Secretár i o - ( - Faz a chamada. ) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrus -Wander ley Ávila Sebastião Navarro 

Vi eira - Paulo Pett ersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior - Almir Cardoso- Alvaro Antônio 
- Anderson Adauto- Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Roberto -Arnaldo Canar inho- Arnaldo Penna- Bilac 
Pinto- Carlos Murta -Car los Pimenta - Dilzon Melo- Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro- Djalma Diniz - Durval Ângelo-
El be 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 Ataide- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga - José Maria Barros - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
01 ivia - Mauri Torres -Migue l Martini - Olinto Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Romeu 
Queiroz- Rona l do Vasconce llos- Sebastião Costa- Seoastião 
Helvécio - Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune - Wilson 
Trópia. 

O Sr. Pre si de nt e - Solicito aos escrutinadores que abram a 
urna e verifiquem se o número de sobrecartas confere com o 
de votantes. 

Procede-se à verificação. 
O Sr. Presi dente- Votaram 69 Deputados. roram encontradas 

69 sobrecartas. Solicito aos escrutinadores que procedam à 
apuração. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr. Pres i dente- Votaram "sim" 63 Deputados; votaram 

"não" 6 Deputados; não houve votos em branco ou nulos. Está. 
portanto. aprovaoo o Projeto ae Lei nQ 285 / 95. sa lvo emendas 
e destaques. Em votação. as emendas que receberam parecer 
pela aprovação. salvo destaques. Com a pa l avra. o Sr. 1Q-
Secretário para proceder à chamada dos Deputados . 

O Sr. Secre t ári o - ' - raz a chamada. J 
-Depos itam seus vo-~3 na urna os seguintes Deput ados: 
Agostinho Patrús .anoer l e y Ávila Se~astião Navarro 

Vi e i ra - Paulo Pettersen Rêmo lo Aloise Maria José 
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Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
Alencar da Silveira Júnior- Almir Cardoso - Alvaro Antônio 
- Anderson Adauto Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Roberto -Arnaldo Canarinho- Arnaldo Penna- Bi l ac 
Pinto - Bonifácio Mourão - Carlos Murta - Carlos Pimenta -
Dilzon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro Dja l ma 
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão- Elmo Braz - Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gil Pereira- Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto 
- He ly Tarquinio- Irani Barbosa- Ivair Nogueira= Ivo_José 
-Jairo Ataide - João Batista de Oliveira - Joao Le;te 
Jorge Hannas - José Bonifácio- José Braga - José_Henrique -
José Maria Barros - Leonidio Bouças - Marcelo Cece - Marcelo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos He l ênio_- Maria Ol ivia-
Mauri Torres -Migue l Martini - Olinto God;nho- Paulo P;au 
- Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Romeu Queiroz 
Ronaldo \· ?sconce llos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
-Simão ê~jro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 
o Sr . Presidente - Solicito aos escrutinadores que procedam 

à abertura da urna e à verificação do número oe sobrecartas. 
- Procede - se à verificação. 
o Sr . President ~ - Vot aram 70 Deputados. Foram encontradas 

70 sobrecartas. : ~clamação do resu l tado: vot aram "sim " 65 
Deputados. Votara · "não " 5 Deputados. Não houve voto nulo ou 
em branco. Estão , portanto. aprovadas as emendas com parecer 
pela aprovação. sa lvo destaques. Em votação. as emendas que 
receberam parecer pela rejeição , salvo destaques. Neste 
momento. a Presidência vai substitu ir o escrutinador Geraldo 
Santanna. convidando para substitu i - lo o Deputado Arnaldo 
Penna. Com a palavra. o 1Q-Secretàrio. Deputado Rêmo lo 
Aloise. para proceder à chamada. 

O Sr . 1o-Secretário - 1- Faz a chamada.) 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Depu~ados: 
Agostinho Patrús -Wander ley Avila - Sebast;ao _Navarr~ 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmo l o Aloise Mar;a Jose 
Haueisen- Ibrahim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelh? . 
Alencar da Silveira Júnior -A lmir Cardoso- Alvaro Anton ;o 
- Anoerson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade 
Antônio Roberto Arnaldo Canarinho Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão -Car los Murta- Carlos Pimenta- Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinneiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Gera l do Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon -erra Pinto- Hely 
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nog . ~ira - Ivo José 
J a iro Ataide- João Batista de Oliveira- João Leite - Jorg~ 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Jose 
Maria Barros - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé Marcelo 
Gonça lves - Marco Régis - Marcos He lênio - Maria 01 ivia -
Mauri Torres -Miguel Martini - Olinto Godinho- Paulo Pi au 
- Pau lo Schettino - Péricles Ferre ir a - Romeu Que;roz 
Ronaldo Vasconcellos - Seoast i ão Costa - Sebastião Helvécio 
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- Simâo Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr. Presidente- Solícito aos escrutira dores que abram a 
urna e verifiquem se o número de sobrecartas coincide com o 
de ·•otantes. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr . Presidente - Votaram 69 Deputados . Foram encontradas 

69 sobrecartas. So licito ao escrutinadores qu~ procedam à 
apuraçâo dos votos. 

- Procede-se à apuraçâo. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim " 12 Deputados : votaram 

"nâo " 57 Deputaoos. Portanto, está reje i taoa a emenda que 
recebeu parecer pe l a rejeição. sa lvo destaque. Em votação. a 
Emenda ng 11 . que receoe u parecer pe l a rejeição. Com a 
palavra , para encaminhá- l a . o Deputado J a i ro Ataíde . 

O Deputado Jairo Ataíde - Sr. Pres i dente . Srs . Deputados. 
representantes da i mpre nsa. senhoras e senhores. o grande 
ape lo ambiental i sta ex i g in do a transferência do IEF para a 
Secretar ia de Meio Amb i ent e é fe ito sob a ocorrida no 
passado em Minas Gerais . quando os instrumentos l egais eram 
outros e a fiscalização praticamente i nexist i a. 

Entretanto. a s i t uaçâo atua l é totalmente diferente, não 
cabendo mais em hipótese nenhuma os temores dos setores 
ambienta li stas . A part ir da ap licação dos dispos it i vos 
decorrentes da Lei Florestal Mineira, aprovada em 1991 pela 
Assembléia Legis l a tiva. houve uma comp l eta revi ra volt a no 
Estado e m razão do estabelec imento de instrumentos para 
regular e ger ir a concessão de licenciamentos l egais para 
exploração de áreas com cobertu ra f lo resta l . tanto as 
dest inadas à expansão da fronteira agr í co l a quanto as 
destinadas à produção de madeira e lenha para fins e usos 
diversos (cons trução c ivil. mob ili ário, cercas. produção de 
energia. etc). 

A partir do advento da nov a lei . o IEF tomou novo ân imo ao 
passar por um processo de total reest rutur açâo em nível 
técnico, aom inistrativo e operaciona l . contando para i sso 
com total apoio e incenti vo do Governo Estadua l. 
especialmente da Secretaria da Agricultur a. onde se encontra 
desde sua fund ação. em 5/ 1/ 62. 

Como ó rgão competente estabelecido para tal . através de uma 
constante e impl acáve l fiscalização, tem autuado toda e 
qualquer in fraçã o praticada tanto na exp lo ração f lo resta l 
qua nto na produção, utilização e consumo de lenh a e made ir a, 
impon do assim o rigo roso cumprimento das normas e dos 
c ritérios definidos a partir da regulamentação da referida 
lei. Par a cumprimento oas metas previstas. t êm sido de 
fund ame n:a l i mportânci a os cons tan t es cu rsos e treinamen tos 
promovi dos pelo I EF busca ndo o aprimoramento técnico de seus 
enge nheiros florestais. engenneiros agrônomos. biólogos e 
téc nicos agrícolas. 

E de extrema importânc i a ressa lt a r que hoje a l eg isl ação é 
categórica qua nto á obrigatoriedade da preservação e da 
manut enção de área equ iva l ente a 20% da cobe rtur a flo res t a l 
oe cada propri edade rural. acrescida das áreas de 
preservação permanen te junto a nascentes , veredas, c ur sos 
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d ' água. etc .. que são intocáveis. 
Por outro lado, grande parte da at iv idade do IEF é 

direcionada para fomento floresta l . produção de lenha e 
carvão. Nosso Es:ado tem a l ta dependência da energia 
produzida pe l o carvão vegetal. que atinge cerca de 40% de 
toda energia consumida. com o emprego de 140 mil pessoas e a 
geração de receita superior a US$3.000.000.000. 00. Trata - se. 
pois, de atividade econômica fundamenta l, que necessita ser 
preservada e incentivada. devendo ser conduzida pe l os 
técnicos habi l itados existentes nos quadros do IEr. 

A retórica que a i nda se adota na mí d i a se deve ao tempo em 
que a l e i federa l não tinha fundamento constituc i ona l e 
inexistia a l ei estadual . 

Não devemos ter um órgão exc lu s ivamente oreservacion i sta 
numa área em que a ati vi dade econôm i ca tem fun oamenta l 
importância. 

Exemplo recente 
com o desma t e na 
mais importantes 
porque o I EF 
Agricultura. 

de rad i ca li zação preservacionista ocorreu 
área do Pro j eto Ja í ba. projeto agríco l a dos 

do Estado e que só está senoo exec utado 
se encontra vinculado à Secretar i a da 

Em outros Estados que dependem menos da energia da 
biomassa. o IEF ger i do pela Secretar i a de Meio Ambiente 
produziu efeito desa st roso . Aqui não podemos repetir esse 
erro. pois teremos muito desemprego e êxodo rura l . A 
"Poluição Soc i al " que poderá então advi r trará conseqüênc i as 
ca l amitosas para todo o povo mi neiro . Enfim. não devemos 
modificar o que já vem da ndo cert o nos últi mos três anos . 
deoois de termos permanecido muit o tempo sem ool itica 
florestal . Somente o IEF na Secretar i a da Agricultura 
propiciará a conciliação dos interesses florestais, 
agropecuár ios e ambientais. 

A Secretar i a de Meio Ambiente. que atuará no contro l e das 
a tivi dades de mineração. na in dús tr ia, nos recursos 
hídricos . também o fará nas a tivi dades agrícolas e 
f lorestais. não sendo necessário que se transf ir a o I EF para 
sua estrut ur a para dotá-la de maiores poderes 

Concluindo. parece c l a ro que movime ntos radi ca i s ex igi ndo a 
todo custo a vincul ação do IEF à nov a secretaria 
constit uír am-se numa a luc inada busca int encionada de poder. 
Estabe l ecer já em c urto prazo mecanismos que venham. entre 
outras ações , impedir a concessão de novos li cenciamentos 
para exp lor ação legal de áreas com qualquer tipo de 
cobertura arbórea. cam i nnando ass im para "engessar " a 
expansão da f ront e ir a agropecuári a tão necessária à produção 
de a limentos. confiscando ao sofrido produtor rura l o 
sagrado direito de trabalhar e faze r produzir s ua escassa 
t erra. 

Compan he iros Deputados . s e o IEF está s endo a lvo de ambição 
é graças à sua i mportância e ao traba lho de a l to nível que 
vem oese nvolvendo oa ra o povo mineiro e o Estado. 
o Sr . Pres i dente- Com a palavra, para encaminhar a vo tação 

con tra a emenda em ca us a , o Deoutaoo Ivo José. 
o Deputado Ivo José Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
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demais pessoas presentes nas galerias: talvez , nem fosse 
necessário assomar a esta tribuna para encaminhar a votação 
contrariamente a essa emenda , porque essa discussão , seja na 
Comissão de Meio Ambiente, seja nas outras comissões, seja 
no Plenário , fo i . por demais. exaustiva. Porém. achamos que 
a presença do Deputado Jairo Ataíde nos obriga. novamente, a 
deixar clara a nossa posição contrária. em função das 
atribuições que o IEF vem desempenhando , as quais, 
essencia l mente, são ambientais. É nesse sentido que 
exortamos os Deputados a rejeitar essa emenda. 

Não podemos deixar uma secretaria que se pretende forte. 
que pretende cumpr i r uma função ambienta l a li ada ao 
desenvolvimento sustentado, buscando equilibrá- lo com a 
preservação ambiental do Estado. Não podemos prescindir oa 
estrutura do IEF. das atribui ções desempenhadas por ele, por 
questões , essencialmente, ambientais. Para citar alguns 
exemplos oas atribuições que o IEF vem desempennanoo. 
l embramos a recuperação de matas cil i ares, juntamente com as 
prefeituras do i nterior ao Estado. O mapeamento geo lógico 
que o IEF vem fazendo, além da educação ambienta l, são 
exemplos de que todos nós já temos conhecimento. 
Reconhecemos o potencial dos servidores do IEF nesse aspecto 
e queremos potencial izá-lo, juntamente com os outros setores 
que oesenvolvem função ambienta l. como. por exemplo, a FEAM. 
Queremos eliminar a burocrac i a dos órgãos que . hoje, estão 
descentralizados, para cumpr i r as funções oe uma secretaria 
forte. Queremos. portanto , buscar esse entendimento. Nesse 
sentido, gostar ia de agraoecer a todos pela compreensão e 
pe l a pac iência. Esperamos que essa emenda seja rejeitada em 
nome desse desenvolvimento sustentado que pretendemos para o 
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Não há outros oradores inscritos. Com a 
palavra. o Sr. lg-Secretário. para proceder 2 chamada dos 
Deputados . 

O Sr . lQ-Secretário - (- Faz a chamada. l 
-Depos it a m seus votos na urna os seg uin tes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wander l e y Ávila Sebastião Navarro 

Vi eira- Paulo Pettersen Rêmo lo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibranim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Aílton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silvei~a Júnior -
Almir Cardoso -Álvaro Antônio- Anderson Adauto- Anivaldo 
Coelho- Antônio Andrade -Antônio Genaro- Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arna l do Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão -Carlos Murta- Carlos Pimenta- Dilzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinneiro - Djalma Diniz -
Durv a l Ângelo - Elbe Br andão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraloo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Te - -3 Pinto- Hely 
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Noguei~~ - Ivo José 
Jairo Ataide- João Bat i sta de Oliveira- João Lei :e- Jorge 
Eouardo oe Oliveira - Jorge ~annas- José Bon if ácio- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças 
- Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos 
Helênio- Maria Olivia - Mauri Torres- Miguel Martini -
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Olinto Godinho -Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira- Romeu Queiroz - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião 
Costa - Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo - Toninha 
Zeitune- Wilson Trópia. 

O Sr . Presidente- Solicito aos escrutinadores que procedam 
2 abertura da urna e á conferência das sobrecartas. 

- Procede-se á conferência. 
O Sr. Presidente- Votaram 71 Deputados. Foram encontradas 

nas urnas 71 sobrecartas. Solicito aos escrutinadores que 
procedam à apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração dos votos. 
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 24 Deputados: votaram 

"não" 46 Deputados: houve 1 voto em branco. Portanto, está 
rejeitada a Emenda ng 11. Vêm 2 Mesa requerimentos do 
Deputado Paulo Piau em que so li cita a retirada dos pedioos 
de votação destacada para as Emendas ngs 17 e 15 . A 
Presidência defere os requerimentos de conformidade com o 
inciso VII do art. 244 do Regimento Interno. Em votação, a 
Emenda nQ 13. que recebeu parecer pela rejeição. Com a 
pal avr a. o Sr. 1g-Secretári o, para que proceda á chamada dos 
Deput ados. 

O Sr. 1Q-Secretário- ( - Faz a chamada. ) 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Wanderlev Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Paulo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haue isen - Ibrahim Jacob - Ermano Batista - Antônio Júlio -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva- Al encar da Si lveira Júnior-
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Carlos Murta- Carlos Pimenta - Dílzon 
Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo- Eloe Brandão- Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraloo Nascimento - Gera l do Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Glycon Terra Pinto- Hel y 
Tarquínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira- Ivo José 
Jairo Ataide- João Batista de Oliveira - João Leite- Jorge 
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidio Bouças 
- Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Rég i s - Marcos 
Helênio - Maria Olivia -Miguel Martini - Olinto Godinho -
Pau lo Piau - Paulo Schettino- Péric l es Ferreira -Romeu 
Queiroz- Ronaldo vasconcel los - Sebastião Costa - Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Ze it une -W ilson 
Tróoia. 
o Sr . Presidente- Solicito aos escrut inadores que procedam 

á abert ur a da urna e á verificação das sobrecartas. 
- Procede-se á verificação. 
O Sr. Presidente- Votaram 70 Deputados: foram encontradas 

70 sobrecartas. Solicito aos esc ru tinadores que procedam 2 
apuração dos votos. 

- Procede-se á apuração. 
O Sr . Presidente- Vot aram "sim" 37 Deputados: votaram 

"não " 33 Deputados. Está aprovada a Emenda ng 13, que 
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recebeu parecer pela reje1çao. Em votação. a Emenda ng 16. 
que recebeu parecer pela reje i ção. Com a palavra, o 1g-
Secretário, para proceder á chamada dos Deputados. 

O Sr . Secretário - ( - Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wander l ey Ávil a Sebastião Navarro 

Vieir a - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio- Ailton Vilela - Ajalmar 
Silva- Alencar da Silveira Júnior Almir Cardoso 
Anivaldo Coelno - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio 
Roberto- Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta 
Di l zon Melo - Dimas Rodrigues- Dinis Pinheiro Djalma 
Diniz - Durval Ânge lo - El be Brandão - Francisco Ramalho -
Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado Hely Tarquinio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo Jos é - Jairo Ataide - João 
Batista de Oliveira - João Leite -José Bon if ácio- José 
Braga - José Henrique - Leonidio Bouças - Marcelo Cecé -
Marcelo Gonçalves -Marcos Helênio- Maria Olivia- Miguel 
Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino 
Péricles Ferreira -Rau l Lima Neto- Ronaldo Vasconcellos 
Sebastião Costa - Sebastião He lvécio- Toninha Ze it une. 

O Sr . Presidente- So li cito ac' escrutinadores que aora m a 
urna e verifiquem o número de sc :-ecartas. 

- Procede-se à verificação. 
O Sr. Presidente- Votaram 56 Deputados: foram encontraoas 

na urna 56 sobrecartas. Os números conferem. Solicito aos 
escrutinadores que procedam à ap ur ação dos vo tos. 

- Procede-se à apuração. 
O Sr . Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados. Vot aram "não " 

53 Deputaoos. Portanto, está rejeitada a Emenda nQ 16. Em 
votação, a Emenda ng 6. que recebeu parecer pe l a aprovação. 
Com a palavra. o 1g-Secretário para que proceda à chamaoa 
aos Deputaoos. 

O Sr . Secretário - ( - Faz a chamada.) 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Avila Seoastião Navarro 

Viei ra - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim Jaco~ 
- Ermano Batista - Antônio Júlio - Ailton Vilel a -Álvaro 
Antônio Anivaldo Coelho Antônio Genaro Arnalco 
Canarinho- Arnaldo Penna Bilac Pinto- Carlos Murta-
Dilzon Me lo - Durval Ângelo- El be Brandão Francisco 
Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraloo 
Santanna - Gilmar Machado Glycon Terra Pinto Hely 
Tarquinio - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - João 
Batista oe 01 iveira - João Leite - José Bonifácio - José 
He~rioue - José Maria Barros - Marce l o Cecé - Marcos helênio 
-Maria Olivia - Olinto Godinno Paulo Piac Paulo 
Schettino- Péricles Ferreira - Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconce llos - Sebastião Costa- Sebastião Helvécio- Simão 
Peoro Toledo - Toninha Zeitune. 

O Sr . Pres i dente- Solici t o aos escrutinaoores oue façam a 
abertura da urna e verifiquem se o número oe vot antes 
coincide com o número de soorecar:as. 
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- Procede-se à verificação. 
O Sr . Presidente - Votaram 

47 sobrecartas. Informamos 
comissões. Solicito aos 
apuração dos votos. 

- Procede-se à apuração. 
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47 Deputados: foram encontradas 
que existem 9 Deputaoos nas 

escrutinadores que procedam à 

o Sr . Presidente- Votaram "não" 33 Deputados: votaram 
"sim" 14 Deputados. Está rejeitada. portanto. a Emenda ng 6 . 
~m votação. a Emenda no 8. que recebeu parecer pe l a 
aprovação. Com a palavra. o 1g-Secretário. para proceder à 
chamada dos Deputados. 
o Sr . 1Q-Secretário- ( - Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os segu int es Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vi e i ra - Rêmo lo Aloise - Maria José Haueisen - Ioranim Jacob 
-Antôn io Júlio- Ailton Vil e la - Ajalmar Silva- Álvaro 
Antônio - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 
-Arna l do Penna- Bilac Pinto - Carlos Murta- Dilzon Melo -
Dinis Pinheiro - Durval Ângelo - El be Brandão - Francisco 
Rama lho - Geraldo Nascimento - Geraloo Rezende - Geraldo 
Santanna- Gilmar Macha do Gl ycon Terra Pi nto Hely 
Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - José 
Henrique - Marcelo Gonçalves - Marcos Helênio - Maria 01 ivi a 
- Mauri Torres- Migue l Martini - Olinto Godinho - Paulo 
Piau- Paulo Schettino - Péric l es Ferreira - Romeu Queiroz -
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa - Sebastião Helvécio 
- Simão Pedro To l eoo. 

O Sr. Presidente ( Deputado 
Recomendo aos escrutinadores 
e verifiquem a coincidência 
de vot antes. 

- Procede-se à verificação. 

Sebastião Navarro Vieira ) 
que orocedam à abertura da urna 

ao número de sobrecartas com o 

o Sr . Presidente- Vot aram 45 Deputados: foram encontradas 
na urna 45 sob~ecartas. Os números conferem. A 0 residência 
solicita aos escrutinadores que proceoam à apuração dos 
votos. 

Procede-se à apuração. 
O Sr. Presidente - Vot aram "sim " 6 Deputados: vot aram "não " 

39 Deputaoos. Foi comprovada a presença de 9 Deputados nas 
comissões. Fica rejeitada a Emenda ng 8. 

Questão de Oroem 
o Deputado Ronaldo Vasconcellos- Sr. Presidente. a próxima 

emenda a ser vot aoa. que recebe u o Destaque ng 10. na 
verd ade. mudaria a oenominação da Secretaria Estadua l de 
Recursos Hídricos. Energéticos e Minerários. se a questão 
dos recursos hidricos tivesse passado pa~a a Secretaria 
Estao ua l do Meio Amoiente e Desenvolvimento Sustentado. mas 
o Plenário rejeitou essa idéia Então. o Deoartamento de 
Recursos Hídricos - DRH - fica na Secretaria de Estado de 
Recursos Hídricos. Energéticos e Minerários. Com i sso. não 
tem po~ oue a emenoa se r votada. jà que ela se encontra 
prejudicada. Gostaria que a Mesa ana li sasse a questão. 
o Sr . Presidente- A questão de ordem de V. Exa. procede. 

De fato. com a r e jei ção da Eme nda nQ 6, a Emenda ng O fica 
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prejudicada. A Presidência a retira de votação. Em vot ação a 
Emenda nQ 1, que recebeu parecer pela rejeição. Com a 
palavra, o 1Q-Secretário, para proceder á chamada dos 
Deputados. 

O Sr . Secretár i o - (- Faz a chamada.) 
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Agostinho Patrús - Wanderley Avila Sebastião Navarro 

Vieira - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim J a cob 
- Ermano Batista- Antônio Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar 
Silva- Antônio Andrade- Antônio Genaro- Antônio Roberto-
Arnaldo Penna- Bil ac Pinto - Carlos Murta- Dimas Rodrigues 
- Durval Ângelo- El be Br a ndão - Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende - Geraldo Santanna- Gilmar 
Machado - Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Irani 
Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José - Jairo Ataide - José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Leonídio Bouças - Maria Olivia- 01 into Godinho - Pa ulo Piau 
- Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Romeu Queiroz 
Ronaldo Vasconcellos -Sebastião Costa- Sebastião Helvécio 
- Simão Pedro Toledo . 

O Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) - So licito aos 
escrutinadores que procedam á abertura da urna e á contagem 
das sobrecartas. 

- Procede-se á verificação. 
O Sr . Presidente - Votaram 45 Deputados; 

45 sobrecartas. Encontram- se reunidos 
Deputados. Solicito aos escrutinadores 
apuração dos votos. 

- Procede - se a apuração. 

foram encontradas 
nas comissões 8 

que procedam a 

O Sr . Presidente - Votaram "sim" 37 Deputados; votaram 
"não" 8 Deputados. Portanto , está aprovada a Emenda nQ 1. Em 
votação, a Emenda nQ 5. que recebeu parecer pe la aprovação. 
Com a palavra. o 1Q-Secretário, para proceder á chamada dos 
Deputados. 

O Sr. Secretár i o - ( - Faz a chamada. 1 
-Depositam seus votos na urna os seguintes Depu~2dos: 
Agostinho Patrús - Rêmolo Aloise- Maria José Haueisen -

Ibrahim Jacob -Antônio Júlio - Ailton Vilela Ajalmar 
Silva- Almir Cardoso -Álvaro An tônio - Anivaldo Coelho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Murta- Dinis Pinheiro 
- Djalma Diniz - Elbe Brandão - Francisco Ramalho -Gera ldo 
Nascimento- Geraloo Rezende -Gera l do Santanna- Gilmar 
Machado- Glycon Terra Pinto Hely Tarquínio Ivair 
Nogueira - Ivo José - Ja iro Ataide - João Leite José 
Bonifácio - José Braga - José Henrique - Leonídio Bouças -
Marce lo Gonçalves - Maria 01 ivia - 01 into Godinno - Paulo 
Piau- Paulo Schettino- Péricles Ferreira- Raul Lima Neto 
-Romeu Queiroz- Ronaldo Vasconce llos - Sebastião Costa-
Sebastião Helvécio - Simão Pedro Toledo- Toninha Zei tune . 

O Sr. Pres i dente A Pr esidênc ia solicita aos 
escrutinadores que proceaam á abertura da urna e á 
verificação das soorecartas. 

- Procede-se á verificação. 
O Sr . Presidente - Vot aram 44 Deputaaos: foram encontradas 
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44 sobrecartas. Solicito aos escrutinadores que procedam à 
apuração dos votos. 

- Procede-se á apuração. 
O Sr . Presidente- Votaram "sim" 6 Deputados; vot a ram "não" 

38 Deputados: há 8 Deput ados nas comissões. Está rejeitada a 
Emenda no 5. Fica. portanto. aprovado. em 1Q turno. o 
Projeto ~e Lei nQ 285/ 95 com as Emendas nQs 1 a 4. 7. 9. 13 
e 14: rejeitadas as Emendas nQs 5. 6 , 8. 11 . 12 , 15 a 17 e 
prej :icada a Emenda nQ 10. 

Registro de Presença 
O Sr . Presidente- A Presidência , verificando no Plenário a 

presença do Sr. Jairo Magalhães. Secretário Adjunto da 
Justiça. ex - Deputado Estadual e ex - Deputado Federal. que 
tanto honrou esta Casa. convida-o a tomar assento á mesa. 
Discussão. em 10 turno, da Proposta de Emenaa á 

Constituição nQ 5/ 95. do Deputaoo Leonidio Bouças. que dá 
nova redação ao inciso III do art. 64 da Constituição do 
Estado de Minas Gerais ( redução , para o mínimo de 100, do 
número de Câmaras Municipais para se apresentar proposta de 
emenda á Constituição do Estado ) . A Comissão Especia l opina 
pela aprovação da proposta. Em d i scussão. a proposta. Não há 
oradores inscritos. Encerra - se a discussão. A Presidência 
vai submetê - la a votação pe lo processo nominal. Com a 
palavra. o 1Q- Secretário. para proceder á chamada de votação 
nominal dos Deputados. 

O Sr. Secretário - ( - Faz a chamada. ) 
O Sr . Presidente Votaram "sim " 35 

paicicipando oas comissões 8 Deputados. 
"quorum" para a vot ação. A Pres i dênc ia 
votação. 

Deputados: estão 
Portanto. não há 
torna sem efeito a 

Discussão do Parecer de Redação Fina l do Projeto de Lei ng 
330/ 95. de autoria do Deputado Romeu Queiroz. que cria a 
Medalha Presidente Juscelino Kubitschek. Em discussão. o 
parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão 
Em votação. Os Deputados que o. aprovam permaneçam como se 
encontram. ( -Pausa. 1 Aprovado. A sanção. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente- Persistindo a falta de "auorum" para 

votação da proposta de emenda á Constituição. a Presidência 
encerra a reunião. convocando os Deputados para a ordinária 
de liberati va de logo mais. ás 14 horas. com a ordem ao dia 
já publicada. Levanta-se a reun i ão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

ESSENCIALIDADES DO BALANÇO GERAL DO ESTADO REFERENTE ~O 
EXERCÍCIO DE 1994 RETIRADAS DOS VOLUMES DAS ADMINISTRAÇOES 

DIRETA E INDIRE TA, ENCAMINHADOS À ASSEMB LÉIA LEGISLATIVA 
ATRAVÉS DA MENSAGEM No 6/ 95, DO GOVERNADOR DO ESTADO, 

PUBLICADA EM 27 / 4 / 95* 
-As essenc i alidades do Balanço Geral foram publ i cadas na 

edição do Diário do Legislativo oe 23 /8/95 . 

PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS SOBRE AS CONTAS DO GOVERNADOR 



DO ESTADO , ENCAMINHADO ATRAVÉS DO OFÍCIO NQ 8/95 , DO 
PRESIDENTE DAQUELE ÓRGÃO , PUBLICADO EM 12/ 8/95 
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O Parecer do Tribunal de Contas. com as notas taquigraficas 
do julgamento dos Conselheiros. foi publicado em anexo peio 
Tribunal de Contas, na edição de 22/8/95. O julgamento do 
processo é o que se s e gue. 

"Jul gamento do Processo em Pauta * 
Re la tor: Conselheiro Luiz Baccarin i. 
Re vi sor: Conselheiro Murta Lages. 
Ba l anço Gera l ng 220 . 422-3. do Governo do Estado de Minas 

Gerais. referente ao exercício de 1994. 
Decisão: O Tribunal emitiu parecer prévio favorável a 

aprovação das contas do exercício de 1994. nos termos do 
voto do Conse l heiro Re l ator. com as considerações feitas 
pelos Conselhe · -os: Revisor, Fued Dib. Sylo Costa e Mauricio 
Aleixo, nos t~-mos constantes das notas taquigraficas. (As 
notas taquigraficas serão pub li cadas na í ntegra 
posteriormente ) . 

Sa l a das Sessões, aos 8 de agosto de 1995. 
Fl ávio Régis Xavier ae Moura e Castro. Conselheiro 

Presidente." 
*- Publicado de acordo com o texto origina l. 
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA , 24 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA, EM 22 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho PatrOs e Wander l ey 
Ávila 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ): Ata-
Correspondência : Oficios. telegramas e cartão - Apresentação 
de Proposições : Projetos de Le i ngs 400 e 401 / 95 
Requerimentos ngs 650 a 670/ 95 - Requerimentos aos Deputados 
Dimas Rodrigues e Sebastião Navarro Vi e i ra e da Comissão de 
Sa Ode e Ação Socia l - Comunicações : Comunicações da Comissão 
de SaOde e Ação Social e de Defesa Social e do Deputado 
Antônio Andrade Oradores Inscritos : Discursos dos 
Deput ados Gilmar Machado, Ajalmar Silva. Jorge Edua rdo de 
Oliveira, Marco Régis. Ger a ldo Nascimento. João Leite. 
Car los Pimenta e Paulo Schettino- Questão de ordem - 2ª 
PARTE ( ORDEM DO DIA ) : 1ª Fase : Abertura de inscrições 
Leitura de comunicações apresentadas Reauerimentos: 
Requerimento do Deput ado Dimas Rodrigues; inclus ão do 
Projeto de Lei ng 315/ 95 em ordem do dia. para os fins do 
art. 288 do Regimento Interno - Requerimentos do Deputado 
Sebastião Navarro Vi eira e da Comissão de Saúde e Ação 
Soc i al: aprovação - Requerimento ng 463 / 95: aorovação - 2ª 
Fase : Discussão e votação de prooosições: Discussão. em 2Q 
turno. do Projeto de Le i ng 285 / 95; Emendas ngs 1 a 4 : 
designação de relator: utilização do prazo regimental; 
sobrestamento das demais matérias constantes na pauta 
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
-Ás 14h1 5m in. comparecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Seoastião Navarro 

Vi eira - Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise - Ibrahim Jacoo-
Ermano Bat is ta - Antôn io Júlio- Ailton Vil e l a - Ajalmar 
Si lva- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaido 
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto 

Arna l do 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 - =i mo Braz -
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimento - Gera l do Rezende -
Geraldo Santanna -Gi l Pereira- Gilmar Machado - Glycon 
Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José -
J a iro Ataíde - João Batista de Oliveira- João Leite - Jorge 
Eduaroo de Oliveira - Jorge Hannas- José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- Kemi l Kumaira- Luiz Antônio Zanto -
Marce lo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Rég i s Marcos 
Heiênio- Maria Olivia - Mauri Torres- Migue l Barbosa-



Miguel Martini Olinto Godinho Paulo Piau 
Schettino - Péricles Ferreira - Raul Li ma Neto 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio-
Pedro Toleoo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 
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Pau lo 
Romeu 
Simão 

o Sr . Presidente ( Deputado Wanderley Áv ila ) - A li sta de 
comparecimento registra a existência oe número regimenta l. 
Dec l aro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro. iniciamos os nossos traoalhos . Com a 
palavr a. o Sr. 2g-Secretário. para proceder á l eitura da ata 
oa reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

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

Correspondênc i a 
- O Deputado Rémolo Aloise , lg-S~cret àri o. lê a seguinte 

correspondência: 
OFÍCIOS 

Do Sr. Odelmo Leão. Deputado Federa l. agradecendo convite 
para participar de reunião especial em comemoração ao Dia ao 
Maçom e enviando cumprimentos pelo evento. 

Do Sr. Castellar Guimarães Filho. Procurador - Geral de 
Justiça. congratu l ando o Presioente oesta Assembléia por ter 
sioo esco lh ido Coordenador Nacional do Colegiaoo de 
Presidentes oas Assembléias Legislativas. 

Do Sr. Aluízio Fantini Valéria. Presidente da RURALMINAS. 
encaminhando relação de processe~ devolvidos a esta Casa em 
virtude de terem sido sanaaas por aquela Fundação as 
pendênc i as apontadas pe la Comissão de Agropecuária e 
Po 1 i ti ca Rura l . 

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira. Chefe do Cerimonial do 
Governo do Estado. informando que o Governador não pooerá 
comparecer à reunião especial em comemoração ao Dia do 
Maçom. tendo designado o Sr. José Ferraz. Secreta--o do 
Trabalho. para representá- lo . 

TELEGRAMAS 
Dos Srs. José Otávio Germano. oresidente da Assembléia 

Leg isl ativa do Rio Grande do Sul. Tarcisio Henri ques. 
Secretár io da Justica. e Deiclerson Donizete Pereira, de 
Araxá, parabenizando -o Pres i dente desta Casa por sua eleição 
para Coordenador do Colegiado de Presidentes das Assembléias 
Legislativas do Brasil. 

CARTÃO 
Da equipe da Agência Gutierrez da CEF. cumprimentando o 

Pres ioente oa Casa por sua eleição para Cooroe nador Nacional 
do Colegiado ae Presidentes das Assembléias Legislativas. 

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a 
conceder a pa l avra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Excedi ente. 

Apresentaç ão de Propos i ções 
- Nesta opor unidade. são encaminhaoas à Mesa as seguintes 

orooosições: 
PROJETO DE LEI NQ 400/ 95 
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Autoriza o Departamento Estadual de Estradas de Rod agem -
DER - MG - a reflorestar. em parceria. as margens das rodovias 
estaduais. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Departamento Estadual de Estradas de 

Rodagem- DER-MG- autorizado a reflorestar. em parceria. 
todo o espaço que lhe pertence às margens das rodovias 
estaduais. 

Parágrafo único - Os proprietários rurais de terras que 
margeiam as referidas rodovias terão preferência na 
parceria. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 16 de agosto de 1995. 
José Bonifácio 
Justificação: O DER-MG deve ser o maior l atifundiário em 

Minas Gerais. e suas terras são improdutivas. O investimento 
será de grande valia para o órgão. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça. de Meio 

Ambiente e de Fiscalização Financeira pa ra parecer. nos 
termos do art. 195. c / c o art. 103. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 401 / 95 
Declara de uti l ida de pública o Conselho de Desenvolvimento 

Comunitário de Cansanção. com seae no Município de São João 
Evangelista. 

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

Desenvolvimento Comunitário de Cansanção. com sede no 
Município de São João Evangelista. 

Art . 2Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões. 22 de agosto de 1995. 
01 into Godinho 
Justificação: Fundado em dezembro de 1986. o Conselho tem 

como objetivo a união. a organização e o incentivo às 
at ivi dades agropecuárias e agríco l as. coordenando e 
promovendo atividades de ini cia iva coletiva. benef i ciando 
assim toda a comunidade rural da reg i ão. que ora pleiteia a 
merecida e justa oeclaração de utilidade púb li ca. 
-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça. para 

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

REQUER IMENTOS 
NQ 650/ 95. do Deputado Wanderley Ávila. so licit ando se 

consigne nos ana i s da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Betel Casa Sagrada. nesta Capital. pe lo 
transcurso ao seu 16Q aniversario de fundação. 

NQ 65 1/ 95. do Deputado Wanderley Áviia. solicitanao se 
consigne nos ana is da Casa voto de congr atulações com a Loja 
Maçônica Obreiros da Ju st iça. loca li ::ada no Bairro Santa 
Ef igên i a. nesta Capital. pelo transcurso do seu 11Q 
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aniversário de fundaç~o. . 
NQ 652 / 95, do Deputado Wanderley Avila. solicitando 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros da Justiça. localizada na Av. Barbacena. 
85, nesta Capital. pelo transcurso do seu 11Q an iversário de 
fundaç~o. . 

NQ 653 / 95. do Deputado Wanderley Avila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Inconfidência. nesta Capi tal. pelo transcurso do 
seu 40o aniversário de fundaç~o. 

No 654 / 95, do Deoutado Wanderley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Esperança do Vale . no Município oe Itamarandiba. 
pelo transcurso do seu nono an iver sár io de funoaç~o. 

No 655 / 95. do Deputadc Wanderley Avila. so lici tando se 
consigne nos ana is da Ca sa voto de congratu l ações com a Loja 
Maçônica Renascimento e Justiça. no Município ae 
Jequitinhonha, pelo transcurso do seu 11Q aniversário de 
fundaç~o. . 

NQ 656/ 95, do Deputado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos anais aa Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Vinte de Agosto. no Município de Uber aba. pelo 
transcurso do seu 18Q aniversár io de fundaç~o. 

NQ 657/ 95, do Deputado Wanderley Ávila, so licit ando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Ilha dos Vigilant es . no Município de Joaima. pelo 
transcurso do se~ 26Q an iver sár io de fundaç~o. 

No 658 / 95. do ~~ ~utado Wanderley Avila, solicitando se 
consigne nos ana ~ da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Obreiros da Verdade. nesta Capital. pe l o transcurso 
do seu 25o aniversário de fundaç~o. 

No 659 / 9S. do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa vot o de congratulações com a Loja 
Maçônica Paz e Trabalho. nesta Capita l . pelo transcurso ao 
seu 59o aniversário de fundaç~o. 

No 660/ 95. do Deputado Wanaerley Ávila, solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a ~aja 
Maçônica Temp l ários da Montanha, nesta Capital. pelo 
transcurso do seu 16o a niversário de fundaç~o. 

No 661 / 95. do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Ordem e Progresso , nesta Capital. pe l o transcurso 
do seu 14o aniversário oe fundaç~o. 

No 662 / 9S. do Deputado Wanderley Ávi l a. so l icitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Laoo > e Civi smo. no Município de_Cataguases. pe lo 
transcurso ao seu 28o an iversar io oe funoaçao. 

No 663 / 95. do Deputado Wander l e y Áv ila. so li citando se 
cons i gne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Acác i a Vespasiense. no Municioio de Vespas1ano. 
pelo transcurso do seu 12Q ani versário ae fundacâo 

No 664 / 95. ao Deputado Wanderley Avi i a , so li citando se 
cons i gne nos anais da Casa voto ae congratulações com a Loja 
Maçônica Ao Gloriam e~ Sapienti a m. no Município oe M riaé. 
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pelo transcurso do seu 15Q aniversário de fundaç~o. 
NQ 665 / 95. do Deputado Wanderley Ávila. solic it ando se 

consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica União Sertaneja. no Município de Sete Lagoas. pelo 
tr anscurso do seu 98Q aniversário de fundaç~o. 

NQ 666/ 95. do Deputado Wanderley Á\- la. so licit ando se 
consigne nos ana i s da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Aç~o e Silêncio. no Município de Araxá. oe lo 
transcur so do seu 49Q aniversário de fundação. 

NQ 667 / 95. do Deputado Raul Lima Neto. so l icitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
organização human it ár i? cristã Visão Mundial pelo trabalho 
desenvolvido em favor =~ comunidades empobrecidas da África. 
Ásia. América Central e do Su l . ( - Distribuídos á Comiss~o 
de Eaucação . J 

NQ 668/ 95. do Deputado Carlos Pime ta. solicitando seja 
formulado ape lo ao Presidente da RURALMINAS com vist as a que 
se rea lize l evantamento dos nomes dos detentores de terras 
públicas. a qualouer titulo. nos Municípios oe J a iba e 
Matias Cardoso. ( - Á Comiss~o de Agrooecuária.) 

NQ 669 / 95. da Comissão de Saúde e Aç~o Social. solicitando 
seja formulado apelo ao Governador do Estado com vi stas á 
adoç~o de medidas necessárias ao apr imor amento da qualidade 
do atendimento prestado pe la Colônia Santa Isabel. ( - Á 
Comiss~o de Saúde e Açâo Social.) 

NQ 670/ 95, do Deputado Dimas Rodrigues. solic itando seja 
formulado ape lo ao Comandante - Gera l da PMMG com vist as à 
in stalaç~o de uma unidade ao Corpo de Bombeiros no Município 
de Janaúba. ( - Á Comissão de Defesa Socia l . ) 

Do Deputado Dimas Rodrigues. so l icitando a retirada de 
tramitação do Projeto de Lei ng 315/ 95. 

Do Deoutado Sebastião Navarro Vieira. solicitando o 
desarquivamento do Projeto de Lei ng 2 . 275/ 94. 

Da Comiss~o de Saúde e Aç~o Social. solicitando sejam 
enviados oficios aos Presidentes da Câmara dos Deputados e 
do Senado Feoeral e ao relator aa proposiç~o que institui a 
contribuiç~o sobre Movimentaç~o Financeira CMF 
manifestando seu apoio a essa medida. 

COMUNICAÇÕES 
- S~o também encaminhadas à Mesa comunicações das Com i ssões 

de Saúde e Ação Socia l e de Defesa Socia l e do Deputado 
Antônio Andrade. 

Oradores Inscritos 
O Sr . Presidente- Com a pa l avra. o Deputado Gilmar Machado 
O Deputado Gilmar Machado- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 

Sras. Deoutadas. oúblico presente nas ga lerias. 
reoresentantes da imprensa. ocupo esta ribuna hoje. com 
muita satisfaç~o. para falar dos 20 anos da atuação da Vis~o 
Mundial no Brasil. uma organização humanitária e cristã. aue 
está presente em 101 oaíses. desenvo lvendo ações em favor de 
30 milhões de pessoas 

A Visão Mundial desenvolve 5.200 orojetos em comunidades 
pobres oa África. oa Ásia. da Amér i ca Central e da Amér i ca 
ao Sul. lal traoalho tem como metas a transformação socia l e 
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0 resgate da cidadania através do fortalecimento de 
lideranças e do desenvolvimento auto-sustentado das 
comunidades. apoiando as crianças e suas familias, bem como 
do desenvolvimento de programas de emergência e 
reabilitação. 

No Brasil. Srs. Deputados. a Visão Mundia l trabalha. 
atualmente, com 321 projetos sociais. distribu í dos por 22 
estados , oeneficiando aproximadamente 600 mi l pessoas. Tais 
projetos desenvolvem-se predominantemente nas areas de 
saúde, educação. agricu ltu ra a lt ernativa. geração de renda. 
entre outros. Seu trabalho também é decididamente importante 
na área ecológica e na defesa dos dire it os humanos. 

Ao l ongo de seus 20 anos no Brasi l. a Visão Mundial l evou 
adiante 6.285 projetos. atendendo a 792.193 crianças. e 
beneficiando diretamente a 3 . 577.245 pessoas. 

A Visão Mundial participa de diversos organismos oe defesa 
da qua li dade de vida. tais como os conselhos nacional. 
estaduais e municipais de defesa dos direitos da cr i ança e 
do adolescente; Fórum Global das Organizações Não 
Governamentais, tendo participado ativamente oa Conferência 
das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
( ECO 92 ). o traba lho da Vi são Mundial e as posições que e l a tem 
assumido publicamente contra a pobreza. a violência e a 
exploração do ser humano. têm sido justamente reconhecidos 
por organizações governamentais e não governamenta i s, 
nacionais e internacionais. 
Para comemorar estes 20 anos de ser viços prestados á 

soc i edade brasileira. a Vi são Mundial está realizando um 
seminário. hoje á tarde. no Auditório Granada, no 
Minascentro. Estão participando a Doutora Tereza Lobo . do 
Projeto Comunidade So li dária: Doutor Mário Vilela. _ao 
Unicef; Doutor Rubem César Fernanoes. do Movimento V1va R1o: 
e o Doutor Manfred Grellert. Vice- Presidente da Vi são 
Mundial para a América Latina e o Caribe. 

Às 19 horas e 30 minutos haverá uma conferência com a 
presença do Governador Eduardo Azereao: também estarão 
presentes o Vice-Prefeito ae Be lo Horizonte. Sr. Cél io_de 
Castro: o Secretário de Finanças do Governo do D1str1to 
rederal, Sr. Wasny Nakle Roure: o jornalista Caco Barcelos e 
o Doutor Manfred Grellert. 
Gostaria de parabenizar á Visão Mundial pelos seus 20 anos 

de atuação firme e so li dária nos países do Te-:eiro Mundo e 
destacar seu trabalho como um dos ma is importantes na linha 
humanitária no Brasil e no mundo. Muito obrigado. 

A segunda questão que gosta ri a ae aboroar nesta tarde. 
rapidamente. é sobre o 1Q Encontro Nac iona l do PT. rea~izado 
no último final de semana. em Guarapari. Na ocas1ao. a 
li derança e os delegados do partido em todos os Estados 
brasileiros puderam d iscutir a sua iinna de intervenção 
firme e ae oposição ao Governo Fernando Henrique. Traçamos 
ali as grandes mobilizações que faremos por este Pais. em 
torno das questões aa reforma tributária e da defesa da 
terra. 
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Ao mesmo tempo, também, discutimos a substituição do 
Presidente Nacional do PT , quando o companheiro Luis Inácio 
Lula da Silva passa a Presidência do partido. depois de 
longos anos na sua direção e de grandes serviços prestados 
assumindo a Presidência o nosso companheiro. José Dirceu. 
Embora tenhamos defendido a candidatura ao companheiro 
Hamilton Pereira. a partir do resultado. o companheiro uosé 
Dirceu terá o apoio de todos nós. PT. para empreender o 
programa do partido. para que possamos. de fato. fazer uma 
oposição firme e positiva a esse Governo que está ai. 

Vamos participar aas :- ~ndes mobilizações que. temos 
certeza , faremos por este ~ais e. ao mesmo tempo. vamos 
preparar o partido para os grandes embates que teremos nas 
eleições de 1996. Gostaríamos. pois. de trazer aoui. a nossa 
saudação e os nossos cumprimentos ao companheiro José Dirceu 
e desejar sucesso na condução do PT assim como demonstrar o 
nosso reconhecimento pelo grande traba l ho desenvolvido por 
Lula na Presidência do partido . Temos a certeza de que. 
agora. nas grandes caravanas que cc-~inuaremos realizando. 
por este Pais. na discussão e na c :-strução da cidadania. 
nós, do PT, estaremos dando a nossa contribuição. para a 
construção de um novo modelo e de uma nova mental idade que 
vai fazer com que este Pais supere as suas dificuldades. 
Desejamos . ainda , que ao mesmo tempo. possamos construir um 
proje~o alternativo a esse de recessão. desemprego e 
miséria. criando uma sociedade mais humana e mais justa. em 
que as pessoas possam ter direito a emprego, á moradia e a 
um salário digno. Era o que tínhamos a dizer. Sr. 
Presidente. Muito obrigado . 

O Sr . Pres i dente- Com a palavra. o Deputado Ajalmar Silva. 
O Deputado Ajalmar Silva- Sr . Presidente. Sras. Deputadas. 

Srs. Deputados. meus caros co l egas do DER-MG. estamos 
trazendo aos senhores a nossa reivindicação de que votem 
conosco no destaque que estamos so li citando para que a 
Emenda ng 13 ao projeto da Sec-etaria de Meio Ambiente -
emenda essa ao Deputado José Bonifácio - seja derrubada e 
seja votado, aqu i . o que a comissão já havia decid i oo: a 
rejeição dessa emenda. Isso porque o DER - MG é um órgão 
estritamente técnico. é um órgão que vem cumprindo, ourante 
toda a sua ex i stência, com o maior critério possível. os 
compromissos assumidos pelos Governos Estadua i s. E um órgão 
que . temos a convicção . já põde contribuir para a e l eição de 
muitos dos senhores Governadores que passaram pe lo Palácio. 
Hoje. lamentamos essa emenda colocada pel o noore colega 

Deputado José Bonifác io, a quem fazemos um aoe lo para que a 
retire. para que não dê prosseguimento a esse seu desejo. 
porque i sso fará com que o DER-MG se torne político. O que 
não podemos aceitar é a pol iti ca em um órgão sério, oue 
procura trabalhar com as convicções int ernas oe seu próprio 
pessoa 1 . 
Estes engenheiros que aqu i estão. nossos colegas do DER-MG, 

e também os outros servidores sabem aas necessidades do 
órgão Já tivemos várias diretorias de recrutamento amp lo e. 
agora . generalizá-las s ign if ica 1 imitar a perspectiva de 
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crescimento na carreira dos nossos companheiros: significa 
que, para chegar aos cargos de chefia - embora argumentem 
que os ser vi dores continuam aptos a esses cargos eles 
terão que ser políticos ou apadrinhados de algum político. 
Isso não pode acontece r com o DER-MG, como acho que não pode 
acontecer com nenhum órgão ae cunho técnico do nosso Estado, 
porque, se assim procedermos. estaremos abrindo precedentes 
gravíssimos, principalmente agora, quando esta Casa está 
votando um projeto de regionalização- proposto pelo Sr. 
Governador e trazido a esta Casa -. com a certeza de que ela 
não será política. 

Então , por que transformar um órgão como o DER-MG em 
pol ítico, se as administrações têm que ser técnicas? Por que 
os nossos funcionários têm que se submeter a isso, aepo i s de 
tantas lutas, de tantas conquistas? Fazer isso significa 
cortar-lhes a carreira, tirar - l hes o ímpeto pelo traoalho. a 
não ser que queiram transformá - los em meros políticos nas 
suas residênci as regionais . E obvio que a po lítica será 
import ante, pois, para se chegar ao cargo de Diretor. o 
funcionário terá que pertencer a um ramo político na cidade 
onde trabalha. 

Portanto. solicitamos aos Srs. Deputados que entendam a 
posição do órgão e dos nossos colegas e votem conosco pela 
rejeição da Emenda nQ 13. Entramos com um requerimento, por 
intermédio do Deputaao Alvaro Antônio. solicitando que a 
votação dessa emenaa seja feita em separado . Ai. sim. 
esperamos contar com os votos dos senhores , para que 
possamos ter os nossos colegas trabalhando em paz e com a 
convicção de que . tecnicamente. estarão ser vindo muito 
melnor ao nosso Estado. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Com a palavra, o Deputado Jorge Eduardo 
de Oliveir a. 
o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira * - Sr . Presidente. 

Srs. Deputados. Sras. Deputadas. o assunto que me traz à 
tribuna é o mesmo do Deputado Ajalmar Silva. Inicialmente, 
queria cumprimentar a este, por suas palavras, e ao Deputado 
José Bonifácio. que retirou a Emenda nQ 13 ao projeto de lei 
em apreciação. a qual tem o seguinte teor: "Os cargos de 
Vice-Diretor. de Diretor aas Diretorias Financeiro-
Administrativa, de Construção. de Engenharia , de Manutenção. 
de Operação de Via e o de Assessor Chefe da Assessoria de 
Custo e Licitação, a que se refere o Anexo II do art. 16 da 
Lei nQ 11.403. de 22 de j anei ro de 1994. que reorganiza o 
Departamento de Estradas de Rodagem de Mina s Gerais - DER -
MG -. são de recrutamento amplo " . Essa, a emenda do Deputado 
José Bonifácio. 
Queria agraaecer-lhe 

pedidos aa classe aos 
Aja 1 mar Si 1 v a. 

por sua sensib il iaade, ao atender os 
engenheiros ao DER-MG e do Deputado 

Sr. Presidente. Srs. Deputados. o que a Emenaa nQ 13, do 
Deputado José Bonifácio, que acaoo ae ler, tem a ver com o 
Projeto ae Lei nQ 285/ 95. que cria a Secretaria de =stado do 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustent ado. a l tera a 
aenominação oa Secretaria ae Estado oe Ciência . Tecnologia e 
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Meio Ambiente e dá outras providências? O art. 240 do 
Regimento Interno diz que a emenda será admitida se 
pertinente à matéria contida na proposição principa l . o art. 
237 diz que a finalidade da emenda a proposição é aditar. 
modificar, subst itui r ou suprimir dispositivo. Ora. a Emenda 
nQ 13, objeto de nossa explanação. não atende a nenhuma das 
finalidades descritas nem é pertinente à proposição 
principal. Logo . ela contraria o nosso regimento. e esta é 
uma questão de ordem que e u gostaria de ver aprec i ada. A 
emenda contraria o regimento. Ela cria precedentes e 
in troduz a politicagem no órgão 

Em segundo lugar. num momento em que tanto se fala em 
reforma admin i strativa. em que se condiciona o 
desenvolvimento e a modernização do Pais às mudanças nas 
estruturas vici adas e arcaicas de governo. quando a 
tendência é acabar de vez com o cliente li smo. o 
fisiologismo. o nepotismo e o apadr inh amento , nos suroreende 
a conivência com a medida que transforma o DER - MG em mais um 
cabide de empregos. El a dará ao Governo o direito de nomear 
para as citadas Diretorias pessoas estranhas aos quadros do 
Departamento. 

A Associação dos Engenheiros do DER tem dito. com 
propriedade. que a carreira dos funcionários cujas vidas são 
dedicadas à instituição, numa ati vidade eminentemente 
técnica, ficará. assim . drasticamente comprometida. 
Solidarizamo- nos com eles, pedindo aos nobres colegas que 
rejeitem essa esdrúxula proposição. infelizmente aprovada em 
1Q turno. Caso ela seja encaminhada ao Governador para 
sanção, peço- lhe que a vete. Isso, considerando o bom- senso 
do Governador. que não desmerece a confiança que desfruta no 
seio da sociedade e do mundo político. 

Os senhores podem estar certos de que o cidadão comum, cada 
dia mais atento aos interesses maiores da soc iedade , vai se 
espantar com o descuido da Assembléia Legislativa. que se 
choca com o Regimento Interno. que vai contra os princípios 
administrativos. que dá as costas á modernização e fere a 
lógica e a r ac ionalidade . 
Iria dar aqu i o meu voto público de repúdio á Emenda nQ 13 

ao Projeto de Lei nQ 285/ 95, descaracterizadora dessa 
iniciativa governamental tendente a torná-ia mais um dos 
projetos "fr ankenstein " . de péssima fama. que só denigrem e 
contribuem para o descrédito do Poder Legislativo. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputado Marco Régis. 
O Deputado Marco Régis- Sr. Presidente. Srs. Deout ados. De 

pronto. quero solidarizar-me com o nobre Deout ado Ajalmar 
Silva e. subseoüentemente. com o noore Deputado Jorge 
Eduardo de Oliveira. que aq ui repudiaram a inserção da 
Eme nda nQ 13 ao Projeto de Lei nQ 285/ 95. que cria a 
Secretaria de Estado de Meio Amoiente e Desenvolvimento 
Sustentáve l . Queremos dizer que tem sido coerência nossa 
nesta Casa repe l ir e rejei:ar emenoas estranhas aos projetos 
de iei e oauta. Isso oosto. també nos ooomos. por 
coerência. por convicção. a essa emenda ao projeto que cria 
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a Secretaria de Estado de Meio Ambiente. 
Em segundo lugar, gostaríamos de parabenizar o Presidente 

desta Mesa em exercício, o nobre Deputado Wanderley Avila. 
pelas homenagens que recebeu. ontem. da maçonaria mineira e 
brasileira , quando. através de requerimento de sua autor1a, 
homenageou a maçonaria pelo transcurso do Dia do Maçom . no 
dia 20 de agosto. Gostaríamos de homenagear. tambem. todos 
os Deputados que fazem parte da maçonaria e que integram a 
bancada legislativa desta Assembléia, com a ressalva de que 
sou filho de maçom, meu sogro também era maçom. Por isso 
mesmo. participei. com entusiasmo, das comemorações do Dia 
do Maçom, requeridas pelo Deputado Wanderley Avila. e da 
solenidade que transcorreu ontem. aq ui nesta Casa. . 

Mas o motivo principa l que me traz a esta tribuna hoje e 
estar estarrecido com as cenas de violência do esporte oas 
multidões, o futebol, que aconteceram no Estádio Municipal 
do Pacaembu. em São Paulo, no último aomingo, quando se 
decidia uma partida do certame paulista de juniores. Desejo 
fazer deste oronunciamento um li be lo contra a violência. 
Desejo fazer do meu livre e soberano mandato oe parlamentar 
um baluarte contra a violência. Desejo. ainda. ser ma1s um 
ser humano da legião de pacifistas que. ao longo dos tempos 
da história da humanidaae, se posta na forta l eza contra a 
violência. Oxalá eu tivesse a grandeza e a capacidade para 
engrandecer a legião de pacifistas onde se emo l duram as 
figuras de Luther King, de Esqu ivei, de Albert Schwe1tzer e. 
por que não dizer, da figura de Jesus Cristo. . 
Violênci a é um substantivo que define tudo aqu1 lo que 

constrange. tudo aquilo que machuca. tudo aquilo que coage , 
tudo aquilo que ma l trata. Na hi stór ia da humanidade. no 
Livro do Gênesis, o primeiro ato ae violência registrado e 
quando Caim assassina Abe l . Mais à frente. no mesmo Livro do 
Gênesis. em seu capitulo 6, encontramos uma passagem que d1z 
que o homem se mu lti plica sobre a terra e também a maldade 
se multiplica. Como fruto dessa passagem. a human1dade fo1 
colhida pelo episódio dilúvio, para que se !izes~e 
justiça a seu comportam~-to ignominioso . desde entao. Nao 
poderíamos nos esquecer ae que a história da humanidad~ te~ 
sido uma história de violência. principalmente a v1olenc1a 
aas guerras. Não poderíamos nos esquecer de todos os 
episódios de antes e depois de Cristo. aa história 
universal. permeados de instinto oe l icoso ao ser humano. 
através de guerras que duraram anos e até chegaram a mais ~e 
um século. Essa violência passa pela violência racial tao 
exacerbada pelo nazifascismo. violência racial exacerbada 
até recentemente pe l a monstruosa po l it ica do "apartheid". na 
África do Sul. violência po lítica. viol ência econôm ica do 
próprio comunismo á época sta lin ista. que cerc ~~u a 
1 iberdade e provocou vis ações de oerversidade contr2 ~ ser 
humano. Não poderíamos nos esquecer aos episódios de 
viol ência. neste Pais. á éooca ja ditaou r a ae Vargas e. mais 
recentemente. á época da ditaaura militar. a partir de 1964 . 
Causa-nos estranheza que um militar do Governo atual tenha a 
insensatez ae vir a púb li co humilhar e passar por cima oas 
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famíli as que foram vítimas de torturas e perseguições 
políticas durante o regime militar de 1964. Não saberíamos 
ao menos dizer o nome desse Ministro da Marinha, tão 
inexpressivo no seu papel no Governo e tão inexoressivo na 
sua participação na vid a deste País. Passado esse 
obscurant i smo do ú l timo regime militar, queremos repudiar os 
e lementos que dele fizeram parte e que a in da tentam 
enxovalhar a memór ia das vitimas do regime, principalmente 
quando se trata das reivindicações de indenização. Diz 0 Ministro aue quem entra na briga é oara se machucar. não é 
para pedir descu l pas nem indenizações. Sabemos que os 
militares vítimas dos confrontos do período negro mais 
recente da históri a deste Pais tiveram indeni zações. de 
acorao com legislação. 

Não podemos deixar ae falar. ainda. de outras formas de 
vi olência: da violência da injustiça soc ial. da violência da 
exploração. da violência contra o menor abandonado. Tudo 
isso gera outras f:-"as de violência: a violência do 
estupro: a violência :a droga: a violência das quadrilhas 
organizadas, que matam. estupram e assassinam neste País e 
no mundo. 

Referimo-nos á violência do último domingo. no esporte 
brasile i ro. Gostarí amos de lembrar que ela não é privilégio 
do Brasi l . Há pouco tempo. tivemos a participação dos 
"hooligans" ingleses em campos da Europa , cometendo outros 
tipos ae atrocidades no campo esportivo. Hoje. esses 
"hool igans" são imitados pelos "hool igans" da torcida 
palmeirense Mancha - Verde. da corintiana Gaviões da Fiel e da 
Torcida Jovem. do Santos. Esses são os "hool igans" 
tupiniquins. E a tradução da palavra inglesa nada mais é do 
que "desorde iro", "arruaceiro". 

Queremos pedir às autoridades e aos desportistas de Minas 
Gerais que tentem proteger os estádios mineiros desses 
"gangsters " . desse~ "'acínoras dos campos brasileiros. 
Sr. Presidente. pa-a concluir, temos. sobre a violência. um 

fina l extraído do Apocalipse 22-11. 12. que d i z: "Quem é 
injusto. faça injust iça ai nda; quem está sujo. suje - se 
ainda: quem é justo. faça justiça ainaa: quem é santo, 
santif i que-se ainda". E disse Jesus Cri sto : "Eis que cedo 
venho . A minha recompensa está comigo para dar a cada um 
segundo a sua obra". Que aqueles que pregam a violência 
recebam o seu galardão. Muito obrigado. 

O Sr. Pres i dente - Com a palavra. o Deputado Geraldo 
Nascimento. 

O Deputado Gera l do Nasc i mento - Sr. Presidente. galerias. 
imp rensa. arrasta-se desde o mês de maio ma l fadada 
Comi ssão Esoecia l para apurar os créditos e déc - ~s do Grupo 
Mendes Júnior junto ao Governo mineiro. Em m1nhas mãos. 
requerimento que fiz aar en trada nesta Casa. convidando o 
Sr. Wal•riao dos Mares Guia para vi r á Assembléia prestar 
esc l arec imentos sobre a conduta do Gove-no diante da 
situação ao grupo mineiro. 

Lamentavelmente. essa Comissão Espec i a l reuniu-se apenas 
duas vezes: uma. para eleger o Presidente e o Vice -
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Presidente: outra, para eleger o relator . Depois disso , não 
mais se reuniu. Um mês se passou, 60 dias se passaram. 
Depois de tanto tempo tentando realizar as reuniões, com a 
imprensa cobrando a nossa presença. ficamos espantados em 
ver que essa Comissão não se dignou reunir mais que duas 
vezes. 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. galerias e imprensa. 

entendo que o povo mineiro não pode ficar a reboque desta 
malfadada situação que todos estamos a lament ar. E 
vergonhoso que estej amos todos a testemunhar a dificuldade 
de conseguir reunir a Comissão Especia ~. po1s eu propr1o. 
que dela participava. não consegui faze-la reun1r-se por 
mais de duas vezes. Hoje estivemos na assessor1a desta Casa 
na tentativa de promover uma reunião para elaoorar um 
relatório final. Mas o Vice-Governador. Walfrido dos Mares 
Guia. não se dignou comparecer a esta Casa. mesmo tendo s 1d~ 
convocado com um mês de antecedênc ia. Por que 1sso acontec~ . 
Esse fato representa uma vergonha para todos nos. Nao 
adianta nennum Deputado com assento nesta Casa pensar estar 
cumprindo sua obrigação, honrando o voto receb1do do povo 
mineiro . se andar a reboque do Governador do E~taoo. 

Tenho aoenas um pedido a fazer a todos voces: aque le que 
acha estar cumprindo bem o seu manaato nesta Casa. que se 
levante e o diga à imprensa. Muito obrigado. 
o Sr. Presidente Com a oalavra. o Deputado Carlos 

Pimenta. 
o Deputado João Leite* - Sr. Presiaente. gos!aria de, nesta 

oportunidade. colocar minha posição com relaçao a emenda _que 
impede a progressão dos func'onários do DER: qu~ sera a 
mesma tomada no 1Q turno. ou seja. peia sua re]e1çao._ 
Gostaria. também. de me posicionar em relaçao aos 

acontecimentos do último domingo nos estádios de futebol. 
Sr. Presiaente. sennores me~bros da Mesa, Deputados e 

Deput adas, demais presentes a esta sessão leg1sl at 1va. 
infelizmente. no último domingo. os estádios de futebo l 
foram palco de mais espetáculos de violência. tendo uma 
única partida. em São Paulo . deixado saldo de mais de 100 
torcedores feridos, além de outro em estado ~de coma. 
Infelizmente. também. muitas promessas de orovidenc1as ao 
longo de tantos anos não têm se tornado realidade a P?nto de 
contribuir com a redução da violênci a . e as meo1das tem s 1d0 
muito ma is corretivas do que preventivas. a exemplo do que 
pretende o presidente e m exercício da _Federação.Paulista. 
Rubens Approbato Machado: limitar e_ate mesmo ex,1ngu1r as 
torcidas organizadas de futebol. Nao ha como ad1ar as 
discussões mais sérias a este respeito em todo o Pa1s . 

E não podemos cair no er-o oe pensar que esse e u~~problema 
do Rio e ae São Paulo porque nesses l oca1s a freauenc1a e a 
conseqüência da violência têm sido maiores. ma1s ev1dentes e 
mais divulgadas. Em abril deste ano. o torceaor V1cente_de 
Pauia Nicácio. de 38 anos. foi espancado apos um class1co 
entre Cru ze iro e Atlético e morreu com traumatlsmo cran1ano 
A policia acredita que e l e tenna se_ferido em br~ga ;ntre 
torcedores. As circunstâncias aesse rato a1nda nao ,oram 
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devidamente esclarecidas e foi uma das razões que motivou a 
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais desta Casa. a 
qual presido, a realizar uma audiência pública , no inicio de 
junho . para discutir com representantes de vários órgãos 
ligados ao futebol e á garantia da segurança da população a 
violênci a em nossos estádios. 

Foram inúmeras as causas da violência nos estáaios 
apontadas pelos presentes duran:e as quase três horas de 
r eunião. entre elas a deterioração de valores re lati vos á 
cidadania, a questão da educação. a rivalidade entre gangues 
de bairros nas torcidas organizadas e o anonimato que 
orotege os agressores . Fi cou claro a inda que a embriaguez 
tem sido responsável pela maior parte dos problemas 
enfrentados pela policia no trato com o torcedor. sendo 
considerada um fator que promove a agress ivi daae. E num aos 
desdobramentos dessa reunião. um membro de uma torc ida 
organizada de clube mineiro reve lou a um repórter do jornal 
"Di ár io da Tarde'' um fato ainda mais grave: a maioria dos 
membros de torcidas organizadas estaria indo para o estád io 
drogada ou se drogando lá mesmo. 

Na última semana. mais um incidente lamentável foi 
notificado oor toda a imprensa. envolvendo sócios da sede 
socia l do Atlético e jogadores do c lube. Os objetos 
utilizados para a agressão - garrafas de cerveja não 
permitem que se negue o envo lvimento da bebida. 
Até mesmo a FIFA já reconheceu a importância de se tomarem 

medidas preventivas com relação ás bebidas a lcoólicas e , por 
isso. proibiu sua utilização tanto nas dependências dos 
estádios como nos seus arredores . nos jogos oficiais aue 
promove. 

Nas eliminatórias para a Copa do 
Belo Horizonte . um jogo entre 
patrocinaao pela FIFA, quando foi 
oebidas alcoólicas. e não tivemos 
ocorrência policial no estádio. 

Mundo . em 1994. houve em 
Brasil e Venezuela, 
proibida a ve nda de 
praticamente, nenhuma 

Foi com o apoio de todos os presentes à audiência pública 
que realizamos para discutir a violência nos estádios, 
inclusive dos presidentes das principais torcidas 
organizadas de Belo Horizonte, que a Comissão de Direitos e 
Garantias Fundamenta is aec idiu apresentar à Mesa desta Casa 
projeto de lei com esse objetivo. O torcedor que consumir 
bebida a lcoólica nas dependências de estádios sob a 
ju risdição do Governo Estadua l será aoenas retirado do 
local. e o vendedor terá como penalidade a rescisão de 
contrato com ór gão ou entidade da adm inistração pública. A 
intenção não é a de l esar o torcedor ou de interferir em seu 
l ivre arbítrio. mas proteger o esoetáculo e o direito de 
lazer sadio e tranqüilo daqueles que freqüentam um estád io 
de futeool. 

Estamos atentos para os reflexos que essas medicas ooaem 
gerar oara os comerciantes oue têm contrato para revenda de 
beoidas nos estádios; para os clubes, em termos de renaa. já 
oue se consiaera a possibi l iaade de queoa do público que 
frequen a esses locais, e também oara a própria 
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administração dos estádios, já que o patrocínio de muitos 
eventos esportivos normalmente tem gr ande participação das 
empresas produtoras de bebidas. Mas acredito que soluções 
positivas podem ser encontradas para essas questões por meio 
das opções que oferece hoje o mercado publicitário para 
reconquistar o público que busca realmente nos jogos de 
futebol lazer sadio e para maior geração de empregos pelo 
Estado. 
Acredito que as dificuldades que a principio possam advir 

dessas medidas não devam nos obrigar a uma omissão que hoje 
poderia até ser considerada criminosa diante das 
circunstâncias da realidade. Não queremos que, num futuro 
talvez até nem muito distante. o torcedor tenha que 
freoüentar o Mineirão de capacete. como fazem os de Amsterdã 
hoje. Precisamos agir preventivamente e. por isso. peço o 
apoio dos colegas para que reflitam orofundamen!e sobre o 
assunto e sobre o referido projete ja Com1ssao. MultO 
obrigado. 

* - Sem revisão do orador. o Sr . Pres i dente Com a palavra, o Deputado Carlos 
Pimenta. o Deputado Carlos Pimenta Exmo . Sr. Presidente da 
Assembléia Legislativa. Deputado Agostinno Patrús. Sras. e 
Srs. Deputados. senhores e senhoras que nos visitam nesta 
tarde . representantes da imprensa. O PL, reunido através de 
seus deputados. achou por bem. nesta sessão ordinária de 
nossa Assembléia, se posicionar contrariamente as mudanças 
que se pretendem implantar no DER-MG. Entenoemos que esse 
órgão prima pela eficiência, pela responsab ili dade e vem 
desenvolvendo um trabalho á altura do Governo Eduardo 
Azeredo e do povo mineiro. Dessa forma, entendemos que chega 
de ingerênc ia em órgãos sérios e responsáveis. Temos. por 
exemplo. um banqueiro ocupando cargo de Ministro de Estado 
da Agricultura. O último caso. envolvendo o Sr. Dal lar1. 
mostra perfeitamente que as pessoas que têm envol vi mento com 
órgãos particulares não podem e não devem exercer cargos oe 
confiança. quando estiverem no Governo do Estado ou no 
Governo Federal. Reconhecemos o grande trabalho do DER-MG e 
confiamos plenamente em seus funcionários e diretores. 
Sr. Presidente e Srs. Deputados. a Assembléia Legislativa 

do Estado de Minas Gerais tem procurado discutir e trazer a 
tona problemas relacionados com o dia - a-dia _dos mineiros. 
desde os mais simples até os ma is complexos. Nos sabemos que 
a grande maioria da população sente-se insegura e não sabe a 
quem recorrer. quando se vê diante oe uma dificuloade. E a 
culpa é toda nossa, que raras vezes nos preocupanas em 
informar corretamente. mostranoo as alternativa~ ~ os 
caminhos. para que as soluções sejam encontradas. ~~sim é 
que trouxemos á oiscussão temas relacionados com a 
orostituição infanti l no Norte oe Mi nas. o trabalho escravo 
na região Norte de Minas e outros temas de iguai importância 
que se encontram na Casa. á espera de soluções. . 

Hoje. voltamos novamente a levantar o prOb lema da 
prostituição infa - :il em Montes Claros. Nesta semana. a 
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nossa cidade fo i motivo de manchetes na imprensa local e 
nac i ona l. Foi denunciada uma rede de agenciadores que 
mantinha sob controle mais de 300 jovens com idade de 12 a 
17 anos. catalogadas por uma suposta agência de modelos mas 
que. na verdade. eram direcionadas á prostituição. o fato 
causou uma revo lt a sem precedentes junto á sociedade montes-
c l arense e uma tristeza enorme nas famílias dessas 
ado lescentes. Imaginem os senhores o s usto. a dor e a agon ia 
das inúmeras mães e pais de família quando souberam da 
not i cia de que suas filhas, enganadas por e l ementos sem 
escrúpulo. a tr a i as po~ falsas promessas de emprego , 
simp l esmente se tornaram prostitutas de luxo dos motéis ~ 
das casas de encontro de Montes Claros e cidades vizinhas. 
Causa. também. revolta e indignação sabe oue a maioria dos 
clientes são homens já idosos. de a lto pooer aq ui sit ivo e 
conscientes do grande mal que estavam causando a essas 
jovens. E triste saber oue a região Norte mineira, com todo 
o seu potencial. com toda a sua estrutura e com tantos 
problemas político-administrativos. s6 consegue chamar a 
atenção quando se vê envolvida em fatos que nos entristecem 
e que depõem . cada vez mais , contra seu crescimento e 
desenvo lvimento. Ao lado do problema da prostituição dessas 
adolescentes, outros problemas igual mente sérios e 
preocupantes se confundem: refiro- me ao tráfico de drogas. 
que também foi denunciado. De acordo com os depoimentos das 
jovens envolvidas. foram-lhes dacas cocaina e outras drogas. 
como forma de estimu lá - l as. As denúncias são sérias . 
merecem . a lém do trabalho da ALEMG. uma apuração rigorosa 
por parte das autoridades policia is estadua l e federal. Oue 
o Norte de Minas é rota do crime organizado, n inguém pode 
negar. A região é considerada o paraíso dos traficantes. 
gatos do trabalho escravo e, agora. agenc i adores de menores. 
O que é necessário e importante é que possamos dar um basta 
a tudo isto e possamos nos ver livres desse ve rdadeir o 
câncer que corroi a sociedade e expõe as famílias a tantas e 
tantas desilusões. 

Vamos pessoalmente levar o problema ao Governador Eduardo 
Azeredo e ao Secretário de Segurança Pública Dr. Santos 
Moreira e pedir uma ação imediata. esoecial para que os 
culpados paguem pelos crimes cometidos e a sociedade montes-
clarense receba as explicações a que tem direito. Tenho 
certeza de que o Governador. com toda a seriedade que lh e é 
característica. haverá de dedicar uma especial atenção ao 
fato denunciado. pois. como pai oe família. não ace ita oue 
criminosos fiquem impunes no nosso Estado. · 

Queremos. por último. solicitar que a comissão especial 
desta Casa. diante dos novos f a tos surgidos. faça 
oficialmente uma comunicação ao Sr. Secretário oe Segurança 
Pública e. em seguida. o convoque para que possa expor 
oficia l mente as providências tomadas no caso em questão. 
Alias, já passa do momento de es~a Casa fazer um amplo 
debate acerca das ouestões re·ac i onadas com o crime 
organizaoo. com a prostituição e com o tráf i co de drogas no 
nosso Estado. Saoemos que a nossa polícia é competente, que 
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é exemplo para os outros ~stados. mas estas questões 
ultrapassam a esfera policial para serem, acima de tudo. uma 
questão social. Não queremos que o Estado de M1nas Gerais se 
iguale aos estados vi zinhos. As soluções devem ser 
procuradas no momento exato , e o momento é este. 
o Sr . Presidente Com a pa l avra , o Deputado Paulo 

Schettino. 
o Deputado Paulo Schettino Sr. Presidente: Senhoras 

Deputadas. Senhores Deputados. imprensa, part 1c 1pantes das 
galerias . com grande perp l ex 1dade tome1 conhec1mento, hOJe, 
através da imprensa falada, de que os pol1c~a~s _c1v1s 
originários dos extintos Corpo de Fisca i s oe 1rans1to e 
Guarda Civil estão. no momento, inte1ramente desamparados de 
ass i stência médica e hospitalar, por lamentavel descaso de 
órgãos do Governo. _ . 

Custa-me acred it ar . mas conforme informaçoes hoJe prest~das 
pelo próprio Diretor do Hosp1tal do IPSEMG a rede CBN. o 
convênio firmado entre a Secretaria da Segurança Publ1ca e 
aque l e Instituto não está sendo cumprido em sua tot~ l1d ade, 
em virtude de os recursos financeiros contratados nao serem 
repassados ao Hospital pela Secre t aria da Fazenaa. 
E de dificil assimilação perceber - se que a saude e a vida 

de devotados policiais que se dedicaram anos a fio à 
proteção e à defesa da sociedaoe encontram-se. agora. 
relegadas ao comp l eto abandono _ assistencia l pela 
insensibi lidade dos técnicos fazendar1os que só se preocupam 
com déficit e superávit orçamentários. 

São cerca de 1.500 policiais civis e 2.000 viúvas nessa 
situação constrangedora. Atualmente, apenas os casos _ de 
extrema grav idade e urgência são ac?lh1dos pelo_Hos~1ta 1 do 
IPSEMG. a exemplo , alias . das emergenc1as que sao a,endldas 
em qualquer unidade hospitalar. pú~ li ca ou_pr1vaaa. Ja_que. 
recusado o atendimento nessa hipotese. lncorrer-se-a em 
responsabilidade criminal. . 

Integrava a estrutura orgânica da Secretar1a da Segurança 
Pública o Departamento de Saude. que. no final do ano 
passado. por edição de l ei de _inici at iva _do Governo 
Estadual. foi tr ansformado em Hospnal da Pol1c1a C1V~l: 
Acontece que, por enquanto. nenhuma providência concreta 101 
adotada objetivando possib ilit ar o seu func1onamento nem 
sequer foram nomeados os seus dirige~tes e ser v1 dores . 
passados já mais de 8 meses de sua cr1açao. 

Conhecendo a integridade mora l e a capacidade 
administrat iva ao Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo 
Azereao. tenho a convicção oe que Sua Excelênc i a não tem 
ciência oesses fatos, razão pe l a qual. desta tribuna. venho 
formular-lhe veemente aoe lo a fim de que determ1ne. 
urgent emente . uma solução humana e respei!osa para ,a 
dramática conjuntur a denunciada. Essa soluçao pode v,r 
através do inadiável recolhimento aos recursos dev1 dos ao 
IPSEMG, ou compelindo-se o Hos pit a l a atende~ a essa sofr i~a 
classe de servidores, até que se pos~a a lca nçar um: soluç~o 
de&initiva e aaequaoa para a Sltuaçao, com a par,1c1paçao 
efetiva das Sec~etarias da Saúoe. da Segurança Publ1ca e da 
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Fazenda e do IPS EMG. 

Com es s e objetivo . apresento este requerimento dirigi do ao 
Sr. Governador e. em face da gravidade ao assunto. peço ao 
Sr. Presidente da Casa que se lne atribua tramitação em 
regime de urgênc i a. 
Sr. Pr esidente. Srs. Deput ados. aproveitando o ensejo, 

gostari amos de dizer que a nossa posição é absolut a me nte 
favorável ao Deputado Ajalmar Silva. ou seja. s omos 
contrários à Emenda ng 13. que transforma os cargos do DER-
MG em recrutamento amplo. Nós. da Policia Civil. já sentimos 
na pe l e a l gumas vezes essa ingerência po liti ca, qua ndo são 
trazidas pessoas estranhas oara dirigir os órgãos. Temos que 
ficar com os técnicos capacitados ae cada setor. Nossa 
solidariedade é total aos funcionários do DER - MG. 

Questão de Ordem 
O Deputado José Bonifácio - Sr . Presidente. in dago a v. 

Exc . sobre a possibilidade de sere irar do Proj eto de Lei 
n~ 285 / 95 o art igo oue incorporou a =menaa nQ 13, 
apresentada em 1Q turno e mencionada no pronunciamento do 
Deputado Ajalmar Silva. 

O Sr. Presidente - Informo ao Deput ado Jos é Bonifácio que o 
Deputado Ajalmar _ va mencionou no seu pronunciamento o 
pedido feito oelc Deoutado Álvaro Antônio, so li citando 
votação destacada para o artigo JO projeto que i ncorporou a 
referida emenda. momento em qu~ e l e será apreciado pe lo 
Plenário desta Casa. 

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

O Sr . Presidente - Esgotada a hora destinada a esta pa rte , 
a Presidência passa à 2ª parte oa reunião, com a 1ª f as e da 
Ordem ao 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 Apresentaoas 
- A segu i r , o Sr. Presidente dá ciênc i a ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de 
Saúde e Ação Social - aprovação. na 8ª Reun i ão Ordinária. 
dos Projetos de Lei ngs 182/92, do Deputado João Batista de 
Oliveir a. e 192 /95. do Deputado Ajalmar Si lva: e de Defesa 
Social - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária. do Requeri mento 
nQ 585 / 95. do Deputado Ivair Nogueira (Ciente. Publique-
se. I ; e pelo Deputado Antônio Andrade fa leci mento ao 
Vereador Sérg io Humberto Moreira. em Lagoa Grande (Ci ente . 
Oficie-se. I. 

Reouerimentos 
O Sr . Presidente Requerimento do Deputado Dimas 

Rodrigues, em que so licit a. na forma regimental. a retirada 
de tramitação do Projeto oe Lei nQ 315 / 95, que autoriza o 
Poder Legislativo a criar linna de crédito especial para 
estudantes universitários e de ensino técnico. Inclua - se o 
projeto em o~dem ao dia. para os fins do ar t. 288 do 
Regimento Interno. 
- A segu ir. são s ubmetidos a vot ação e aprovados. cada um 
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por sua vez. na forma regimental. requerimentos do Deputado 
Sebastião Navarro Vieira. em que solicita o desarquivament o 
do Projeto de Lei ng 2.275/94, que da a denom inação de Oscar 
Von Bentzeen Rodrigues a Rodovia MG-14. nos trechos 
compreendidos entre os Municípios de Virgem oa Lapa e 
Araçuaí (Cumpra-se . ): da Comissão de Saúde e Açâo Social. 
solicitando seja enviado ofício aos Presidentes da Câmara 
dos Deputados e do Senado e ao relator da proposição que 
instituí a contribuição sobre a movimentação financeira. 
CMF. explicitando o apoio desta Comissão â medida, que 
propõe aumentar a receita dest i nada a custear os gastos com 
a saúde (Ofici e - se.): e o Requerimento nQ 463 / 95. do 
Deputado Alberto Pinto Coelho. em que so licita a 
transcrição . nos anais da Casa. do pronunciamento do 
Embaixador Itamar Franco. quando da sua chegada ao aeroport o 
de Portela de Sacavém, em Lisboa. na data que menciona. A 
Mesa da Assembléia opina pela aprovaçãc do requerimento 
(Cump ra-se . J. 

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 2Q turno. do Projeto de 

Lei ng 285/95, do Governador do Estado , que cria a 
Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentado. 
altera a denominação da Secretaria de Ciência. Tecnologia e 
Meio Ambiente e dá outras providências. Incluído em ordem do 
dia. observado o disposto no art. 220, ~ iQ . do Regimento 
Interno. 
-Vêm â Mesa: 

EMENDAS AO PROJETO DE LEI NQ 285/ 95 
EMENDA NQ 1 

Suprimam-se os termos "ou carvão" ao texto da Emenda nQ 1. 
da Comissão de Constituição e Justiça. aprovada em 1Q turno. 
Sala oas Reuniões. 21 de agos to de 1995. 
Geraldo Santanna 

EMENDA No 2 
Substitua-se o termo "pessoa"' - pelo termo "individual" no 

texto oa Emenda ng 1. da Comissão oe Constituição e Justiça. 
aprovada em 1Q turno. 
Sala oas Reuniões. 21 de agosto de 1995. 
Geraloo Santanna 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - O art. 9Q da Lei nQ 10.850. oe 1992. passa a 

vigorar com a seguinte redação: 
Art. 9Q - O Conselho de Administração e Política Florestal 

é composto: 
I pelo Sec etário de Estaoo do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentado. que é seu Presidente: 
11 - pelo Secretário de Estado de Agricultura. Pecuária e 

Abastecimento. oue é seu Vice - Presidente: 
I:I - peio Diretor-Geral ao IEF . que é seu Secretario; 
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I V - pelo Presidente da Comissão de A r · · .. 

Rural da Assembléia Legislativa do Est~d~P~ecu~r 1 a eGPol 1t1ca v p r 1 ( ) 1 nas era 1 s. . o um representante das entidades ci~is 
amb1ental 1stas. por elas 1nd1cado em lista t · 1 . 
designado pe lo Governador do Estado: r 1p 1ce . a ser 

VI . por 1 ( um) representante de entidade ligada â 
at1v1dade florestal com finalidade industr 1·a1 · d. . _ . . . 1 n 1 cado por seus orgaos representat1vos em lista tríplice a se d 
pelo Governador do Estaoo; · r nomea o 

VII . por 1 (um) representante dos servidores do IEF 
eles 1nd1cado em l1sta tr1plice a ser 0 . d ' polr 
Govern ador do Estado : ' es 1 gna o pe o 

VIEI - por 1 (um) representante da federação da Agricultura 
do estado de M1nas Gera1s - FAEMG - por e la · d 
nomeado pelo Governador do Estado· · 1n 1caoo. a ser 

IX - por i (um) represent~nte da Federação dos 
Trabalhadores na Agricu l tura do Estado de Minas Gerais 
FETAEMG - . por ela indi cado. a ser nomeado peio Governador 
C': Estado ; 

por 1 ( um ) representante da Sociedade Mineira de 
Engenheiros Florestais- SMEF - . indicado em li sta tríplice. 
a ser des1gnado pelo Govern~dor do Estado: 

XI - por 2 Cdo1 s ) c1dadaos de notório saber na area 
florestal, de 1 ivre escolha do Governador· 
~ 1Q - o.mandato dos membros do Conselho,de Administração é 

de 2 (d01S) anos. perm1t1da a recondução oor mais um per1odo. 
~ :- - A função de memc·o do Conselho de Administração é 

con ~ Jerada de.~elevante interesse público." 
Sa la das Reun1oes. 21 de agosto de 1995 
Paulo Piau · 
Justificação: Atualmente a Presidência do Con lh d 

tra -a a d .d se o e oue ' emen a e. exercl a pelo. Secretário de Estado ae 
Agr1~ultura: Pecuar1a e Abastec<mento. A modificação que se 
propoe no_ 1nc1soi do ar t . 9Q é necessária. tendo em vista 
que.o _lEr passara a 1nt egrar a Secretaria de Estaao do Meio 
Amb1en,e e Desenvolv1mento Sustentado As de · t 

1 t - · . · ma 1 s propos as de a eraçao v1sam a confer1r maior equilíbrio entre os 
d1versos setores atua ntes na area flor esta l do Estado 
pr1nc1palme~te ao se considerar a comoetência 00 Conselho d~ 
Adm1n1straçao para aprovar os .Planos e programas gerais de 
trabalho: para estabe ~ ecer cr1terios oara a criação de 
un1dades de conservaçao e para a demarcação de áreas de 
preservação permanente; para examinar e decidir sobre 

0 regula~ento e o reg1mento 1nterno do IEF. no âmbito de sua 
competenc1a e. para aec1d1r em grau ae recurso contra os 
atos do D1retor-Ge al. 

EMENDA No 4 
Acrescente-se ao art. 6Q da Lei ng 9.5 14. de 29 / 12; 87 . 

seguinte oaràgrafo único 0 

"Art . 6Q - . . . . . . . .......... . 
Parágrafo único Participa do Cons lno · · · · · · · · · 

Política Ambiental - COPAM Estadua l de - um reoresen a nte da Sociedade Mineira aos Enge nheiros Flores~a1s - SME=. 



Sala das Reuniões. 22 de agosto de 1995. 
Paulo Piau 
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Justificação: A política florestal do Estado assume grande 
importância e abrangência, e a representação da SMEF no 
COPAM garantirá um acompanhamento técnico ae alto nível na 
apreciação das matérias a serem analisadas pelo referido 
Conselho. 

O Sr . Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, 
nos termos aa Decisão Normativa ng 3. antecipa o recebimento 
das emendas do Deputado Geraldo Santanna, que receberam os 
nos 1 e 2. e do Deputado Paulo Piau, que receoeram os ngs 3 
e-4. oara que o relator, em Plenário. pronuncie-se sobre o 
projeto e essas emendas. Nos termos do art. 223 do Regimento 
Interno. a Presidência vai designar o Deputado Jairo Ataioe 
para emitir parecer sobre o projeto e as emenoas que ele 
recebeu. A Presidência indaga ao relator se ele se encontra 
em condições de emitir seu oarecer ou se fará uso do prazo 
regimental. 
o Deputado Jairo Ata í de - Sr. Presidente, em função das 

emendas apresentadas. farei uso do prazo regimental para 
apresentar meu parecer. 
o Sr . Presidente - É regimental. Uma vez que o relator fará 

uso do prazo regimental para emissão do seu parecer. nos 
termos do art. 223 do Regimento Interno. o projeto. por 
estar na faixa constitucional. sobresta as demais matérias 
constantes na pauta. 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Não havendo oradores insc itos para o 

Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião e convoca 
os Deputados para as reuniões extraordinárias de amanhã. dia 
23. às 9 e às 20 horas. nos termos do ed i ta 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 publicada na edição anterior.). 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O MERCOSUL E SEU IMPACTO POL ÍTICO , 
ECONÔMICO E SOCIAL EM MINAS GERAIS 
Às quatorze noras e quarenta minutos do dia primeiro ae 
agosto de mi l novecentos e noventa e cinco, reúnem- se na 
Sala das Comissões os Deputaoos José Maria Barros. Alber o 
Pinto Coelho e Elbe Brandão. membros aa Comissão 
supracitada. Havendo número regimental. o Presidente. 
Deputado José Maria Barros. dec l ara aberta a reunião e 
solicita à Deputada Elbe Brandão que proceoa à leitura oa 
ata da reunião anterior . que. lida e aprovada. é subscrita 
pelos memoros presentes. A Presidência esclarece que a 
reunião se destina a ouvir o Sr. Romeo Scariol i . Presidente 
do Centro das Indústrias das Cidades Industriais do Estado 
de Minas Gerais. e passa a palavra ao conviaado . Este faz 
sua exoosição sobre o tema objeto da Comissão e afirma que a 
impl antação do MERCOSUL terá reflexos posit ivos no setor 
empresarial mineiro. uma vez que forçará as emoresas a se 
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modernizarem em busca de melhor produtividade e 
competitividade Fazem-se presentes. também. os Deputados 
Sebastião Navarro Vieira Miguel Mart1n1, Geraldo Rezende e 
Paulo Piau. O Deputado 'José Maria Barros reg i stra. na 
oportunidade . a presença do Sr. Baques Wladimir Carvalho 
Sanna. Superintendente Adjunto da FIEMG. A seguir. a 
Presidência passa a palavra ao Sr. Baques Sanna, que 
d1scorre sobre o MERCOSUL . Passa-se à fase dos debates. com 
a participação dos Deputados Miguel Martini. Sebastião 
Navarro e Albe--J Pinto Coelho e dos convidados. conforme as 
notas taquigrá7 ~as. Encerrada essa fase. o Presidente lê 
oficio da Sra . Lúcia Helena Ciccarini Nunes. Secretária 
Mun1c1pal de Desenvo lv imento Econômico da Prefeitura 
Mun1c1pal de Contagem. encaminhado a es a Comissão oelo 
Deput~do Sebastião Navarro Vieira. Cumoriao o oojetivo da 
reun1ao, a Presidência agradece a presença das autoridades e 
dos Deputados. determina a lavratura oa ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Alberto Pinto Coelho. Presidente - Toninha Zeitune - Elbe 

Brandão. 
ATA DA 6a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
PROCEDER A ESTUDOS SOBRE O ENXUGAMENTO E A DESATIVAÇÃO DO 
BANCO DO BRASIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS 
As quinze horas e trinta minutos do dia três de agosto de 
mi l novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sa l a das 
Comissões os Deputados Almir Cardoso Clêuber Carneiro e 
Antônio Andrade (substituindo este a~ Deputado Bonifácio 
Mourão. por indicação oa Liderança do PMDB i. membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental, 0 Presidente. Deput ado Almir Cardoso. declara abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado Clêuber Carneiro que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e 
aprovada. é subscrita pelos oarlamentares presentes. Não 
havendo correspondência a ser lida. a Presidência encerra a 1ª pacte da reunião e passa à 2ª parte, com a discussão e a 
votaçao de proposições da Comissão. O Deputado Clêuber 
Carneiro apresenta requerimento em que so li cita a 
prorrogação. por mais 30 dias. do prazo de funcionamento da 
Comissão . Submetido a votação. é o requer imento aprovado. 
Prosseguindo. o Presidente sugere que os membros da Comissão 
façam uma visita à Superintendênc ia do Banco do Brasil para 
se discutirem assuntos de interesse do corpo de funcionários 
do referido Banco. Ainda com a palavra. o Deputado Almir 
Cardoso indaga se há alguma objeção a essa proposta. Aoós. 
sol1c1ta que os membros da Comissão marquem a aata da 
visi ta. tendo em vista a exigüidade do tempo de que dispõem 
para que possam tomar providências favoráveis no que diz 
respe1to ao quadro de funcionários do mencionado Banco. Ato 
cont1nuo . o Presidente agraaece a presença dos 
par l amentares. convoca os membros da Comissão oara a oróxima 
reunião ordinária, determina a lavrat ra da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala aas Comissões. 17 de agosto ae 1995 . 
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Almir Cardoso, Presidente Bonifácio Mourão Olinto 
Godinho. 
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR 
As nove horas e quinze minutos do dia dez de agosto de mil 
novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Marcos Helênio, Dinis Pinheiro, Gil 
Pereira e Carlos Pimenta, menbros da Comissão suprac i tada. 
Havendo número regimental. o Presioente, Deputado Marcos 
Helênio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Dinis Pinheiro que proceda à leitura da ata da reunião 
anterio~. que, li da e aprovada, é subscrita pelos 
parlamentares presentes. A Presidência informa que a reunião 
tem a finalidade de apreciar a pauta e distribui. ao 
Deputado Gil Pereira o Projeto de Lei ng 175/ 95. no 1Q 
turno. Encerrada a 1ª parte da reunião. a Presidência passa 
à 2a fase da Oroem do Dia. com a discussão e a votação de 
pareceres sobre oroposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assemblêia. O Presidente suspende a reunião por 
a lguns minutos. Reabertos os trabalhos, o Deputado Marcos 
Helênio usa da palavra para emitir parecer med i ante o qual 
conclui pela aprovação do Projeto de Lei ng 34 / 95. no 1Q 
turno. na forma do Substitutivo ng 2. Submetido a discussão 
e votação. é o parecer aprovado. Quanto ao Projeto de Lei ng 
63 / 95, no 1Q turno. o relator, Deputado Marcos Helênio. 
informa aco membros da Comissão que não esta em condições de 
emitir seu parecer. A seguir. o Deputado Gil Pereira emi te 
parecer sobre o Projeto de Lei nQ 222 / 95. no ~º turno, e 
conclui pela aprovação da matéria na forma do ve•cido no lQ 
turno. Submetido a discussão e votação. é o parecer 
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente 
agradece o comparecimento dos parlamentares. convoca os 
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária. 
determina a l avr atura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente- Car los Pimenta- Gil Pereira. 

ATA DA 10a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA , NO 
PRAZO DE SO DIAS , CONHECER , DEBATER , PROPOR E ACOMPANHAR 
TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL DESENVOLVIDAS NO PROPOSTO 
PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE 
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia oez oe 
agos to de mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na 
Sala das Comissões os Deoutados Anivaldo Coelho. Elbe 
Brandão e Arnaldo Penna, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Anivaloo 
Coe l ho . declara aoertos os traoalhos e solicita à Deputaaa 
Elbe Brandão que proceda à leitu-a da ata da reun1ao 
anterior. que. lida e aprovada. é suoscrita pelos memoros 
presentes. A Presidência esclarece que a reunião se destina 
a tratar ae assuntos de interesse da Comissão e indaga ao 
relator. Deputado Arnaloo Penna. se ele se encontra em 
condições de concluir o relatório ~inal da Comissão aentro 
ao prazo est i pulaao para o encerramento aos :rabalhos. Com a 
palavra. o relator tece comentarias referentes à conclusão 

z 
6 

~ 

E 
õ 
c 

427 

do relatório mencionado , conforme consta nas notas 
taquigraficas. Cumprida a final idade da reunião . 0 
Presidente agradece o comparecimento dos Deputados. 
determina a l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comiss ões, 22 de agosto de 1995. 
Anivaldo Coelho. Presidente - José Braga - Arnaldo Penna. 

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
As dez horas e quinze minutos do dia dezesseis de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados João Leite. Gilmar Mach ado e Dinis 
Pinheiro. membros da s upracit ada Comissão. E registrada. 
também , a presença do Deputado Arnaldo Penna. Na ausência do 
Presidente. o Deputado J:~o Leite assume a direcão dos 
trabalhos e. havendo núm~-o regimental. aeclara aóerta a 
reunião. A segu ir, sol i cita ao Deputado Dinis Pinheiro que 
proceda à leitura da ata da reunião anterior. aue. lida e 
aprovada , é subscr it a pelos membros presentes. A Presidênc ia 
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da 
pauta e ouvir os Srs. Francisco Eustach io Rabello . 
representante da Secre ta ria da Segurança Pública: Gil Marcos 
de Ara·jo Silva. da Loteria de Estado de Minas Gerais. 
representado pelo Sr. José Feliciano de Abreu. Chefe da 
Assessoria de Planejamento e Coordenação da Loteria Mineira. 
e a Sra. Neusa Ribeiro Vi ana. representante da Secretaria da 
Fazenda, membros da Comissão Permanente/ 36.900/95, que 
fiscaliza os sorte ios de bingo e similares. E registrada 
também a presença dos Srs. Delano Cury , da Diretoria do 
Clube Atlético Mineiro; Adam dos Santos. Delegado e 
Coordenador de Apoio da Suoerintendência da Policia Civil; 
Eduardo Savio Pinto da Silva. Presidente da Federação 
Aquática Mineira: Lúcio de Souza. representando o Cruzeiro 
Esporte Clube: Car los Va l adares. representando o Clube 
Atlético Mineiro: Geraldo Queiroz Campos. Supervisor de 
Esporte e ex-Presidente do Teuto: Wesly Silva, Presidente do 
Teuto. e Paulo Sérgio Passos. Presidente ao Esporte Clube 
Ginàstico. A Presidência convida os membros da supracitada 
Comissão a tomarem assento à mesa e passa - lhes a palavra. Os 
convidados aiscorrem sobre questões relacionadas à 
realização e à fiscalização dos sorteios de bingo e 
similares no Estado de Minas Gerais. Passa-se à fase de 
debates. conforme consta nas notas taquigràficas. Os 
Deoutados Gilmar Machado e Dinis Pinheiro se ausentam. e. 
não havendo ''quorum" para a apreciação da matéria em pauta. 
a Presidência agradece a oresença aos convidados. dos 
Deoutados e dos demais participantes, convoca os memoros da 
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a realizar-
se no dia i7 / 8/ 95. às 10h15min, no Plenarinho IV. com a 
finalidade de se aorec i ar o parecer sobre emenda apresentada 
em Plenário. no 1Q turno . ao Projeto ae Lei ng 260/ 95. de 
autoria ao Governador do Estado . que altera a Lei ng 6.763. 
de 26 / 12 / 75. oue conso l ioa a l egislação tributaria do Estaao 
de Minas Gerais e dà outras providências. e o Parecer oara o 
2Q Turno do Projeto de Lei nQ 7/ 95. da Deputada Mar ia Jos ê 
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Haueisen, que concede desconto a alunos matriculados na rede 
particular de ensino. A Presidência determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995. 
Anderson Adauto. Presidente - João Leite - Geraldo Rezende 

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO 
E JUSTIÇA 
Às nove horas e trinta minutos do dia dezesseis de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna. Simão Pedro Toledo. 
Leonídio Bouças . Arnaldo Penna e Anivaldo Coelho, membros da 
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o 
Presidente. Deputado Geraldo Santanna. dec l ara abertos os 
trabalhos. informa que a reunião se dest ina a apreciar a 
matéria constante na pauta e so licit a ao Deputado Anivalao 
Coelho que proceda à leitura da ata da reunião anterior. 
que. li da e aorovada. é subscr ita pelos oarlamentares 
presentes. O Presidente anuncia a presença do ex-Deputado 
Gerardo Renau lt. Pres i dente do Instituto de Previdência do 
Legislativo - IP LEMG - . e convida - o a tomar assento 2 mesa. 
Passa-se à 2ª parte aa reunião. com a discussão e a votação 
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do 
Plenário da Assembléia. A Presidência da prosseguimento à 
discussão do Projeto de Lei ng 40/95 . adiada em virtude de 
pedido de vista formulado pe lo Deputado Leonidio Bouças. 
Encerrada a discussão e anunciada a votação. o Deputado 
Leonidio Bouças apresenta requerimento no qual solicita o 
adiamento da votação. Colocado em vot ação, é aprovado o 
requerimento. A Presidência da prosseguimento à discussão do 
Proj eto de Le i ng 278 / 95, adiada em virtude de pedido de 
vi sta formulado pelo Deputado Simão Pedro Toleao. Encerrada 
a discussão e anunciada a votação. o Deputado Simão Pedro 
Toledo apresenta requerimento no qual solicita o adiamento 
da votação. Colocado em votação. é aprovado o r equer imento . 
O Presidente da prosseguimento à discussão do Projeto de Lei 
nQ 284 / 95. adiada em virtude de pedido de vista formulado 
pelo Deputado Anivaldo Coelho. Encerrada a aiscussão. é 
submetido à votação e aorovado o parecer no qual o relator 
conclui pela inconstitucional idade. pela antijuridicidade e 
pela ilegalidade da proposição. registranao-se o voto 
contrário do Deputado Anivaldo Coelho. Com a palavra. o 
Deputado Simão Pedro Tol edo. re l ator do Projeto de Lei ng 
298 / 95, emite parecer mediante o qual conclui pe l a 
inconstituciona l idade . pela ilegal idade e pela 
ant ijuridiciaade aa proposição. Submetido a discussão e 
votação . é aprovado o ~arecer . Nos termos ao art. 189 do 
Regimento In erno. sãc ~s Projetos de Lei ngs 284 e 298 / 95 
encaminhados à Mesa a~ Assemoléia para i nclusão em ordem do 
dia. Com a palavra. o Deputado Simão Pedro Toledo. relator 
do Projeto de Le i ng 309 / 95 . emite parecer meoi ante o aua l 
conclui pe l a constitucionalidaae. pe l a juridiciaade e pela 
legalioade da prooosição na forma ao Substitut ivo ng 1. Na 
f ase ae discussão. o Deoutado Leonidio Bouças faz uso aa 
palavra e solicita vista do projeto. a qual é conceoiaa pela 
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Presidência . Com a palavra, o Deputado Arnaldo Penna . 
relator do Projeto de Lei nQ 326 / 95. emite parecer no qual 
conclui pe l a constitucionalidade. pe l a juridicidade e pe l a 
l ega li dade da proposição na forma do Substitutivo no 1 
Submetido a discussão e votação, é ap rovado o parecer.-Neste 
momento. retira - se do recinto o Deputaao Leonídio Bouças. A 
Presidência passa a palavra ao Deputado Simão Pedro Toleoo , 
relator do Projeto de Res olução nQ 230/ 95, que. após tecer 
comentários ena ltecendo a atuação ao ex-Deputado Gerardo 
Renault como parlamentar e atua l Presidente do IPLEMG. passa 
a proferir seu parecer. mediante o qual conc l ui pela 
constitucionalidade. pe l a legalidad e e pe l a juridicidade da 
matéria na forma do Substitutivo ng 1. O Presiaente. antes 
de submeter o parecer a discussão. conceae a oalavra ao ex-
Deputado Gerardo Renault . que tece comentários a respeito do 
Projeto de Reso lução ng 230/ 95. que propõe modificações no 
IPLEMG. e responae às indagações formu l adas pe los membros da 
Comissão. Prosseguindo. o Presidente co loca em d i scussão o 
parecer . Nesta fase. faz uso da palavra o Deputado Aniva l do 
Coelho. que so l icita vi sta do processo. a qual é concediaa 
pela Presidência. Passa - se à 2ª parte da Ord em do Dia. com a 
discussão e a vot ação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do 
Deput ado Leonidio Bouças. relator dos Projetos ae Le i nQs 
346. 347. 352 e 353 / 95. o Presidente redistribL a matér i a 
ao Deputado Arnaldo Penna, que emite pareceres mediante os 
quais conclui pela constituciona l idade. pela juridicidade e 
pela l egal idade das proposições . Submetidos a discussão e 
vot ação. cada um por sua vez. são aprovados os oareceres. 
Cumprida a finalidade da reun i ão. a Presidência agradece a 
pres ença de todos. determina a l avratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sa l a das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Gera l do Santanna. Presidente - Aniva l do Coelho -Arna l do 

Penna - Simão Pedro Toledo. 
ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 
Às dez horas e trinta minutos do d ia dezessete de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco. reúnem-se na Sala das 
Comissões os Deputados António Roberto. Hely Tarc ~ 'nio e 
Jorge Hannas. memoros da Comissão supracitada. ~avendo 
número regimental. o Presidente. Deputado Antõn io Rooerto. 
dec l ara abertos os traoa l hos e solic i ta ao Deputado Hely 
Tarquinio aue proceda à l eitura da ata da reunião anterior. 
aue. lida e aprovada. é subscrita pelos membros oresentes. A 
segu ir . o Presiaente infor ma oue a reunião se destina a dar 
prosseguimento aos trabalhos da Comissão e ind aga dos 
memb os se há alguma sugestão a ser ~e i ta. O Deputado He ly 
Ta q inio apresenta requerimento sol icitanao seja envi ado 
oficio ao Presidente do Tribunal de Cont as. Sr. Flavio Régis 
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Xavier Moura e Castro. pedindo a cópia da inspeção técnica 
de engenharia realizada nas obras do Hospita l Cardiominas 
pelos engenheiros daquele órgão. Colocado em votação. é o 
requerimento aprovado. Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente agradece a presença dos parlamentares. determina 
a l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Antônio Roberto , Presidente - He ly Tarquínio - Sebastião 

Costa. 
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO , 
CULTURA , DESPORTO E TURISMO E LAZER 
Às dez horas e trinta minutos do dia dezessete de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco . comparecem na Sala das 
Comissões os Deoutados Anoerson Adauto. João Leite e Geralao 
Nascimento (substituindo este ao Deputado Gilmar Machado. 
por ind icação da Liderança do PT) , membros da suoracitada 
Comissão. Na ausência do Presidente. o Deputado Anderson 
Adauto assume a direção dos trabalhos e. havendo numero 
regimental. declara aberta a reunião e so l·:i ta ao Deoutado 
João Le i te que proceda à l eitura da ata da reunião anterior. 
que. 1 ida e aprovaaa. é subscrita pelos membros presentes. 
Logo após. são suspensos os trabalhos. Tendo em vista a 
inexistência de "quorum". a Presidência informa que as 
matérias constantes na pauta não serão aoreciadas , convoca 
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, 
determina a lavratura da ata e encerra os traba lhos. 
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Irani Barbosa. Presidente - Anderson Aaauto - João Le i te -

Gilmar Machado. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 40/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O projeto de l e i em te l a. de autoria do Deputado Sebastião 

Navarro Vi eira . revoga o art. 2o da Lei no 10.690, de 
15/ 4/ 92. mantendo os critérios -de distribuição do ICMS 
determinados pela Lei ng 9.758. de 10/ 2/ 89. com a redação 
que l he foi dada pela Lei nQ 9.934, de 24 / 7/ 89. 

Publicado em 11/3/95 , vem o projeto a esta Comissão para 
exame preliminar de juridicidade. constituciona li dade e 
legalidade nos termos do art. 195. c / c o ar t. 103, V. "a". 
do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A proposta visa 2 confirmação dos critérios atuais para 

distribuição do ICMS , em obediência ao principio 
estabelecido pelo art. 253. { 2Q. da Constituição mineira. 
oue assegura a ass i stênc i a do Estado. de modo espec ial. aos 
municípios que se aesenvo lvam e torno ca ati vidade 
mineradora . 

Ooserva-se. outrossim. 
anteriormente mencionado. 

pelo dispositivo constitucional 
a garantia a esses municípios de 
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reserv 2 do percentual especifico da receita proveniente da 
arrecaoação do ICMS. 

Ainda nessa mesma linha, 
1Q, I e II. da Carta do 
assegura a distribuição ae 
o que dispuser a lei. 

vale salientar que o art. 150. c: 
Estado. referindo- se ao ICMS-

até 1/ 4 do i mposto. de acordo co~ 

A Lei ng 9.758, de 10/ 2/ 89. atualmente em vigor e que versa 
sobre o_ t~ma , foi alterada pela Lei ng 9.934. de 24 / 3/ 89. e 
ass1m d1spoe , em seu art. 8o: 

"Ar t 8::;>- Sem prejuiz'? de suas respectivas part i cipações no 
Imposte sobre C1rcul açao de Mercadorias e Serviços - ICMS -
, obt1oas atraves do Valor Adicionado Fiscal - VAF é 
assegurado aos municípios mineradores. a partir de 10 de 
março de 1989. o valor. devi damente atualizado. eoui valente 
ao percentua l médio do Imposto Úni co soore Minerais - IUM. 
por eles recebido em 1988 " . 
Parágrafo unico - O va·~~ refer i do no artigo corresponde a 

5.61% (cinco inteiros e ~essenta e um centésimos por cento ) 
do valor total do Imposto sob e Circulação de Mercadorias e 
Serv1ços - ICMS - devido aos municípios e será repassa do 
qu1nzenalmente aos municípios mineradores . através ao índice 
e l aborado pe l a Secretaria de Estado da Fazenda . demonstrando 
a efet iva participação ae cada mun i c ípio . na arrecadação do 
Imposto Un1co sobre Minerais- IUM - . em 1988". 
Esta Casa Legis l ativa. medi a nte proposição que redundou na 

Lei ng 10.690, pretendeu a l terar o oercentual destinado aos 
municípios mineradores, reduzindo-o a 0.11 (on ze 
centésimos) . mediante -~v a redação do art. 2Q , anteriormente 
transcrito. 

Esse diploma legal. contudo. encontra-se com sua eficácia 
suspensa, por força de provimento l iminar no Mandado de 
Segurança ng 14.407-1 , prevalecenoo. oortanto. até o 
momento. a distribuição do imposto segundo o critério 
estabe leci do pela Lei no 9.758. 
Constata-se, pe l as disposições anteriormente citadas. não 

haver nenhum impeditivo de ordem constituciona l ou l ega l 
para que a Assembleia Legislativa Ci sponna sobre a matéria. 
A proposito, o art. 61. III. da Constituição do E~:ado é 

c laro ao _ inserir entre as prerrogativas desta Cê , a as 
d1spos1çoes relat ivas ao sistema tributário estaaua l à 
arrecadação e à distribuição de rendas. · 
_Por outro lado. os conteudos de natureza tributária não se 
1nserem entre aqueles disoostos no a rt. 66 da Constituição 
m1ne1ra. _sendo plenamente factível a inauguração do processo 
l eg1slat 1vo por esta Casa. como ocorre no caso em espécie. 
Entendemos oportuna . contudo. a apresentação do 

Subst1tut1vo ng 1. redigido ao fina l deste parecer. oara 
melhor adequar a proposta à técnica l eg isl ati va. 

Conclusão 
Pelas razões _aduzidas. concluímos pe la juri dic idade. oela 

const1tuc1ona1 10aoe e pela lega lidade do Projeto de Lei ng 
40/ 95 na forma do Substitutivo ng i . a seguir red igi do. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ 40/ 95 
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Revoga a Lei ng 10.690, de 15 de abri l de 1992 .. 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. 10 -Fica revogada a Lei ng 10.690 , de 15 de abr1 l de 

1992. revigorando a disposição contida no art. 8Q e seu 
parágrafo da Lei ng 9.758. de 10 de fevereiro de 1989. com a 
redação que lhe foi dada pela Lei ng 9.934. de 24 de JUlho 
de 1989. 
Art. 2Q -O Poder Executivo constituirá. no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias contados da publicação desta l e i, 
comissão de estudos visando á modificação dos critérios de 
distribuição do ICMS, sobre os quais dispõe o art. 150, ? 
1Q, II. da Constituição do Estado. 
Parágrafo único -A comissão de que trata o "caput " deste 

artigo contará com representantes de municíp ios mineradores 
e não mineradores. 

Art. 3Q Esta 1 e i entra em vigor na data da sua 
publicação. . . 
Art . 4Q - Revogam-se as disposições em contrar 1o. 
Sala das Comissões, 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna, Presidente - Arna l do Penna, relator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 41/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
Do Deputado José Maria Barros. o projeto de lei em epígrafe 

objetiva autor i zar o Poder Executi vo a aoar imóv e l ao 
Município de Acaiaca. 

Publicada no "Di ár io do Legislativo " do dia 14/3/95. a 
proposição foi distribuída a esta Comissão. para que seja 
examinada quant o aos aspectos jurídico, constit uci ona l e 
legal. nos termos do art. 195. c / c o art. 103, V, "a". do 
Regimento Interno. 

Fun damentação 
Nos ãmbitos jurídico e const ituci ona l . a proposição está 

respa ldada pelo art. 18, "caput ". da Carta mineira, e pela 
Lei no 8.666, de 21 / 7/ 93. alterada pela Lei ng 8.883. de 
8/ 6 / 94 . que . em seu art.:. 17. "capu t" . condiciona a alienação 
de bens da adm in1straçao púb lica á ex istência de interesse 
público devidamente justificado. 
Instruíoo o processo com certidão passada no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui e com informação 
prestada pela Superintendência Central de Bens Imóveis da 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração, 
favoráve l á doação. entendemos não existir nenhu m 
'mpedimento á tramitação da matéria. 
Todavia. a redação do art. 1Q da proposição mostra 

incorreções no que se refere aos dados do registro_ que 
identificam o terreno. Além disso. a hipotese de reversao do 
imóvel foi omitida no projeto. 
Desse modo. objetivando sana r as i mperfe ições aoont adas e 

buscando atender a melhor técnica l eg i s lativa. apresentamos 
o Suostitutivo ng 1. 

Conclusão 
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Pelas razões argüidas , oc'namos pela juridicida de, pela 

constitucionalidade e pe l~ egalidade do Projeto de Lei nQ 
41 / 95 na forma do Substitut - ng 1, a segu i r redigido. 

SUBSTITUTIVO NQ ~ AO PROJETO DE LEI 
NQ 41 / 95 

Autoriza o 
Acaiaca. Poder Executivo a doar imóvel ao Município de 

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

Município de Acaiaca imóv e l de propriedade do Estado , 
situado naquele mun i cíp io . na Rua São Gonçalo. constituído 
de terreno e uma casa. confron tando , pe l a frente. na 
extensão de 10m ( dez metros ). com a Rua São Gonçalo: pela 
direita. com terrenos da Prefeitura Municipal: oela 
esquerda. na extensão de 57m (cinqüe nt a e sete metros). com 
propriedade de Paulo Pereira de Souza: e. pelos fundos , na 
extensão de 10m (dez metros ) . com terrenos de propriedade de 
Geraldo Salvador Gonçal ves. conforme o Reg i stro nQ 1.694. a 
fls. 224 do l ivro 2- E do Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de Mariana. 
Parágrafo único - O imóve l mencionado no "caput" deste 

art i go destina-se á construção de uma área de l azer e 
banhe i ros públicos. 
Art. 2Q- O imóve l reverterá ao patrimônio do Estado se. no 

prazo de 3 (três ) anos contados da data de pub l icação desta 
l ei. não lhe for dada a destinação previ sta no parágrafo 
úni co do art i go anterior. 
Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de s ua 

pub 1 i cação. 
Art. 4Q - Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arnaldo Penna. re l ator 

Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 93 / 95 
Comissão de Defesa do Consumioor 

Relatório 
O projeto de lei em ep ígr afe , de autoria do Deputado 

Rona ldo Vasconce llos, dispõe sobre a insta l ação de gabinete 
sanitário nos veículos automotores destinados ao transporte 
rodoviário colet ivo i nterm _ icipal de passageiros. 
Publicada em 24 / 3 / 95 , fo ~ a matéria distr i bu í da à Comissão 

de Constituição e J ust i ça. que. após exame preliminar, 
concluiu :' :::lr sua ju ridicidade. const ituci ona l idade e 
l egalidad~ e lhe apresentou as Emendas nos 1 a 5. 
A Comis são de Saúde e Ação Social. por seu turno. 

ma nifestou-s e pe la aprovação oa proposta. com as Emendas ngs 
2 a 5. e peia rejeição da Eme nda no 1. 
Vem , agora . o projeto a es:a Comissão pa·a 

oor força de requerimento do Deputaao 
aprovado em Plenário, em conformioade com o 
245. XV. ao Regimento Interno. 

receber parecer. 
Marcos He l ênio , 
d i s posto no a r t . 

Fund amentação 
A adoção da medida proposta nc :::lroj et o oe l e i em tela vai 
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ao encontro dos interesses maiore s dos consumidores do 
Estado. 

Há que se ressaltar o confo-to que a 
gabinetes sanitários trará aos usuários 
coleti vo i ntermun icipa l e a consonância da 
normas que norteiam as relações de consumo. 

instalação dos 
do transporte 

proposta com as 

Com efeito. o a r t. 22 do Código de Defesa do Consumidor 
dispõe que "os órg5os públicos. por si ou por suas empresas, 
concessionárias, permissionárias ou sob qua l quer outra forma 
de empreendimento. s5o obrigados a fornecer serviços 
adequados. eficientes. seguros e. quanto aos essenciais , 
cont i nuos". 

O transporte coletivo intermunicipal opera - se sob o regime 
de concessão e deve ajustar-se às normas legais aplicáveis à 
espécie. prevalecenc:. no caso. o interesse dos usuários, 
que clamam por melhor qualidade do serviço. 

Inegável. portanto. a conveniência e a oportunidade da 
proposição em aná l ise, que va i ao encontro aos anseios ao 
POVO. 

Conc lus5o 
Em face do exposto. opinamos pela 

Lei ng 93 / 95 com as Emendas ngs 2 
Comissão de Constituição e Justiça. 
Eme nda no 1. da mesma Comissão. 

aprovação do Projeto de 
a 5. apresentadas pela 

e pela rejeição da 

Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio, Presidente - Carlos Pimenta . 

Pereira. 
re l ator - Gi 1 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 137 / 95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

De a utoria do Deputado Sebastião Costa. o projeto de l ei em 
destaque objetiva dar a denominação de Leda Maria Campos ao 
posto de saúde do Distrito de Orizânia. no Munic ípio de 
Di vi no. 
Desarquivada. nos termos do art. 185 do Regimento Interno. 

ro1 a proposição pub l icada em 30/ 3/ 95 e encaminhada a esta 
Comissão para exame preliminar, nos termos do art . 195. c / c 
o ar t. 103. V, "a ". do menc ionado estatuto. 

Em reunião anter ior. a matéria foi baixada em diligência à 
Secretaria de Estado ae Recursos Humanos e Admin i stração. á 
qual se sol i citou informação quanto á existência de 
denominação ~=i cial do referido posto e de outro próprio 
público . no r.asmo município. com a denominação sugerida . 
Cumprida a di li gência, encontramo-nos em conaições de 

emitir o nosso parecer. 
fundamentaçã o 

No tocante aos asPectos jurídico-constitucionais 
Pertinentes a matéria. verificamos que esta atenae. 
especialmente. ao que determina a Lei nQ 5.378 , de 3/1 2/ 69. 
a l teraoa Pela Lei no 7.621. de 13 /1 2/ 79. aue proipe a 
a:riou ição de nome- oe pessoa viv a a estabelecimencos. 
i~stituições . prédios e opras ao ~s:ado e estaPe l ece que a 
escolha só poderá recai- em nomes dos que se tenham 
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destacado por notórias qualidades e relevantes serviços 
prestados á coletividade. 

No que se refere à iniciativa legislativa e ás atribuições 
desta Casa , o projeto de lei em pauta não encontra óbice à 
sua tramitação, "ex vi" do disposto no art. 61. XIV, da 
Carta mineira. 

Conclusão 
Concluímos, portanto. pela juridicidade. pe la 

constituciona l idade e pe l a legalidade do Projeto de Lei ng 
137/ 95 na forma proposta. 
Sala oas Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo . 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 175/95 
Comissão de Defesa do Consumidor 

Relatório 
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Marcos 

Helênio. tem como objetivo isentar as entidades beneficentes 
de assistência socia l do pagamento de emolumentos. 

Publicado em 7/ 4/ 95. foi o projeto encaminhado a esta 
Comissão para receber parecer. em virtude de requerimento do 
autor . o qua l foi aprovado em reun ião p l enária de 26 / 4/ 95. 
ae acordo com o disposto no art. 245. XV. ao Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
O projeto ora analisado tem como objetivo básico desonerar 

as entidades beneficentes de assistência soc ial que têm de 
assum i- elevados custos quando do registro e da alteração de 
seus a: .. s constitutivos. 

A i se ção cog i tada pe l a proposição é sa l utar. Trata -se oe 
um incentivo a ma i s para a criação de entidades que têm como 
finalidade precípua o atendimento da população em suas 
necessidades mínimas. 
Apesar de os cartórios exercerem suas atividades em caráte r 

privado, os serviços por eles prestados não perdem a s ua 
natureza de serv iços públicos. Dessa forma. devem ser e les 
disciplinados para que sejam contemp l ados os anseios da 
coleti vi dade. sendo exatamente esse o propós ito do projeto 
em te la . 

Sob a ótica do direito do consumidor, é oportuno refletir 
sobre o que dispõe a alínea "b" do art. 4Q da Lei Federa l ng 
8.078. de 11 / 9/ 90, que coloca no ro l dos objetivos da 
Política Naciona l de Re l ações de Consumo o incentivo á 
criação e ao desenvolvimento de assoc iações representativas. 
Assi~. ressa l te -se que os serviços prestados pe l os 

cartórios estão sob a ég ide da ·e; supracitaaa. Pe lo que 
dispõe, ainda. o seu art. 3Q. e ntende mos que o Código de 
Defesa do Consumidor é ap li cável á espécie em discussão . 

As Emendas ngs 1 a 4 c ui daram. de fato, ae aprimorar 
tecnicamente o proj eto e. po essa r azão. devem ser 
acolhioas ju tamente com o projeto. Não oPstante. suge imos. 
na conclusão do nosso parece~. a Emenda ng 5, cu jo propósito 
é amp li ar o número de entidades beneficentes a serem 
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contempladas por essa lei. 
Conclusão 

Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação , no 1Q 
turno, do Projeto de Lei no 175/95 acrescido das Emendas nQs 
1 a 4. da Comissão de Constituição e Justiça. bem como da 
Emenda nQ 5 . a segui r red i gida. 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se ao~ 1Q do ar: . 1Q o segu i nte inciso VII: 
"Art. 1Q- . .. . .. . ........ . 
? 1Q - . . . . ....... . .. . 
VII promover. gratuitamente . ass i stência aos 

consumidores . assim defin idos no art. 2Q aa Le i redera l nQ 
8.078. de 11/9/ 90.". 

Sa i a das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Marcos Helênio . Presidente- Gil Pereira. relator- Carlos 

Pimenta. 
PARECER SOBRE A EMENDA No 1 , APRESENTADA EM PLENÁRIO , AO 

PROJETO DE LEI No 260/95 
( Novo Parecer) 

Comi ssão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer 
Relatório 

A emenda em epígrafe. de autor i a do Deputado Carlos 
Pimenta, apresentada em Plenário ao Projeto de Le i nQ 
260/ 95 , que dispõe sobre a taxa de expediente dev1da pe l a 
promoção de sorteio nas moda l idades denominadas b1ngo. b1ngo 
permanente e sorte io numér i co ou sim il ar. tem por f1na l1 daae 
destinar 50% ao total arrecadado à manutenção do s i stema de 
saúae do Estado. 

Em observância ao d1sposto no art 195 , ? 2Q. do Reg1mento 
Interno. vem a propos1ção a esta Com1ssão para ser aprec 1ada 
quanto ao mérito. _ 

Na fase de discussão . foram apresentadas ao _p ro]eto q~atr o 
emendas. deste relator. e duas, do Deputado Alvaro Anton1o . 
o que moti vou a elaboração de novo parecer. 

Fundamentação 
Analisando a emenda apresentada em Plenário. julgamos que 

sua aprovação se impõe. O Estaao. com a instituição da 
referida taxa de expediente. terá uma receita ad i c ion a l que. 
pode-se prever. serà. sign ificativa. dada a amp li tude de sua 
base de incidência. Não ser ia moralmente recomendavel que os 
recur sos a serem arrecadados fossem consum 1dos 
exclusivamente no custeio ae uma máquina fisca li zadora que 
jà ex i ste e é paga com recursos do Tesouro do Estado. Isso 
nos leva a e nt ender como necessária a vinc ul ação de 50% da 
nova receita cr i ada pela proposição ao sistema ae saude ao 
Estado. A Eme nda nQ 2, por sua vez. se justifica. porque vi sa a 
garantir uma receita mínima para as entiaades desportivas: 
assim. concorre para o fomento do desport o. _ 

A Emenaa no 3 . tamoém. se justifica a nosso ver . po 1s a 
dedução das -taxas dos va lores devidos à premiação acaoara 
por beneficiar as entidades aesportivas. . 

A Emenda no L . por sua vez. parece-nos oportuna. P~lS 
determ ina a -inclusão de um membro aa Comi ssão ae Educaçao. 

z 
i3 

~ 
u 

-~ 

E 
o 
c 

~ 
o 
·< 

437 

Cultura. Desporto e Turismo e Lazer desta Casa na Comissão 
Permanente encarregada de fisca li zar os sorteios de bingo e 
simi l ares do Estado de Minas Gerais. 

A Emenda _nQ 5. do Deputado Álvaro Antônio . vi sa a permit ir 
que_as ent 1dades promotoras de bingos eventuais requeir am ao 
orgao conced~-:e _quantidade de carte l as a l ém do estipu l ado 
pe l a prem1aça ~ basica definida para o evento. garantinao-se 
que o excesso arrecadado seja distribuído entre os 
ganhadores. A pretensão merece o nosso aco lhimento. 

A Emenda ng 6 vi sa a dar tratamento idêntico a todas as 
formas de sorteio legalmente autor i zadas . 

A Emenda nQ 7 é bastante oportuna. pois permitirá que o 
freqüentador ae bingos tome co~hec imento. por antec ipação. 
do oreço das cartelas . 

Conclusão 
Pe l as razões expostas. somos pela aprovação da Emenda ng 1 

ao Projeto de Lei nQ 260/ 95. apresentada em Plenár io . e das 
Emendas ngs 2 a 7. as quais transcrevemos a seguir. 

EMENDA No 2 
Acrescente - se onde convi er: -
"Art. -Da receita bruta dos sorte i os de moda li dade 

bingo ou similar. importânc i a não inferior a 10% (dez por 
cento ) será dev i da às entidades desportivas credenciadas e 
autorizadas a promover tais eventos , para fins de fomento ao 
desporto. ". 

EMENDA NQ 3 
Acrescente-se onde convi er: 
"A rt . As taxas devidas serão deduzidas da 

importância correspondente a 65% (sessenta e cinco oor 
cento) da receita bruta dest inada à premi ação dos sorteios. 

Parágrafo único - Tais taxas não poderão exceder a 3% (três 
por cento ) da receita bruta de tais promoções. ' . 

EMENDA No 4 
Acrescente-se onde convier: -
"Art. Fica incluído. na Comissão Permanente 

encarregaoa de fiscalizar os sorteios de bingo e similares 
no Estado de Minas Gerais. um membro da Comissão de 
Educação. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer da Assembléia 
Leg isl at iva ao Estado de Minas Gerais. • 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde conv ier: 
"Art. As entidades promotoras de bingos eventua i s 

poderão requerer ao órgão concedente quan tidade de carte las 
a l ém do est ipul ado pela premiação básica definida cara o 
evento . desde que o excesso arrecadado seja Cistribuido em 
espécie. pela e ntidade promotora. entre os ganhadores da 
referiaa premiação básica. resoeitando-se os percentuais 
defi ni dos em l ei e re gul amentação espec ifica. " . 

EMENDA NQ 6 
Acrescente-se onde convi er: 
"Art . - O órgão f azendàr i o competente oeve exercer 

pleno contro l e soo re carte l as . bilhetes ou quaisquer outros 
documentos que habilitem a sorte ios numéricos denominados 
bingos. bingos permanentes ou similares promovidos por 
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entidaaes desportivas credenciadas, ou por empresas por elas 
contratadas. incluindo as cadeias nacionais de 
telecomunicações.". 

EMENDA NQ 7 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. -No bingo permanente . o preço da cartela é 

único e fixo no decorrer do dia, devendo ser afixado seu 
valor em local de fácil identificação. ". 
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Iran i Barbosa, Presidente - Anderson Adauto. relator - João 

Leite. 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 299/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
A proposição em ap eço , do Deputado José Bonifácio, 

objetiva declarar de utilidade pública c _ar São Vicente ae 
Paulo com sede no Município de Cataguase , 
Publicado em 10/ 6/ 95 , vem o projeto a esta Comissão para 

exame preliminar. em atendimento ao que dispõe o art . 195 , 
c/c o art. 103 . V. "a", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Conforme documentação anexada ao projeto. o Lar São Vicente 

de Pau lo é pessoa jurídica. não tem fins lucrativos. 
funciona há mais de dois anos , e os membros de sua diretoria 
não são remunerados. Assim. a instituição atende plenamente 
ao disposto na Le i ng 5.830, de 6/ 12 / 71 . 

Conclusão 
Em face do exposto , conc luímos pela juridicidade, pela 

constitucionalidade e pe l a legalidade do Projeto de Lei ng 
299 / 95 na forma proposta. 
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Anivaldo Coelho, relator -

Arnaldo Penna - Simão Pedro Toledo . 
PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 309/95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
O Projeto de Lei no 309 / 95. de autor ia do Deputado João 

Batista de Oliveira.-tem por objetivo tornar públicos os 
documentos dos arqu ivos do extinto Departamento c= Ordem 
Pol itica e Socia l DOPS relativos ao periodo 
compreendiao entre 1964 e 1985. 
Publicado em 17 / 6/ 95. foi o projeto encaminhado a esta 

Comissão. para exame preliminar ae juridicidade. 
constitucionalidade e lega li dade. na forma ao que d1spõe o 
art. 195. c / c o art. 103. V, "a". ao Regimento Interno. 

Fundamentação 
Ao atender ao preceito contido no art. 5Q. XXXIII, da 

Constituição Federa l . segundo o qua l toaos têm direito de 
receber dos órgãos públicos informações do seu interesse 
particu l ar. ou de inter esse co letivo ou gera l . a medida 
oropost a no projeto de lei em tela vem satisfazer o 
incontido anseio aa socieaaae oe reconstituir, por meio de 
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documentos sobre a repressão po líti ca. ainda mantidos sob 
sigilo , esse obscuro periodo da nossa história. 

A proposição cumpre o disposto no art. 22 da Lei Federal no 
8. 159. de 8/ 1/91, que normatiza a política nacional d~ 
arquivos públicos e privados e estatui aue é assegurado 0 d1re1to de acesso pleno aos documentos públicos. e. ainda. 
aos ~itames da Lei ng 11.726 (estadual) . de 3 / 12/94, que 
d1spoe sobre a politica cultural do Estado de Minas Gerais e 
assegura a todos o acesso aos documentos sob os cu i dados dos 
arquivos púb li cos . A norma está inserida no art. 34 do 
referido dipl9ma l egal. que ora transcrevemos: 

"Art. 34 -E assegurado a todos. nos termos da legislação 
especifica , o acesso aos docume1tos sob a guaraa e gestão 
dos arquivos públicos. " . 

A liberação dos arquivos dos organismos ae repressão ao 
per1odo mili tar caracteriza uma providência consentânea com 
o próprio regime democrático em que vivemos. não havendo 
nenhum óbice de ordem legal que possa comprometer a 
tr am itação ao referido projeto de lei. 
Entretanto, com relação á técnica legislativa. a referida 

proposição carece de a lguns reparos. Além aa supressão do 
art . 2Q , que repete o conteúdo do art. 1o e desce a 
particularidades incompatíveis com a concisão da norma 
jurídica. há que se modificar a redação da ementa e do 
referido art. 1Q. de forma a propiciar-lhe maior precisão e 
objetiv iaaae. 

Conclusão 
Diante do exposto. concluímos pela juridicidade, pe l a 

constitucionalidade e pe l a legalidaae do Projeto ae Lei ng 
309 / 95 na forma do Substitutivo ng 1. abaixo apresentado. 

SUBSTITUTIVO NQ 1 AO PROJETO DE LEI 
NQ 309/95 

Assegura aos cidadãos o livre 
constantes nos arquivos do extinto 
Política e Social DOPS 
compreendido entre 1964 e 1985. 

acesso aos 
Departamento 
relativos ao 

documentos 
de Ordem 

período 
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q Fica assegurado aos cidadãos o 1 iv re acesso aos 

documentos. inclusive aos microfilmaaos. constantes nos 
arauivos ao extinto Departamento de Oraem Po l ítica e Socia l 
- DOPS relativos ao período comoreendido entre 1964 e 1985. 
Art. 2g Esta l e i entra em vigor na data de sua 

publ icação. 
Art. 3Q- Revogam-se as d i sposições em contrário. 
Sala das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Geral co Santanna. Presidente -Simão Pedro Toledo. relator 

Aniva l ao Coelho - Arnaldo Penna. 
PARECER PARA O lQ TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 112/ 95 
Comissão de Constituição e Jus:iça 

Relatório 
De autoria do Jeputado José Bonifácio. a prooosição e 

aná lise vi sa autor i zar o Poder Execu ivo a doar imóvel ao 
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Município de Piedade do Rio Grande. 
Desarquivado. nos termos do art. 185 do Regimento Interno. 

0 projeto foi publicado no "Diário do ~egislativo " do dia 
28 / 3/ 95 e distribuído a esta Com1ssao para que seJa 
examinado quanto aos aspectos jurídico. const l tuc,ona l e 
legal. nos termos do art. 195. c ; c o ar t. 103, V, "a ", do 
mencionado estatuto. 

Em reunião anterior, a matéria foi baixada em d il igência à 
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e 
ao autor . Cumpridas as diligências. passamos à aná li se do 
projeto , fundamentada nos termos se~uintes. 

Fundamentaçao 
Cumprindo a exigência do art. 18 aa Carta mineira e _do art: 

17. I, da Le i Federal nQ 8.666. de 21/7 / 93 , que 1nst1t~1 
normas gerais para l icitações e contratos da adm1n1straçao 
púb li ca no âmbito dos Poderes da União, aos Estados. do 
Distr i to Federal e dos mun i cípios. alterada pe l a Le1 Federa l 
nQ 8.883 , a proposição em exame vem submeter a pretend1da 
alienação de imóvel estadua l ao crivo auto ri zativo dos 
memoros desta Casa. 

Ainda nos termos do mesmo art. 17. I, da supracitada Lei nQ 
8.666 de 1993 , a a li enação de bens imóveis púb li cos só pode 
e f et i~ar-se quando subordinada à existênc i a de interesse 
púb li co devidamente justificado. No caso presente. atende-se 
a tal requisito, visto que os terrenos se dest1nam a abr1gar 
impor tantes ser vi ços púb li cos naquele ~u ni cip io. 

Ressa l te-se que a pretendida reversao respaloa-se no fa to 
ae que o Estado não de u aos terrenos a finalidade para a 
qua l os recebera em doação. Encontrando-se os imóveis 
ociosos e sem afetação espec i fica . i mpõe - se. po i s , a sua 
devolução àque l e municíp io, consoante determina o ? 2Q_do 
art. 6Q do Ato das Disposições Constitucionais Trans1tor1as 
da Carta Estadua l. 

Al ém do mais , a própria Secretar i a de Estado de Recursos 
Humanos e Administração , em of'cio enviado a esta Casa e que 
segue em anexo ao projeto de l e i em apreço. manifestou-se 
favorável à med i da que ora se propõe. 

Isso posto. a proposição em exame coaduna-se com os 
princ ípi os const itucionais e l egais antes a ludidos. 
inex i s tindo óbices que impeçam a sua tramitação. 

Conclus2.o 
Em vir tude do exposto. conc luí mos pela juridicidade, pe l a 

constituc iona li dade e pela l ega li dade do Proj eto de Lei ng 
112/ 95 na forma origina l. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1995. 
Geral do Santanna , Presidente- Anivaldo Coe lno, relator -

Arn a l do Penna - Simão Pedro Toleao. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LE I 

No 319 / 95 
Comissão de Constituição e Justiça 

Relatório 
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto . o Projeto de Le i 

no 31 9 / 95 objet iv a aar nova redação ao art . 159. "cap ut" . ~a 
Lei ng 1.404, de 26 / 1/ 94 , que contém normas ae execuçao 
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pena 1. 
Publ i cada em 24 / 6/ 95. a matéria foi distribuída às 

comissões competentes para receber parecer. nos termos do 
art. 195. c / c o art. 103. do Regimento Interno. 

Preliminarmente. cump e a esta Comiss2.o o exame dos 
aspectos ju rídico- constituc i onais pertinentes ao projeto, 
fundamentado nos seguintes termos. 

Fundamentação 
A propos i ção tem por escopo inser i r na composição do 

Conselho de Criminologia e Po lítica Crimina l do~ s membros 
que representem organismos da área re l igiosa. es c~ci ficados 
no art. 1Q. 

O Conselho de Criminologia e Política Crimina l . nos termos 
da Le i ng 11. 404. de 1995. é subord inado à Secretaria de 
Estado da J us ti ça. compondo. ass im. a estr utur a orgânica 
desta Secretar i a. 

As Secretarias de Estado são órgãos d i r i gentes da 
adm i n i stração estadua l destinados a desempenhar funções 
espec í ficas. segundo as diretrizes do Chefe do Exec utivo. 

Sobre o assunto, cumpre ressaltar a d i scr i cionariedade 
administrativa conferida ao Governador do Estado para 
decid i r. seg un do critérios de conveniência, oport un idade e 
razoabi li dade. qua l a me lhor maneira de estruturar. 
organizar e compor os órgãos da admin i stração direta do 
Pooer Execut ivo. observados os parâmetros const i tuciona i s 
que norteiam a at uação do admi nistr ador público. 

Exam inando-se a matéria à lu z das d i sposições 
const i tucionais a e l a pertinentes. notadamente o d i sposto no 
art . 66 , III. "e". el e o art . 90. XIV , da Carta mineira. 
ver ifi ca-se se r de iniciativa privativa do Governador do 
Estado. uma vez que o seu conteúdo envolve secretaria de 
Estado e se insere no âmb i to da organização e da atividade 
ao Poder Execut ivo. 

Destarte. a proposição em apreço e ncontra óbices insanáve i s 
de natureza const i tuc iona l que impeaem a def l agração do 
processo l egislativo por inici a iva par l ament a r . 

Concluímos. porta nto. 
inconst ituciona li dade e 
ng 319 / 95 

Conclusão 
pe l a antij ur i d ici daae. pe l a 

pela ilega lidade do Pro j et o de Lei 

Sa l a das Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Pres i dente- Aniv, · jo Coe lho . re l ator 

Arnaldo Penna - Si mão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO 

NQ 354 / 95 
Comiss2.o de Cons:ituição e Jus:iça 

Rel at ório 
De iniciativa da Comissão de Agropec uária e Políti ca Rural, 

o projeto de resoluç2.o em apreço tem por objetivo aprovar, 
em conformidad e com o disposto ro art 62. inciso XXX I V. da 
Consti t uição do Estado. as a li enações oas terras aevolut as 
que menciona . 

::=: rn cumprimer.: o do disposto no ar:. 19S. c ' c o a- 103. V, 
"a " . ao Regiment o : nterno, aoós publicaoo , foi o oroj eto 
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. . ;do a esta Comissão_para receber parecer quanto aos 
d1str1bU jurídico, const1tuc1onal e legal. 
aspectos Fundamentação . à omencionado dispositivo_ constitucional atribu1 

O ret~;a Legislativa_ a competenc1a _pr1vat1va de aprovar 
Assemblente a alienaçao ou a concessao de terra publ1ca, 
prev1ame 0 0 disposto no art. 247. ~ 3Q. da Carta Estadual. 
ressalvad aque l a prevista no plano de reforma agrar1a 
a saber- aprovado em lei. bem como a que se enquadrar na 
estaoua~ · de concessão gratuita de domínio. 
categor 1 ~e os processos de legitimaçã~ de terras devolutas 

V1 sto 0 bstanciam o projeto de resoluçao foram corretamente 
que cons~s e que nenhum deies_diz re~peito_a_reforma agrar~a 
1nstru 1d são gratuita de dom1n1o. nao ha ob1ce a tram1taçao 
ou conces 
da matér,a- Conclusão 

dO exposto, concluímos pela juridicidade. pela 
Em face 10nalldade e pela lega lidade do Projeto 

const1t~~ no 345/ 93 na forma proposta. 
Reso l uça cÕmissões, 22 de agosto de 1993. 

o e 

Sala dassantanna. Presidente - Anivaldo Coelho. relator -
GeraldOoenna - Simão Pedro Toledo. 

t..rnaldO · 
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BELO HORIZONTE , SEXTA-FEIRA , 25 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 67ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 23 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputados Agostinho Patrús e Wanderley 
Avi 1 a 

SUMÁRIO: ABERTURA - la PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) : Ata-
Correspondência : Oficio ng 9 / 95 (encaminha relatório de 
atividades referente ao oeriodo de fevereiro a marco de 
1995), do Presidente do Tribunal de Cont as- Apresentação de 
Proposições : Projetos de Lei ngs 402 e 403 / 95 
Requerimentos ngs 671 a 673 / 95 - Requerimento da Deputada 
Maria José Haueisen Comunicações: Comunicações dos 
Deputaaos Alencar da Silveira Júnior (2), Dimas Rodrigues e 
Kemil Kumair a e das Comissões de Educação e de Fiscalização 
Financeira - Oradores Inscr i tos : Discursos dos Deputados 
Dinis Pinheiro. Ronaldo Va sconce llos, Marcos Helênio. Almir 
Cardoso. Gilmar Machado. Ibrahim Jacob e Carlos Pimenta- 2a 
PARTE ( ORDEM DO DIA ) : 1ª Fase : Abertura de inscr ições -
Leitura de comunicações apresentadas Requerimentos: 
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen: deferimento -
Requerimentos ngs 486 e 501 / 95 : aprovação 2ª Fase : 
Discussão e votação de proposições: Discussão. em 2Q turno, 
do Projeto de Lei ng 285/ 95: emissão do parecer oelo 
relator: questão de ordem: suspensão e reabertura da 
reunião: encerramento da discussão; discursos dos Deputados 
Antõnio Robert o. Alvaro AntOnio. Ajalmar Silva . Gilmar 
Machado e Marco Régis: questão de ordem; requerimentos dos 
Deput ados Paulo Piau e Álvaro Antônio: oeferimento; votação 
ao projeto. salvo emenoas e destaque: aprovação : votação das 
emendas com parecer pela aprovação, salvo destaque: 
aprovação; vot ação da Emenda ng 7; aprovação: 
prejudicialidade do art. 14 e do requerimento do Deputado 
Alvaro Antõnio- Votação. em 1Q turno, da Proposta de Emenda 
à Constituição ng 5/95: questão de ordem; inexi stênc ia de 
"quorum" q ali ficado para votação - Votação, em 2Q turno. do 
Projeto de Lei nQ 110/ 93; aprovação- Votação. em 2Q turno. 
do Projeto de Lei nQ 222 / 95: aprovação na forma do venc ido 
em 1Q turno - Discussão. em 2Q turno. do Projeto oe Lei nQ 
46 / 95: aprovação - Discussão. em turno único. do Veto Total 
à Proposição de Lei ng 12.644: encerramento da discussão; 
ques'.:ão de ordem: chamada para recomposição oe "quorum": 
inexistência de número regimental para continuação dos 
trabalhos- ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
- Ás 14h13min. comoarecem os Deputados: 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastião Navarro 

Vieira - Pau lo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibrahim Jacob - Ermano 3atista- Antônio Júlio -
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Ailton Vilela- Ajalmar Silva- Alencar da Silveira Júnior -
Almir Cardoso - Alvaro Antônio - Anderson Adauto- Anivaldo 
Coelho Antônio Andrade Antônio Roberto Arnaldo 
Canarinho- Arnaldo Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Mur ta -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro- Dilzon 
Me lo - Dimas Rodrigues -Dinis Pinheiro- Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
- Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado- Gl ycon Terra Pinto- Hely 
Tarquinio- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Ivo José 
Jairo Ataic~- João Batista de Oliveira- João Leite - Jo rge 
Eduardo de Jliveira- Jorge Hannas - José Bonifácio- José 
Braga- José Henrique- José Maria Barros- Kemil Kumaira-
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zanto Marcelo Cece 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olivia- Mauri Torres -Migue l Barbosa- Miguel Martini-
Olinto Godinho -Paulo Piau- Paulo Schettino - Péricles 
Ferreira Raul Lima Neto Romeu Queiroz Ronaldo 
Vasconcellos- Sebast i ão Costa- Sebastião Hel vécio- Simão 
Pedro Toledo- Toninha Zeitune- Wilson Trópia. 
o Sr. Presidente ( Deputado Wanderley Ávila ) - A li sta de 

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

1a PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) 
- Ata 

- A Deputada Ma r ia José Haueisen , 2ª-Secretária. procede á 
leitura aa ata da reunião anterior , que é aprovada sem 
restrições. 

- O Deputado Rêmolo 
correspondência: 

Cor respondênc i a 
Al oise , 1g-Secretário , 

OF Í CIO 

lê a seg ui nte 

NQ 9/ 95 , do Presidente do Tribunal de Contas. encam inh ando 
relatório de at ividades daquele órgão. relativo aos meses de 
fevereiro e março de 1995. ( - A Comissão de Fisca li zação 
Financeira. ) 
o Sr . Pres i dente - A Mesa passa a receber propos ições e a 

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Proposi ções 
- Nesta oportunidade, são encam inhadas á Mesa as seguint es 

proposições: 
PROJETO DE LEI NQ 402 / 95 

Dispõe sobre a destinação de bens de va lor histórico-
cu l tural apreend idos por autor idade policial. 

A AssemblEia Legislativa ao Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1o -Os bens móveis de conteúdo artístico ou cultural 

apreendidos por autoridade po lici a l ou que estejam s ob _sua 
guarda serão dest inados á Secretaria de Estaao da Cul tura 
quando não reclamados no prazo previsto no art. 4Q da Le1 ng 
9 .584 , de 6 de junho de 1988. 
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Secretaria de Estado da Cultura fará 
valor histórico e cultural dos bens de que 
anterior . dando- l hes uma das seguintes 

I devo lução ao proprietário. nos casos de sua 1 oca 1 i zação; 
II -doação para museu mantido pe lo poder público: 
III - a li enação. em hasta pública. dos bens considerados de 

pequeno valor histórico ou cultura l . 
Parágrafo único - O produto das vendas de que trata o 

inciso III deste art i go será revertido para a man utenção e a 
conservação de museus mantidos pelo poder público estadual. 

Art. 3Q Esta lei entra em vi gor na data de sua pub li cação. 
Art. 4Q- Revogam-se as d i sposições em contrário. 
Sa l a das Reuniões. de junho ae 1995. 
Maria José Haueisen 
Justificação: O projeto em questão tem a finalidade de dar 

tratamento diferenc i ado ás obras de valor histórico- cultura l 
apreendidas ou que estejam sob a guarda de autoridade poli c ia l. 

De acordo com a Lei ng 9.584. de 1988, tais bens são 
levados a leilão após serem cons i derados abandonados por 
seus proprietários. 
Entretanto. entendemos que essa não é a melhor destinação 

para os bens de valor histórico- cultural. uma vez que 
possibilita a arrematação . por part icul ares. de obras que 
deveriam ser patrimônio da sociedade. 

Isso ocorre. sobretudo , com obras sacras aoreendidas oor 
autoridade policial. Não sendo loca li zado o proprietário. a 
obra vai a leilão e acaba nas mãos de particulares. 

Pretendemos mudar esse quadro. garantindo que obras de arte 
apreendidas por autoridade po li cia l sejam mantidas em museus 
e expostas á visi tação púb lica 

Do ponto de vi sta técnico. nosso projeto não encontra 
óbices de natureza constituciona l ou l ega l. 

O art. 66, III. "e" . da Constituição Estadual define a 
criação, a estr utu ração e a extinção de secretar i a de Estaoo 
como matéria de iniciativa privativa do Governador. 

Por outro lado. o art. 61. XI, da mesma Constituição 
estabelece que cabe á Assembléia Legislativa dispor sobre 
todas as matérias de competênc ia do Estado. especialmente 
"criação. estrut ur ação e def inição de atribuições de 
secretarias do Estado. " 

Da anál i se dos do i s artigos citados. observamos que a 
definição de atribuições oe secretar i as de Estado não foi 
incluí da como matéria de competência privativa do 
Governador, o que garante aos Deputados a i niciativa de leis 
dessa natureza. 

Como se vê. o projeto está em consonância com os 
dispositivos constitucionais, além de proteger o acer vo 
hi stórico- cultural de nosso Estado. 
Pe los motivos acima expostos, esperamos contar com o apo io 

de todos os Deputados a sua aprovação 
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-Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Educação para parecer . nos termos do art. 195 , c / c o art. 
103. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 403/95 da Declara de utili dade pública a União Espírita 
Fraternidade - UNESF - . com sede no Município de Timoteo. 

A Assembléia Legislativa do Estado oe Minas Gerais decreta: 
Art. lo Fica declarada de utilidade púb l ica a União 

Espírita da Fraternidade - UNESF -. com sede no Município de 
Timóteo. 

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

Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 13 de ju l ho de 1995. 
Geraldo Nascimento 
Justificação : A União Espírita da Fraternidade - UN ESF - , 

uma sociedade civil beneficente sem 
caráter cientifico. filosófico. 

e de ass istência socia l. com prazo de 
fundada em 25/ 3/ 88. é 
fins l ucrativos. de 
religioso. educaciona l 
duração indeterminado. 

A UN ESF tem como finalidades a prática da caridade 
espiritual, moral e materia l sem distinção oe_pe~soa. raça. 
cor. pos i ção socia l ou religiosa e a ass1stenc1a e a 
promoção socia l . 

Como a entidade preenche os requisitos legais para ser 
dec l arada de utilidade pública. quais se jam funcionamento ha 
mais de dois anos. prova de persona l idade jurídica e 
diretoria composta de pessoas idôneas. aue não recebem 
remuneração pelo exercício de seus cargos, peço aos _ n~bres 
pares o imprescindível apoio à aprovação desta propos1çao. 
-Pub li cado. vai o projeto às Comi ssões de Just1ça, para 

exame preliminar. e de Saúde e Ação Social . para 
del i beração, nos te rmos do art . 195, c / c o art. 104. inciso 
I. do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 671 / 95 . do Deputado Paulo Schettino. so l icitando seja 

formulado aoe lo ao Governador do Estado com vistas a que 
determine a Secretaria da Fazenda o repasse dos recursos 
para ma nut enção do convênio de ass i stência médica e 
hospitalar entre a Secretaria da Segurança Pública e o 
IPS EMG, para uso de po li ciais civis e ex-integrantes da 
Guaroa Civil e do Corpo de riscais de Trânsito. ~- À 
Comissão de Saúoe e Ação Socia l . l . 

No 672 / 95. ao Deoutaoo Carlos Pimenta. so l icitando seJa 
formulado ape lo ao Secretár io do Planejamento com vistas a 
construção de três barragens na região entre o Município de 
Jaiba e o rio São Franc i sco. a fim de perenizar o rio Veroe 
Granae. ( - À Comi ssão de Aoministração Pública. l 

NQ 673 / 95. do Deputado Kemil Kumaira. solicitanoo a 
transcrição nos anais da Casa oa matéria "Máfia do Leite -
Há Tudo de Poore no Reino da Dinamarca". publicada no jornal 
"Obj etivo ". oo Município de Nanuque. ( - À Mesa da 
Assembléia. l Da Deputada Maria José Haueisen. so lici tando a anexação do 
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Projeto de Lei nQ 357 / 95 ao Proje!o de Lei nQ 21 / 95. 
COMUNICAÇOES 

São também_encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados 
Alencar oa S1lve1ra Jun1or (2). Dimas Rodrigues e Kemi l 
Kuma1ra_e das Comissões de Educação e de Fiscalização 
F1nance1ra. 

O Sr . Presidente 
Pinheiro. 

Oradores Inscritos 
Com a palavra. o Deputado Dinis 

O Deputado Dinis Pinheiro Sr. Presidente. Sras. 
Deputadas. Srs. Deputados. recentemente. uma grande revista 
semana l_ trouxe_ estampada como matéria de capa. o titulo "A 
Força oo Pet ro l eo " . Nela fez-se um relato da h i stor; a desse 
ouro negro que "em 130 anos ergueu fortunas. moveu nações e 
povos e moldou a civi l ização at ual". O semanário continua 
sua reportagem abordando . notadamente. a quebra do 
monopólio. tema apaixonante. que resgata historia e mexe com 
corações de todas as regiões. 

Não nos in c ursionaremos . desta feita. no campo -~ eologico 
da quebra monopo l ial. ou da atuação do Estado como agente 
econômico. 

O assunto que nos move neste instante é corre l ato. ciz 
respeito à refinaria Gabriel Passos. situada entre os 
Municípios de Ibirité e Betim. 

Essa refinaria , a REGAP. como é conhecida , embora situada 
entre_os dois municípios. somente recolhe os tributos para o 
MunlClPlO de Betim. que ocupa hoje a posição de 2a maior 
arrecadação do Estado. -
Ibirité. além de não participar dos beneficios oelo reoasse 

tributário. sofre uma sér ie de entr aves por abrigar a 
ref1nar1a. Destaque- se. dentre outros . os seguintes: 
a) perda de area aoroveitàve l a l agoa da Petrobrás ocupa 

3.000.000m2 do Município de Ibirité. E uma área submersa de 
terreno agricu lt ável. que poderia. sem dúvida a l guma, estar 
gerando ma 1s d1v1sas para o município: 
_b) f':' ixa "Non Aedificanoi ": por força da legislação 
redera l . em reoor oa lagoa. em faixa de 15m de seu 
perímetro, não poderá haver oua lo uer edificação. Isto vem 
a umentar sensive l mence a área efetivamente ocupada, tornando 
ma1or o preJUlZO do município: 
c) restrição ao uso dos terrenos proximos: a l ém da faixa de 

restrição de edificação. Ibirité defronta-se com um sério 
problema de rede de esgoto. po i s é terminantemente vedado 
que_os esgo!os possam fluir oara a lagoa. Com a restrição. o 
mun1C1p1o ve -se forçado a obras caríssimas. Esse ónus é. não 
raras vezes . suportado por ibiritenses. que constroem fossas 
a5sépticas para as residências. 

= · cou constatado que a 1 agoa é i mpresci nd i vel para o 
beneficiamento do oetroleo. ou seja. sem a l agoa , seria 
impossível o refino. pois a l ém do item segurança. a água 
oarticipa dos processos de geração de calor e de li mpeza oe 
resíduo. 
Esta i mpresc i ndib ili dade é reconhec i oa quando nos é 

mostrado que para caoa metro cúb ico de petroleo refinado é 
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necessaric quase um metro cúbico de água. ou seja , mais 
exat amente 0 .75m3 de água. 

A lagoa de Ibirité é formada pela barragem dos córregos 
Onça, Pintado e Ibirité, encontrando-se totalmente nesse 
município. que é manancial para abastecimento de todas as 
necessidades da refinaria, das quais salientamos: 

- água potáve l : 
água industrial' para refrigeração das maquinas e 

equipamentos: 
água desmineralizada para produção de vapor. para 

acionamento de turbinas e uso no processo industrial. 
Quando da administração do Prefeito Toninha Pinheiro, 

vari as tentativas foram feitas junto as autoridades. para 
que fosse equac ionado o prob l ema e pudesse Ibirité receber o 
que lhe é de direito . o Estado de Minas Gerais ja registrou casos em que o 
complexo industria l esta s i uado em mais de um município. 
Podemos citar o da empresa Soeicon. situada em Lagoa Santa e 
Vespas iano. o da Açominas. situada em Congonhas e Ouro 
Branco. entre outros. 

Deveria ser dado a Ibirité a mesma so lução que foi 
atribuída aos casos seme lhantes, por principio se não de 
ana logia. especialmente por justiça. 

Essa força do petróleo . para Ibirité, vem agindo de forma 
negativ ~. fazendo com que a comunidade suporte e pague 
sozinha o ônus , e não compartilhe das riquezas geradas. 
E hora de repararmos a injustiça. 
Ibirité quer participar dos oeneficios e não somente 

suportar os ônus. 
Por isso, estamos, através desta Casa. encaminhando ape lo 

ao Sr. Governador de Estado que. com a sensibilidade que lhe 
é peculiar, e reconhecidamente notada pelos mineiros. ordene 
a Secretaria ae Estado da Fazenda a adoção de medidas que 
possam contemplar Ibirité com a participação nos tributos. 

Conclamamos a todos os pares, para que. 'rmanados, possamos 
corrigir distorções. atendendo ao clamor dos 120 mil 
ibiritenses. Muito obrigado. o Sr. Presidente- Com a palavra, o Deputaao Ronaldo 
vasconcel los. o Depu t ado Rona ldo Vasconcel l os * - Sr. Presiaente. Sras. 
Deputadas. Srs. Deputados. pessoas presentes nas galerias, 
assessoria desta Casa. imprensa. ocupamos esta tribuna para 
dizer aa nossa estranheza diante de um fato ocorrido no 
final do mês de junho. Ao mesmo tempo farei um apelo verba l 
e. depois . por escrito. às autoridades que podem resolver 
essa questão sobre a qua l . hoje. conversaremos com esta 
Casa. Trata-se ao fechamento do Consulado da Al emanha na 
nossa Capital, por aeterminação da emba i xaaa daq e l e pais. 

O fato nos causa estranheza, porque Be l o Horizonte tem 
recebido a popul ação alemã por mais de 25 anos. sempre de 
maneira hospitaleira e carinhosa. A sociedade belo-
hori zont in a e mineira convivem . muito Pem. com os 
emP reendimentos alemães que aqu i aoortaram São d iversas 
indústrias alemãs situaaas na nossa Capital ou na Região 
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Metropolitana de Belo Horizonte. Ao aspecto econômico soma -
se o aspecto humano, porque residem na Capital do nosso 
Estado mais de 5 mil alemães e seus descendentes. o 
fechamento desse Consulado nos deixa entristecidos. A 
convivência econômica, social e humana entre o povo alemão e 
a soc i edade belo-horizontina sempre fo i cordia l e fraterna. 
A população alemã que aq ui reside precisa dos trabalhos ao 
Consulado aa Alemanha. A terceir a Capital do Pais. cidade 
onde residem diversas famí l ias de origem alemã, não pooe 
presc1nd1r desse Consulado. que ex iste há mais de 20 anos e 
tem trabalhado de forma eficaz . marcando presença nas 
reuniões ao corpo cons ular , sediado em Belo Horizonte. 

Lembro-me da figura do Cônsul Joachim Boerger, que esteve à 
frente do Consulado da Alemanha por mais de 15 anos. na 
Cap ital do Estado. com sua presença marcante nos encontros 
cívicos. socia is e econôm icos da nossa Capital e ao Estado. 
Não fora pelo be lo traba l ho desenvo lvi do pe lo Cônsul Joachim 
Boerger , mas pela importânci a que tem esse Consu l ado. e o 
pais que representa para a vid a desta cidade. pela maneira 
com que nossa população recebeu. conviveu e tratou esse 
Consulado é que nós , Deputados mineiros. sentimo-nos 
prejudicados com essa atitude tomada pelo governo alemão ou 
pela embaixada da Alemanha em Brasília. 

Faço. então, esse ape lo desta tribuna. mas farei chegar ao 
embaixador da Alemanha corresoondência em aue solicito- lhe 
retifique essa posição e dê a Belo Horizonte. a terceira 
Capital de Estado. a importância que lhe é devida no cenário 
econômico do Pais. 

Todos, que viv emos nesta Capita l . que fazemos política em 
Belo Horizonte. não podemos aceitar passivamente a decisão 
de um governo com o qual sempre mantivemos as melhores 
relações possíveis. 
E estranho que o fech amento desse Consu l ado venha at ingir 

just amente a Cap ital ao Estado , a Caoital de Minas Gerais. 
Não preciso dizer das funções de um consulado. mas é 
importante que se comente que a colôn i a alemã. moradora em 
nossa Capital. está revo l tada com essa decisão. pois o 
Consulado foi fechado de uma hora para outra, enquant o 
outros países estão descobr indo e sentindo a import ânc ia. 
principalmente econômica. de Belo Horizonte. aqui abri ndo 
seus Cons ul ados. E o caso ao nosso querido vi z inho pais ao 
sul Uruguai. que há pouco tempo abriu seu Consul ado em Be lo 
Hor i zonte. tendo seu tit ul ar já iniciado participação ati va 
nos acontecimentos da Capita l . Da mesma forma. a Eslovênia. 
outro pais que aqui abre se u Consulado e que teve o 
descortin io ae chamar. pa-a comandá - lo . ninguém mais ninguém 
menos que o atua l Presioente da Federação das Indústrias do 
Estado de Minas Gerais. Sr. Stephan Salej. Países como o 
Uruguai e a Es lovênia abrem seus Consulados em Belo 
Horizonte. respe it ando a terce i ra Capital do Pa i s. 
resoeitanoo a que- i da c i oade de Be lo Ho-izonte. É de se 
estranhar o fechamento ao Consul aao alemão na nossa cidaoe. 
o que também s urp reende u a colônia a l emã aou i resiaente . 

Embora não goste de trilhar esse cam inho. sou obrigado a 
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lembrar que há pouco tempo uma empresa de porte, da 
Alemanha. achou por bem instalar a sua fábrica no vizinho 
Estado do Rio . Fo i uma decisão da empresa Volkswagen. que 
apenas a ela cabia. Quanto á Alemanha, não podemos nos calar 
aceitando essa decisão de fechamento do seu Consulado na 
Capital. Caberia. primeiramente. uma discussão entre os 
governos , entre os povos, para que fosse tomada tal atitude. 
O Estado de Minas Gerais perdeu a bata lh a da instalação da 
fábrica da Volkswagen no nosso território. Não aceitamos . 
mas somos obrigados a concordar com a decisão empresaria l . 
Não podemos nos calar quando é uma decisão pública. ~aço. 
então. um apelo ás altas autoridades alemãs no Bras il e 
mesmo na Alemanha, para que revejam esse quadro que nos 
deixa entristecidos. como po líti cos e pessoas que vivemos na 
nossa Belo Horizonte. 

Termino. Sr. Presidente. l endo uma frase citada. hoje. na 
coluna do ilustre jornalista Wilso~ Frade. do jornal "Estado 
de Minas". Faz um comentár io a -esoeito do fechamento do 
Consulado e termina com a seguinte expressão: "ou será que 
Minas perdeu sua importância perante o Governo da Alemanha." 
Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
O Sr . Presidente Com a palavra. o Deputado Marcos 

Helênio. 
o Deputado Marcos Helên i o - Sr. Presidente, Srs . Deputados. 

Sras. Deputadas, público presente. imprensa. queremos fazer 
pequenos comentários a respeito de três requerimentos 
aprovados. hoje. na Comissão de Defesa do Consumidor. 
Fa l aremos de sua i mportânc i a e de um fato grave que ocorreu 
na cidade de Governador Valadares. 

No primeiro requerimento. so li citamos a presença do 
Superintendente Estadual de Abastecimento. do Secretário da 
Agricultura, Dr. Alysson Pau li nell i. e da Secretár ia 
Municipal de Abastecimento. Dra. Regina Nabuco, para falarem 
sobre as políticas de abastecimen to de Belo Horizonte e do 
Estado sobre a privatização da CEASA. Queremos ver a posição 
de todos e saber das propostas que têm. como também discutir 
como está sendo feita, em Belo Horizonte. uma política ae 
abastecimento renovadora e democrát i ca. 

O segundo requer1mento aprovaao é referente á CEMIG e por 
seu intermédio pedimos a presença . na Comissão de Defesa do 
Consumidor, de seu Presidente. Dr. Carlos Eloy de Carvalho 
Guimarães, do Presidente do Sindicato dos Engenheiros de 
Minas Gerais e da Direção do Sindicato dos Eletricitários de 
Mina s Gerais - SINDIELETRO -. para discutir em a respeito aa 
política tarifária da empresa , política de atendimento ao 
consumidor. questôes envolvendo a venda de açôes da empresa 
no mercado de eurobônus. proposta do Governo Estadual de 
venda de açôes ordinárias e possibilidade de privatização da 
empresa. Ao que nos consta. o Estado já não estaria ma is 
tenao o controle acionário da CEMIG. Gostaríamos de promover 
esse debate para sabermos a real situação da emp resa. 

O terceiro reauerimento solicita a realização. com a 
intervenção dos · setores competen tes desta Casa e a 
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colaboração do PROCON - MG. de um fórum técnico destinado à 
discussão dos temas mais recentes relativos à defesa do 
consumidor, tais como as políticas públicas de defesa do 
consumidor . a efetividade da prestação jurisdicional na 
defesa do consumidor, as po lí ticas específicas para 0 consumidor pobre e miserável. a universalização do acesso às 
informaçôes sobre produtos e serviços e a defesa 00 consumidor no mercado globalizado. 
Entendemos que a população atingiu um grau e l evado de 

conscientização sobre defesa do consumidor. mas a 
competência jurisdicional dos PROCONs estaduais e municipais 
e do Ministério Público é apenas conc ili adora. 

Queremos saber de quem é a competência de se criarem varas 
:ó defesa do consumidor e quais as comoetências do juizado 
ae pequenas causas , para que o consumidor , de fato, tenna 
uma ação concreta e efetiva quando das reclamaçôes . Por 
enquanto. os problemas estão apenas no âmb i to da 
conciliação. Está na hora de se caminhar para um processo de 
julgamento. de decisôes, de competências. porque , senão. 
essa política de proteção do consumidor ficará 
desacreditada. 

Por úl timo , não vamos dar detalhes agora. mas aconteceu um 
fato gravíssimo no vale do rio Doce. Numa fazenda. um senhor 
que lá trabalhava há 28 anos foi chicoteado e teve um 
cavalo jogado em cima dele. El e foi agredido com várias 
chicotadas porque não estava trabalhando no domingo. E o 
traba lho escravo no vale do rio Doce. mantido pela grande 
maioria dos fazendeiros. Já pedimos a proteção da polícia 
para essa família. cujas crianças de 4 a 10 anos também 
traba l ham sob chicotadas. Foi provado que são fazendeiros de 
renome naquela cidade. conhecidos como pessoas que 
assassinam a quem denunciá-los. Pedimos maior proteção para 
esses trabalhadores. já que estão sob proteção da Polícia 
Civil. Ainda vamos pedir ajuda à Polícia Feaera l e 
solicitaremos ao Tribunal Regional do Trabalho que vá até lá 
e faça a constatação. Parece-me que essa é apenas a ponta do 
"iceberg '', que é acenas um caso que apareceu. Vários 
trabalhadores estão trabalhando sob o controle do ch icote e 
não são registrados. Esse trabalhador mesmo. que está l á há 
28 anos. só foi reg i strado há 2 anos. Vamos ped ir 
providências e dar essa noticia cara que saia em todo o 
Estado. Vamos pedir o apoio da imprensa de Minas Gerais e 
trazer mais detalhes sobre o caso ama nh ã. Pedimos a 
intervenção da Po líci a Feaeral. ca Polícia Civi 1. da Policia 
Militar e do Tribunal Regional do Trabalho. para que 
invest iguem esses casos e acabem com todas as a trocidades e 
covardias que têm sido cometidas no vale do rio Doce. no que 
diz respeito às relaçôes de trabalho. Os trabalhadores são 
expul sos do campo. oorque não tém a menor condição. Não há 
uma política de reforma agrá ri a. não há uma pol itica 
agr í co la de i ncent ivo para que lá permaneçam Onae estão 
trabalhando . é sob r eg ime escravo. Está feita nossa 
denúncia. Vamos aguardar as providências. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Com a palavra. o Deputaao Almir Cardoso. 
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O Deputado Almir Cardoso- Sr. Presidente. Srs. Deputados, 
Sras. Deputadas, público das galerias e imprensa, estamos 
aqui nesta tribuna mais uma vez para falar sobre um tema 
polêmico que, em outras oportunidades, já trouxemos ao 
conhecimento da Casa. Desde o inicio des -= legislatura, 
assumimos uma tarefa partidária de grande ir.:~rtância para o 
Legislat ivo mineiro. que é o acompanhamento das questões 
agrárias no Estado de Minas Gerais. A luta pela reforma 
agrária e pe l a democratização da terra tem s i do uma bandeira 
l evantada hoje por amp l os setores da sociedade brasileira, 
inclusive pela Ação da Cidadania. capitaneada pelo ilustre 
sociólogo mineiro Betinho. Hoje. entenoemos que. na medida 
em que setores do movimento tentam tirar o componente 
ideológico da l uta pe l a terra sem abrir mão da tenacidade 
necessária para implantar reforma tão funoamental para a 
democrac i a e a justiça brasileiras . não poderí a mos deixar de 
nos manifestar a respeito das ações oa Superintendência 
Estadua l do INCRA em Minas Gerais, ou da falta de l as. 

Segunda - feira passada estivemos acompanhando uma comitiva 
de traba l hadores rurais oe Minas Gerais. assentados e 
acampados. Estávamos também acompanhados da FETAEMG e da 
Confederação dos Trabalhadores da Agricu ltur a. 

Deslocamo- nos até Brasília para conversar com o Presidente 
do INCRA, para re latar como estão sendo encaminhadas as 
questões agrárias e as dispu:as de terras em Minas Gerais. 
no momento em que toda a imprensa relatava os problemas. com 
graves conseqüências. da ocupação da Fazenda Santa Helina. 
em Corumbi ara , RO. onde 700 familias, perfazenoo o total de 
1.700 pessoas, foram praticamente massacradas pela PM 
daquele Estado . Entendemos que Minas Gerais chegou a uma 
situação de conf lito de proporções tão graves quanto à do 
Estaoo de Rondônia. 

Hoje. ás 17h30min, temos um encontro com o Governador do 
Estado. Vamos levar a ele nossas preocupações e pedir uma 
intervenção completa , um posicionamento em relação ao 
trabalho do INCRA em Minas Gerais. Queremos saber sobre as 
iniciativas, sobre desapropriações para a reforma agrária no 
Estado . Todas as desapropriações têm si2~ originárias desse 
movimento. Temos cumprido o papel de faz "- um acompanhamento 
e tentar tirar as iniciativas do pape i . Solicitar áreas 
improdutivas para vistoria tem sido uma das iniciativas do 
movimento . Isso também reve l a que o INCRA. não só o 
estadua l, como o federal. não tem planejamento nem proposta 
concreta de reforma agrária. Buscar soluções negociáveis 
tamoém tem sido papel do movimento. Mobilizar e sens ibili zar 
órgãos púol icos. como fizemos recentemente com a Policia 
Feoeral e o Banco do Brasi l. também tem sioo nosso papel. na 
busca de so l uções concretas para o problema agrár io de nosso 
Estado. 

Na oportunidade 
Brasilia. fizemos 
Geral inúmeras e 
reuniões das 
esc l arec imentos 

de nossa visita ao Presidente do INCRA em 
uma denúncia dizendo que o Suoerintendente 
inúmeras vezes se negou a comparecer ás 
comissões desta Casa para prestar 
e contr ibuir na orientação e nos 
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encaminhamentos necessários de ações concretas para a 
solução do problema . 

Denunciamos. também, as fraudes e tentativas de fraude que 
têm sido uma constante no processo de desaprooriação. como 
as divisões dominiais após as vistorias e mesmo após as 
desapropriações, que embargam qua lquer processo em 
andamento. 

A maouiagem nas fazendas. como tem ocorrido esses dias na 
cidade de Unai. é um grande oroblema . Essa é uma região de 
conflito iminente e a maquiagen que se pretende lá, com a 
vasta área improoutiva. pode causar um conf lit o. O 
proprietário. que é proprietário de dezenas de outras 
fazend as em Minas Gerais. na região Noroeste. está 
deslocando o seu gado para a Fazenda Tabocas. Os acamoados 
dessa fazenda estão resistinao e se manifestanoo contrários 
a esse procedimento. Existe a possibilidade de um conflito 
iminente. Vamos solicitar a intervenção do Sr. Governador do 
Estado para evitarmos novos conflitos agrários da proporção 
do que houve em Rondônia. 

Queremos, ainda. Sr . Presidente. Srs. Deputados. defender 
uma tese em que o INCRA naciona l está orientando todos os 
seus procuradores estaduais para que os casos de fraude. 
onoe se tenta fazer div i sões dominiais. possam ser 
contestados pelos seus procuradores estadua i s. E uma atitude 
que tem sido desencadeada em tooo o Pa is. Sabemos oue é uma 
tentativa de fraude e acreditamos que o INCRA nacional. ao 
defender essa tese e orientar seus procuradores para reagir 
a esse embuste. está. realmente. trabalhando para efetivar a 
reforma agrária em nosso Estado. Gostaria. mais uma vez. de 
poder contar com os Deputados, para tentarmos evitar que 
confl itos das dimensões do que houve na Faze nda Santa Hel ina 
venham a se repetir no Estado oe Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

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

O Deputado Gilmar Machado- Sr. P es idente. Sra. Deputada. 
Srs. Deputados. pessoas presentes nas galerias. 
reoresentantes da imprensa. ocupamos a tribuna. nesta tarde. 
em primeiro lugar. para parabenizar o Pr efei to Patrus 
Ananias pela defesa dos recursos para a conc lusão das obras 
do metrô de Belo Horizonte. Entendemos que o Prefeito Patrus 
Ananias. ao se pronunciar contrário à transferência de 
recursos do metr ô de Belo Horizonte para as obras do metrô 
de Porto Alegre. está desempenha ndo se papel de maneira 
extremamente correta. Entendemos também oue ele ag iu 
corretamente ao so licit ar uma audiênc ia com o Governador do 
Estado oara cobrar deste um posicionamento e uma a titude 
mais firmes em defesa dos interesses do povo de Minas 
Gerais. O Prefeito foi muito feliz em não resoonsabil izar o 
Governador . porque. se o fizesse. não estaria agindo 
corretamente. mas. cobrando uma at itude mais firme do 
Ministro dos Transportes, que é do Rio Granoe do Sul e 
estava transferindo os recursos de Belo rlorizonte para 
terminar. primeiro. o metrô de Porto Alegre. alterando, 
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inclusive, os critérios do orçamento da União, ja votado. 
Evidentemente, o Prefeito Patrus Ananias teria de tomar a 
atitude que tomou. Estamos aqui. portanto. nos solidarizando 
com essa posição e defendendo que o Ministro dos Transportes 
exp li que as razões desse desvio de recursos de Belo 
Horizonte para Porto Alegre . Entendemos que é necessária a 
união de todos os mineiros. de todos os partidos. para que 
possamos garantir que o que esta no orçamento da União 
destinaao ao estado de Minas Gerais, de fato. cnegue a 
Minas. e a população possa ver atend i da uma aso i ração 
fundamenta l. que é o meio de transporte ma i s rapido. Todos 
os que enfrentam o caos. principalmente nos horários de 
pico. sabem da importância de se terminarem essas ooras. 

Queremos , portanto. deixar o apoio integral da Bancada do 
PT e conc l amar os aemais partidos para que haja uma junção, 
como houve quando da aprovação da emenda , e que Minas Gerais 
não seja. mais uma vez, penalizada. 

Queremos aqui registrar que o Prefeito Patrus Ananias ag iu 
corretamente. no int eresse do povo ae Belo Horizonte e de 
Minas Gerais e esperamos que. na a udiência que terá com o 
Governador, o Governo possa ter uma postura diferente . ma i s 
firme. na defesa dos interesses do nosso povo. 

A segunda questão que gostaríamos de aoordar diz respeito a 
uma matéria que saiu publicaaa hoje. no jornal "Hoje em 
Dia", tratando de uma denúncia feita pela Bancada do PT. na 
legislatura passada , da qual fizemos oarte. Essa denúncia se 
comprova. O ex-Secretário da Fazenaa. hoje Deputado Feaeral. 
o Deputado Roberto Brant. fez recolhimento de ICMS 
antecipado da AÇDMINAS, através ae recibos. na Secretaria. 
levando prejuízo a alguns mun i c ípios e, ao mesmo tempo. aos 
cofres do Estado. O Tribunal de Contas, na sua 3ª Câmara, 
concluiu que. realmente, houve irregularidades. Nós. da 
Bancada ao PT. que. na época, fizemos a denúncia. queremos 
que continuem as averiguações. Não é possíve l aue um 
Secretário. junto com outros, comecem a receber. no próprio 
gabinete. ICMS, ignor ando as vias normais de arrecadação, 
pois isso traz prejuízos aos cofres públicos e a muitos 
munic ípios . aue dependem ao repasse desses recursos. Todos 
sabem que o ICMS é repassado aos municípios de origem e, 
através dessa manobra. alguns municípios sofreram prejuízos 
e. como declara o Tribunal de Contas. esses municípios 
precisam ser ressarcidos e os a utores da manobra punidos. 
Deve-se multar o Deputado Roberto Brant e seu Secretario 
Adjunto. Dr. José Afonso Bícalho Beltrão aa Silva. e o 
Diretor-Superintendente da Central do Tesouro. Dr. Luis 
Sued. Não é possível que essas praticas cont inuem. como 
vimos no caso do Banco Econôm ico. Essas pessoas fazem o que 
auerem. ha desvios de recursos. penalização ao povo e. 
depois. o que acontece? Está comprovado o que o PT 
denunciou. Não podemos continuar com essa impunidaae. Vamos 
exioir do Governador um posicionamento com re l ação a essas 
irr~gularidades . Não oodemos deixar que casos como esse 
continue~: a l aumas emoresas privilegi adas fazendo pagamento 
ao ICMS diretamente ao Secretario. que não põe no cofre 
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geral do Estado. Temos que acabar com isso no Bras il e em 
Minas Gerais. 
Gostaríamos, ta~bém. de parabenizar a Confederação Nacional 

dos Trabalhadores da Educação pelo dia nacional de luta dos 
trabalhadores em educação de todo Pais. Hoje. durante todo 0 
dia. ja aconteceram maniféstações em Brasíl i a e. aau i, no 
patio da Assembléia Legis 2tiva. daqui a oouco. inicia - se 
uma assemblé i a do func i onalismo público do Estado. em 
especia l . dos trabalhadores da educação. Queremos nos 
so l idarizar com essa campanha justa dos trabalhadores do 
ensino de toco o Pais . na defesa aa votação imediata da Lei 
de Diretrizes Básicas da Educação. aue estabelece plano de 
carreira para todos os servidores. Aproveitamos essa ocasião 
cara . mais uma vez. cobrar do Governador ao Estado. Dr. 
cduarao Azeredo. que envie , de imediato. a esta Casa o p l ano 
ae carre ira do magistério. que é o único setor que continua 
sem plano de carreira. trazendo distorções e prej uí zos aos 
vencimentos e ás carreiras dos servidores do Estado de Mi nas 
Gerais. O Governador fez discursos em que afirmava oue 
privilegiaria a educação. É preciso. agora . haver ações 
concretas e praticas. Exigimos que se envie a Assembléia o 
plano de carreira para garantir aos trabalhadores um plano 
de carre ir a. Queremos também que haja uma pol iti ca clara de 
recursos para os servidores. como um todo. O Quadro 
Pe manente continua penalizado. os serviça i s. as pessoas que 
trabalham nas secretarias e o restante do funcionalismo do 
Estado continuam sem reajustamento . continuam com uma 
política brutal de arrocho sa l aria l. que precisamos 
combater. 

Queremos que o Governo envie o plano de carreira e uma 
po líti ca salarial clara, para que possamos minorar os 
prob l emas que o funciona li smo enfrenta . esse funcional i smo 
que vem segurando e carregando este Estado e este Pais. 
Entendemos que precisam ser tratados com maior decência pelo 
poder púb li co. 

Para concluir. tivemos. agora. a avaliação do Tribuna l de 
Contas do Estado. de que durante os quatro anos do Governo 
Hélio Garcia fazia-se o discurso. como Azeredo esta fazendo 
agora. de que o Estado esta gastando mais de 70% com a folha 
de pagament o do funcionalismo. Mas vimos que o Tribunal de 
Contas concluiu que. nos quatro anos do Governo Hé li o 
Garcia. em nenhum ano ele gastou mais de 64% com o 
funcionalismo. Desmontou-se. ass im. o seu d i scurso e o 
daqueles que vinham aqui. na tribuna . dizer que o Estado 
estava gastanao mais de 65% com o funcionalismo. Na prática, 
não há nada melhor do aue um dia após o outro. porque a 
mentira consegue ex i st ir enquanto a verdade não chega. ~a 
verdade cnegou. O Governo Hélio Garcia foi aesmora li zado. 
mentiu ao funcionalismo. E o mesmo vai acont ece r com Eduardo 
Azeredo . oue. hoje. d i z aue gasta mais de 65%. Mas um aia 
após o o tro vai mostrar que e le tamoém está mentindo para 
enganar o funcionalismo do Estaco de Minas Gerais. Muito 
obrigado. 

O Sr . Pres idente - Com a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob. 
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O Deputado Ibrahim Jacob - ( - Faz a leitura de requerimento 
de sua autoria. o qual recebeu o ng 674 / 95. publicadc na 
edição de 26 / 8/ 95 e cuja justificação é a seguinte . ) 

"Historicamente. os servidores do Estado de Minas Gerais 
sempre tiveram o tempo de férias - prêmio não gozadas contado 
para o efeito de aposentadoria e de ad i cionais por tempo de 
serviço ( qüinqüênio e trintenário ) . 

Em meados do ano passado. houve uma polêmica sobre a falta 
de previsão legal para a contagem desse tempo para efeito de 
concessão de adicionais de qüinqüênio , situação resolvida e" 
definitivo pela Emenda à Constituição nQ 13. de 13 / 12 / 94. 
que, expressamente. assegurou o beneficio. 

Recentemente. em despacho normativo. pub li cado em 13 de 
maio de 1995 , do Secretário de Recursos Humanos e 
Administração. estabeleceu - se que seriam revistas as 
concessões por tempo de serviço . ocorridas entre 21 / 9 / 89 
(Constituição do Estado ) e 14 / 12 / 94 (Emenda à Constituição 
ng 13 / 94 ) , o que tem provocado grande apreensão entre os 
servidores alcançados pela mencionada medida. 

Considerando ser esta uma prática que vinha sendo adotada. 
histórica e unanimemente, por todo o setor púb li co do Estado 
de Minas Gerais. não se justifica a revisão do beneficio 
durante o citado intervalo de tempo, ainda ma i s por se 
tratar de questão definitivamente so luc ionada pela Emenda à 
Constituição ng 13 / 94 . 

Outro ponto que tem ge-ada apreensão. j á agora 
exc l usivamente quanto aos ser vi dores aposentados do Quadro 
Especial da Educação, relaciona-se à nova jornada de 
trabalho criada pelo Decreto ng 36.737 . ae 4/ 4/ 95, 
possibilitando que funcionários em atividade trabalhem oito 
horas diárias, fazendo. por isso. jus à nova tabe l a de 
remuneração. 

Mais do que justo seria a extensão desse tratamento 
remuneratório aos servidores aposentados ao referioo Quadro 
Especial daquela Secretaria . em observância aos mandamentos 
contidos no art. 40. ? 4Q. da Constituição da República. e 
no art. 36, ~ 4Q, da Constituição do Estado de Minas 
Gerais." 

O Sr . Presidente Com a palavra. o Deputado Car l os 
Pimenta. 

O Deputado Carlos Pi menta- ~xmo. Sr. Presidente. Deputado 
Wanderle y Ávila , Srs. Deputados. Sras. Dep ut adas. 
representantes oa i mprensa, senhores e senhoras que nos 
visitam nesta tarde. acabo de receber um fax da Câmara 
Municipal de Montes Claros, ass' , ado por 11 Vereadores, que 
se posicionam contrar i amente ~~ atitudes tomadas pelo 
Prefeito daque l a cidade. Sr. Lu ; s Tadeu Leite. que. através 
da sua liderança na Câmara. da fac ili dade que tem nos órgãos 
de imprensa. promoveu uma verdadeira reta li ação contra um 
dos Vereadores daque l a Casa. Henrique Borem. do PMDB. O fax 
traz, na integra. uma carta que o Prefeito mandou ler na 
Câmara. 

Com muita tristeza. 
principa l mente porque 

tomamos conhecimento desse documento. 
parte do Prefe i to da cidade de Montes 
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Claros, a quinta ou sexta maior cidade do Estado. uma cida de 
problemática. complicada, que precisa urgent e mente. da uni ão 
de todas as suas lideranças para tentar resolver os seus 
problemas. 

Peço vênia aos senhores para ler apenas um pequeno trecho 
desta carta: ( - Lê:) 

"E foram feitas algumas indagações a respeito da forma como 
este Vereador assumiu uma vaga na Câmara e o Prefeito 
afirmava: ·Não vale a pena confiar naquele que já traiu uma 
vez. 

Infe l izmente, temos que vir a esta tribuna. oara protestar 
veementemente, de uma forma bastante incisiva. contra esse 
tipo de pol itica que não mais existe . que não mais tem lugar 
no Brasil de hoje. nas Minas Gerais de hoje. 

O Sr. Prefeito deveria reconhecer o traba l ho que estamos 
fazendo. principalmente nós, Deputados Estadua i s. votados em 
Montes Claros , pois. quando a cidade corria o risco de 
perder recursos da ordem de R$1.700.000,00. do projeto de 
saneamento básico, fomos os primeiros. ao l ado aos Deputados 
Jairo Ataide. Gil Pereira e Elbe Brandão, a defender. desta 
tribuna, uma política de bom senso. uma política de 
cavalheiros entre a Prefeitura de Montes Claros e o 
Governador Eduarao Azeredo . E. por meio de nossa ação, 
conseguimos evitar que a cidade perdesse R$ 1.700.000.00, 
de verba para saneamento básico . 

Termino esta primeira parte do meu pronunciamento. Srs. 
Deputados. dizendo que, quando surgem dificuldades. as 
pessoas incapazes tentam. imediatamente , culpar a l guém e. 
a i . vem o desespero. que corrompe o espírito e nos torna 
pris ioneiros oas circunstâncias negativas. 

Montes Claros é muito grande. é muito maior do que nós, 
Deputados, e do que o Sr. Prefeito. Montes Claros precisa. 
urgentemente, caminhar por um caminho certo, por uma 
po lí tica de a lto nive l , e não aceite ma is esse tipo de 
atitude mesquinha: uma po l ítica onde a união dos Deputados. 
dos Srs . Vereadores e das l ideranças tem de estar em função 
dessa mesma cidade. 

Mais uma vez. queremos dizer que estamos prontos a lutar 
pela nossa cidade. a batalhar por Montes Cl aros. mesmo que o 
Prefeito daquela cioade venha a assumir posturas totalmente 
desaconselháveis e que não condizem com o pensamento do povo 
montes-clarense. 

Sr. Presidente. quero. em rápidas pa l avras. dizer que a 
comissão especial que i rá verificar o Projeto Jaiba. 
composta por mim, Deputado Carlos Pimenta . pelo Deputado 
Almir Cardoso. pelo Deputado Ivo José. pelo Deputado José 
Braga e pela Deputada El be Brandão. a l ém do Deputado Dimas 
Rodrigues. estará se deslocando para a c i dade de Jaiba para 
cumprir os objetivos da comissão. Esse é o ma ior projeto de 
irrigação da América Latina. O projeto sofre. passa por 
momentos difíce i s. e é bom que esta Casa comprove , "in 
loco". converse com as pessoas que oe l e participam . 
inclusive com sua direção. Se Deus ouiser. até o fina l desse 
mês. ou principio de setemoro. esta Casa i rá fazer um 
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documentário, um relatório pormenorizado, que mandaremos 
para o Sr. Governador. para o Congresso Nacional. para o 
Presidente da Reoública e para a imprensa. mostrando que 
esse é o maior projeto de irrigação da América Latina e que 
é fator preponderante no desenvolvimento daquela região. O 
projeto precisa. mais do que nunca. de pessoas sérias. de 
inteligências e ações políticas para que. realmente. possa 
cumprir o papel socia l para o qual foi criado, pois as 
pessoas que a l i moram confiam nesse projeto e necessitam 
dele. Muito obrigado . 

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. compreenoendo a 
discussão e a vot ação de oareceres e a votação de 
requerimentos. ~stão abertas as inscrições para o expediente 
da próxima reunião ordinária. 

Leitur z de Comunicações Apresentaoas 
- A seguir, o s· Presidente dá ciência ao Plenário das 

comunicações apresentadas nesta reu n1ao pela Comissão de 
~ducação aprovação. na 12a Reunião _Ordinária. dos 
Requerimentos ngs 554/ 95. do Deputado Al varo Antônio: 
597 / 95. do Deputado Dinis Pinheiro: 600/ 95. do De~utado 
Marcos Helênio: 601 a 605 / 95. do Deputado Wanoerley Avila: 
pela Comissão de Fiscalização Financeira- aprovação . na 7ª 
Reunião Ordinária, do Requerimento ng 578 / 95, do Deputado 
Elmo Braz (Ciente. Publique-se. J: e pelos Deputados Alencar 
da Silveira Júnior (2 J -falecimento da Sra. Maria José 
Gomes Moreira. em Belo Horizonte . e do Sr. Hélio Rodrigues 
Pereira. em Ibertioga : Dimas Rodrigues- falecimento do Sr. 
Antônio Oliveira Custódio Silva. em Monte Azu l e Kemi l 
Kumaira- falecimento do Sr. Almir Ramos Castro. em Teófilo 
Otôni (Ciente. Oficie-se.). 

Requerimentos 
O Sr . Presidente - Requerimento da Deputada Maria José 

Haueisen. em oue solicita seja o Projeto ae Lei ng 357 / 95 
anexado ao Projeto de Lei ng 21 / 95. já em tramitação. A 
Presidência defere o requerimento. de conformidade com o 
inciso XIII ao art. 244 do Regimento Interno. 
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados. cada um 

por sua vez. na forma regimental. os Requerimentos ngs 
486/ 95. ao Deputado Sebast i ão Navarro Vieira. em que 
solicita a transcrição. nos anais da Casa. da matéria 
"República de Minas Gera i s - Politica Mineira E Tema de 
Dicionár io". oubl icaoa na rev ista "Veja " . na data que 
menc iona (Cumpra-se. J: e 501 / 95. do Deputado Gil mar Machado. 
em que solicita ao Secretário da Criança e do Adolescente 
informações acerca da oestinação dos bens que compõem o 
patr i mónio da FEBEM !Oficie-se. J . 

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

fase. a Pres i oência passa à 2ª fase da Ordem ao Di a. com a 
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discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Discussão e Vot ação de Proposições 
O Sr . Preside -: e - Discussão, em 2Q turno, do Projeto de 

Lei ng 285/9~. do Governador do Estado . que cria a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentado. altera a denominação da Secretaria de Ciência. 
Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras providências. E 
designado relator. em Plenário, o Deputado Jairo Ataide. A 
Presidência indaga a este Deputado se já se encontra em 
condições de emitir seu parecer. 

O Deputado Jairo Ataíde Est ou em condições. Sr . 
Presidente. ( -Lê : ) 

"O Projeto de Lei ng 285 / 95 . do Governador do Estado. 
dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentado, altera a oenominação 
da Secretaria de Ciência. Tecno·~gia e Meio Ambiente e dá 
outras providências. 

Aprovada no 1Q turno, com as Errendas ngs 1 a 4, 7, 9. 13 e 
14. a matéria vem agora ao Pl enár io. na forma da redação do 
vencido, que é parte deste parecer, para ser apreciada nos 
termos regimentais e, também. segundo as Decisões Normativas 
ngs 3. de 27 / 11 / 90, e 4 , de 4/ 12 / 90. 

Cumpre - nos, portanto. emitir parecer sobre a proposição e 
sobre as Emenoas ngs 1 e 2, do Deputado Geraldo Santanna. e 
ngs 3 e 4. do Deputado Paulo Piau. apresentadas em Plenário. 

O projeto em tela visa fundamentalmente à criação da 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentado, que absorverá ~s atividades ambientais até então 
desenvolvidas pelas Secr~:arias de Ciência. Tecnolooia e 
Meio Ambiente e oe Agricultura. Pecuária e Abastecimento. 
Para se proceder ao reordenamento necessário na estrutura 
orgânica do Executivo. está prevista a remessa a esta Casa 
de projetos ae lei que redefinam as áreas de atuação de 
diversos órgãos e entidades do Estado. 

Trata-se. sem dúvida. de matéria de alta relevância. por 
permitir a organização e o cont-o l e das ações do Estado no 
campo da preservação. da conservação e da recuperação 
ambienta l . sob o comando oe um ún1co órgão, ae forma 
consistente e coerente. Isso possib il itará um trabalho 
integrado e ~~rmônico. de acoroo com os princípios do 
desenvolvimen sustentado. que o Executivo já assumiu como 
principal nas oiretrizes do Plano Mineiro de Desenvolvimento 
Integrado PMDI e do Plano Plurianua l de Ação 
Governamental 1996- 1999 . 

Durante a discussão no Plenário. o Deputado Ge aldo 
Santanna apresentou as Emendas ngs 1 e 2: o Deputado Paulo 
Piau apresentou as Emendas ngs 3 e ~ e. posteriormente. 
retirou a ú l t i ma. As Emendas ngs 1 a 3 contêm contribuições 
relevantes ao vencido no 1Q turno, razão pela oual 
reso l vemos opinar por sua aprovação. Contudo. as ~mendas ngs 
1 e 2 incidem sobre o mesmo disposit ivo e. respeitando a 
melhor técn i ca legis l ativa. estão sendo acataoas na forma da 
Subemenoa ng 1. 

Para aaeouar a vincu l ação da FEAM á nova Secretaria. torna-
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se necessário transferir a Presidência do seu Conselho 
Curador para o titular da nova pasta . Por esse motivo. 
apresentamos a Emenda nQ 5. 

A Emenda nQ 6. por nós sugerida. tem por finalidade dar 
maior consistência e abrangência a execução da política 
florestal em Minas Gerais, ao se considerar a importância 
dos maciços florestais , naturais e plantados. na matriz 
energética estadual. 

Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei no 285 / 95 na forma do vencido no 1Q turno. com a Emenda 
nQ 3.-aprese ntada em Plenário. com as Emendas nQs 5_a_7, com 
a Subemenda nQ 1 às Emendas nQs 1 e 2. a segu1r red1g1das. e 
pela prejudicialidade das Emerdas nQs 1 e 2. 

EMENDA NQ 5 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. -A Presidência ao Conselho 

Estadual do Meio Ambiente - FEAM - passa 
Secretario de Estado do Meio Ambiente 
Sustentável. 

EMENDA NQ 6 

Curador da Fundação 
a ser exercioa pelo 

e Desenvolvimento 

Acrescente-se onde convier: 
"Art. .. . . - O inciso I do art. 7Q e o ar:. 8Q da Le i nQ 

10.850, de 1992, passam a vigorar com a segu inte redação: 
"Art. 7Q- .. .. . . .................. . 
I - Conselho de Administração e de Política Fl oresta l ; 

Art. 8Q -Ao Cons e lho de Administração e de Política 
Florestal, de caráter normativo e deliberativo. compete: 
I- oefinir a política florestal do Estado e estabelecer as 

normas gerais de administração da autarquia ;".". 
EMENDA NQ 7 

Dê - se ao a rt . 14 a seguinte redação: 
"Art. 14- Os cargos constantes no Anexo II a que se refere 

o art. 16 da Lei nQ 11.403, de 21 oe janeiro de 1994. são: 
I - de recrutamento amplo: 
a) Diretor-Gera 1; 
b) Diretor Financeiro-Administrativo; 
c) Diretor oe Operação de Via; 
d) Diretor oe Recur s os Humanos; 
e) Diretor de Transportes: 
II -de recrutamento limit ado: 
a) Vice-Diretor-Gera l : 
b) Diretor de Construção: 
cl Diretor oe Engenhar ia: 
d) Diretor de Manutenção. " . 

SUBEMENDA No 1 ÀS EMENDAS NQS 1 E 2 
Dê-se ao art. 2Q a seguinte redação: 
''Art. 2Q - .. 
I - coordenar e supervisionar as medidas oestinaoas a 

proteção ambiental. bem como a aplicação oas normas e da 
legislação especifica oe meio ambiente e recur~os naturais. 
não se considerando oredatórias e. por isso. nao su]e1tas a 
l icença ao oooer público. nem a punição fiscal ou de 
qualquer outro tipo. a extração. em regime i nd ivioua l ou 
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familiar. de lenha para consumo doméstico. bem como a 
li mpeza de _pastagens ou culturas em propriedades 
particulares. E este o meu parecer, Sr. Presidente." 

O Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús ) Em 
discussão. o projeto. 

Questão de Ordem 
O Deputado Gilmar Machado- Acabamos de ouvir a leitur a oe 

algumas emendas: para que t enhamos condições je verifica -
l as , o que facilitaria, até mesmo. o processe oe votação, 
solicitaria ao ilustre Presidente a suspensão aos trabalhos 
por 10 minutos. tempo sufic i ente para termos acesso ao 
texto. 

Susoensão da Reunião 
O Sr . Presidente- Como ainda temos a lguns oradores a serem 

ouvidos, a Presidência atende o nobre Líder ao PT e suspenoe 
os trabalhos por 5 minutos. Estão suspensos os trabalhos. 

Reabertura da Reunião 
O Sr . Presidente Estão reabertos os trabalhos. aoós o 

orilhante entendimento dos Lioeres partidários. 
Continua em discussão o projeto. Não há oradores insc ritos. 

Encerra - se a discussão. Em votação. o projeto. 
O Deputado Antôn i o Roberto* Sr. Presidente. Srs. 

Deputados. Sras. Deputadas. profissionais oa imprensa. 
senhores nas galerias . havia me preparado para fazer um 
pronunciamento. mas houve uma mudança. Não poderia deixar de 
manifestar minhas opiniões como relator da Comissão de Meio 
Ambiente. Gostaria de fazer um pronunciamento e ap roveito 
para fazê-lo neste instante. 

No momento em que se discute e se analisa a criação da 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. 
não poderíamos deixar de manifestar preocupação com uma 
emenda aorovada no 1Q turno . que. a nosso ver. contém 
matéria estranna ao projeto do Governo do Estado. 

Tr ata-se. Sr. Presidente, oa transformação de cargos da 
diretoria do DER. hoje de recrutamento limit ado. e m cargos 
de recrutar " 'to amplo. 

Como rela: .. - da mat~-ia na Comissão oe Meio Ambiente. desde 
o inicio. tivemos a ~ Jortunidade ce estudar com profundidade 
o assunto e ja nos manifestamos naouela ocasião 
contrariamente à aorovação de tal proposição. bem como todos 
os membros das com issões conjuntas. com exceção. é lógico. 
do nosso ilustre colega. Deputado José Bon if ác io. autor da 
referida emenda . 

Entendemos que a manutenção dos cargos como de recrutamento 
limit ado vem ao encontro dos principias da moralidade e da 
impessoal idade na administração pública e. oor isso. ta 1 

emenda não deveria ser aorovada pelos nobres co legas. Al én 
disso, Sr. Presioente. na condição oe ex-Prefeito Municipal 
por três vezes em São Domingos do Prata. pudemos manter 
convívio salutar e profícuo com os engenheiros e outros 
servidores do DER. razão pela qual nos sentimos em condição 
de defender seus l egítimos interesses e. portanto. não somos 
nós que vamos aomitir o cerceame to legal das aspirações de 
profissionais de carreira aos cargos mais altos aos escalões 
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hierárquicos. O recrutamento limitado valoriza, dignifica e 
prestigia a carreira dos profissionais em qualquer 
instituição. é muito imçortante , faz justiça e estimula-os. 
Se se mudar o provimento desses cargos para recrutamento 
amplo. pode ocorrer. ademais. o risco de a Diretoria de 
Manutenção. Construção e Assessoria de Custos e Licitações 
cair nas mãos de empresários e pessoas inescrupulosas, que 
queiram advoga r em causa própria. buscando atende~ a seus 
inter esses particulares em detrimento do interesse pub~1co. 
O mesmo pode acontecer com as diretorias de operaçao. ae 

via e transporte metropolitano, que operam em todo o sistema 
de transporte intermunicipal de passageiros no Estado . 

Ressaltamos . ainda. que o DER, na forma como se encontra. 
vem prestando serviços de inestimável valor ao Estado. 
motivo suficiente para não ter sua estrutura a lterada. E o 
que tinhamos a comentar, Sr. Presidente. Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador. 
o Sr . Presidente Com a palavra. o Deputado Álvaro 

Antônio. 
O Deputado Ál varo Antôn i o * Sr. Presidente. Srs . 

Deputados. colegas rodoviários. senhores da imprensa. acho 
que a emenda apresentada pelo nosso prezado colega não foi 
muito feliz. porque o DER é um órgão que já tem tradição no 
Estado de Minas Gerais. um órgão que já levou seu "know -how " 
técnico para outros Estados da Federação. Lembro-me que. 
quando alguém soprava no ouvido do Governador Tancredo Neves 
que ele deveria transformar todas as RRGs do DER em cargos 
de recrutamento amplo. eu. naquela época ocupanao a 
Secreta-'a dos Transportes. levei até o Governador a minha 
preocuoação em não desmantelar o DER ou os órgãos que s~riam 
as várias RRGs espa lhadas pelo Estado. Naquela ocas1ao. o 
Governador houve por bem não dar ouvidos ás sugestões de 
transformar todos os cargos das regionais do DER em cargos 
de recrutamento amplo. Não somente como engenheiro do DER 
mas também como conhecedor do órgão entendíamos que não se 
devia transformá-lo em cabide :e empregos ou em politicagem 
desvairada. 

Felizmente o Gove nadar nos ouviu. e agora é apresentada 
neste Plenário emenda retirando algumas diretorias e 
transformando os cargos em recrutamento amplo. Entendo que 
isso não é bom para o DER. Apesar de ter sido feito acordo 
entre os representantes dos funcionários e algumas 
liaeranças da Casa. entenao que isso é mais um passo para 
tr ans formar todos os cargos das regionais em recrutamento 
amplo. Mediante um acordo. a Emenda no 3 fo1 transformada no 
are. 14 por meio de uma subemf'-::Ja do Deputado Ronaldo 
Vasconce l los. Apesar d?sse acora: como engenheiro aaquele 
oepartamento. reservo-r~ o direitc oe votar contra .. 

Essa não é a melhor s_ ução para o momento. Gostar1a que a 
votação dessa emenda fosse adiaaa. para aue _fosse feito 
estudo mais apurado. e mais profundo e as var1as par es 
interessaaas possam ser ouvidas. Não havendo mais prazo para 
um acordo ou não havenao vontaae de que esse acordo seja 
feito, reservo-me o direito de votar contra tal ar tigo. 
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* - Sem rev1sao do orador. 
O Sr . Pres i dente- Com a palavra, o Deputado Ajalmar Silva 
O Deputado Ajalmar Silva- Sr . Pres ident e . Srs . Deputados: 

Em gue pese a todo o respeito que temos pelo Deputado Álvaro 
Anton1o. gostar1amos de dizer a v . Exa. que se a posição 
dele era contrar1a, deveria ter participado das negociações 
JUn to ao Governo. 

Encaminhamos a negociação que. em nosso entender. era a 
melhor para o órgão. uma vez que as Lideranças desta Casa 
fecharam questão para votar maciçamente na emenda do 
Depurado José Bonifácio. Em vista d isso. entendemos que era 
melhor a negociação para ambas as partes, pois seria 
temeroso concorrer. perder e ficar sem nenhuma diretoria de 
rec utamento 1 imit ado. Peio menos. mantivemos auatro dessas 
diretorias como 1 imitaaas. Acredito que essa TOi a melnor 
solução. Embora contrariando grande parte dos funcionários 
do DER, . e até_ ~om nosso sent imento. porque somos 
func1onar1os do orgao e. como tal. amanhã poderemos fica 
orejudicados, ass im o fizemos. Achamos que essa foi a melhor 
solução. Foi conversando com alguns co l egas , trocando idéias 
que chegamos ao consenso de votar de acordo com a última 
prooosição oferecida pelos próorios negociadores. 
Aproveito para agraoecer a compreensão daqueles colegas que 

nos entenderam . e agradecer partes que também cederam. Na 
verdade. queriam retirar do DER todos os cargos de 
recrutamento 1 imitado. e. se não es:ivéssemos na luta, não 
ter i amos agora nenhum cargo de recrutamento 1 imit ado dentro 
do DER. Por isso. tenho que fazer justiça àqueles colegas 
que nos compreenderam, e d i zer oara vocês que estaremos 
nesta Casa como defensores do DER. Continuaremos 
rei~indicando a just iça de um melhor salário. que todos 
voces prec1sam. Continuaremos aqui. sem nenhuma demagogia. 
mas com o coração vibrante de um funcionário do DER que está 
nesta_Casa porque foi engenheiro residente ao órgão no 
1nt er1or. Se assim não fosse. não estaríamos hoje . aqui. 
como Deputado Estadua Devo meu cargo de Deputado Estadual 
ao D=R e a seus funcionários. embora não tenha feito de le um 
balcão de votos. Apenas na segunda legislatura procurei 
alguns companheiros do DER para que me aessem votos. uma vez 
que. na legislatura passada. fiz por merecer: defendi. com 
"unhas e dentes·. o DER e seus funcionários. Por isso. quero 
agradecer a todos aoueles que colaboraram com esse nosso 
acordo. Continuo á disposição de todos cara defender os 
interesses de nossa classe e do DER. De coração abert o, sem 
menosprezar e sem tecer nenhuma cr i tica aqueles que me 
criticavam dizenoo a e e jogava dos dois laoos. quero dizer 
oue sou membro e faço parte ao grupo do Governo. Achei que 
derrotar o Governo ou ser derrotado por e le não seria bom 
para nenhum dos dois lados. Feito o acordo de Lideranças 
nes~a Casa. e os membros ao PT sabem bem. ringuém consegue 
derrubar nada. que ninguém tira nada depois oe um acordo de 
Lideranças. Por isso. ootamos por manter as quatro 
diretorias que hoje a' estão. Muito obrigado. 

O Sr . Pres i dente Com a pa lavra. o Deputado Gilmar 
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Machado. 
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente , Srs. Deputados. 

gostaria, aoenas. de ressa lt ar que a Bancada do PT, que no 
primeiro turno votou contra essa emenda. estará _novamente 
votando contra. Isso porque entendemos que e prec1so 
repudiar emendas como essas. Não podemos aceitar emendas que 
não versem sobre o tema do projeto. No primeiro semestre. a 
Bancada do PT promove~ uma obstrução. quando fizemos um 
acerto de que não te r· amos mais emendas de outro tema em um 
determinado projeto. Estamos aqui discutindo a Secretar1a ~e 
Meio Ambiente e temos que trabalhar. também, com a questao 
do DER-MG. Isso não pode continuar ocorrendo. 

Quero discut ir a questão do DER-MG. Entretanto , acho gue 
tem que haver um projeto espec ifi co para_ essa questao: 
Votaremos no projeto e no acerto. como fo 1 co l ocado aq u1 
pelo Deputado Ajalmar Silva . Fo i feito um Acord~ ae 
Lideranças. Pedimos a suspensão dos trabalhos para conrer1r 
o acerto feito. A Bancada do PT vai votar no relator1o fe1to 
pelo Deputado J airo Ataide. o qua l foi fruto de um acordo. 
Entretanto , estamos fazendo isso contrar i ados. por estarmos 
votando numa coisa que não d ~ : respe ito ao proJeto. Se o 
acordo fo i feito, a bancada E~:ará respeitando o que fo1 
estaoelec i do aqui . 
o Sr. Pres i dente - Com a pa l avra. o Deputado Marco Régis. 
o Deputado Marco Régis * Gostaria de dizer ao Sr. 

Presidente e aos Srs. Deputados que. na semana passada, 
estive na Comissão de Saúde e Ação Social com o 
Superintendente da FUNED - Fundação E~eq ui e l Di as. _Nessa 
ocasião. e l e manifestou sua preocupaçao com a s1tuaçao dos 
funcionários da Fundação. A maior i a dos Deputados aa 
Comissão conhecendo o va lor da FUNED nas áreas de ciência. 
pesquisa' e tecnologia para Minas Gerais. incentivou o 
Superintendente a elaborar um projeto especifico. Tomo a 
liber dade de citar aqu i. inclusive, um incent1 vo ma1or que 
houve por parte do Deputado Jorge Eduardo ae Oliveira, pa~a 

que a FUNED encam in hasse projetos a esta Casa. ma~ nao 
proj etos que são aberrações , como este da cr1açao aa 
Secretaria de Meio Amb i ente. no qua l se i nserem emenaas 
espúrias, esdrúxu l as , com as quais não podemos concorda r. 
Podemos continuar sendo solitários. mas cont1nuaremos a 
protestar contra todos esses projetos, _assim _como 
protestamos por oc~~ião da criação da Secretar 1a da Cr1ança 
e do Adolescente. 

As pessoas que aq ui estão enchendo as galerias terão um 
pape l difusor perante a sociedade ao comportamento desta 
As semb léi a Legislativa. A imprensa presente deve_reglstrar o 
f at o para que a população. os e leitores de M1nas Gera1s. 
cada vez mais. atenham-se a seus representantes, para que 
sejam respei:adores aas normas da Assembléia e da postura 
política des : ~ Pais. Muito obrigado. 
* -Sem rev 1são ao oraaor. 

Questão de Orcem 
o Dep utado Dur va l Ângelo -Não vou repetir o oue o Liaer 

Gilmar Machaao já exp l icitou. com a proposta e 2 posição ao 
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PT. 
Tenho uma questão de ordem é ser decid i da pe l a Mesa. porq ue 

ac ho que já está na hora c= colocarmos um ponto final nos 
projetos "Fr ankensteins ". Um Governo que é omisso e não tem 
coragem de prooor uma reforma administrativa global fica 
inserindo. em projetos que nada têm a ver com 2 matér i a 
principal. verdadeiros "Frankensteins". Estamos assistinao 2 
isso hoje, com a emenda do DER - MG. 
Fica bem clara a questão no art. 240 do Regimento Interno 

desta Casa. e compete à Mesa. Sr . Presidente. decidir sobre 
essa questão de ordem. O art. 240 diz: "A emenda será 
aamitida: I -se pertinente à matéria cont i da na proposição 
orincipal". Gostaríamos -se o Presidente não está ouvindo 

3mos aguardar o término de seu telefonema - de fazer esta 
-~nsu lt a: se é pertinente - mesmo entendendo que a emenaa em 
questão é fruto de um acorao - a tramitação dessa emenda , 
pois e l a não tem nada a ver com a matéria principa l , que é a 
criação aa Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentado. Esta é a consulta para 
apreciação da Mesa. 

O Sr. Presidente- Quanto à questão l evantada pelo Deputado 
Durval Ânge lo. a Presidência dec ide que é matéria vencida, 
uma vez que o Pl enário já se manifestou sobre e l a. 
aprovando-a. em 1Q turno; além do mais, sendo a matéria 
motivo de acordo entre Lideranças. a Presidência desta Casa 
tem por norma acolher esses acoraos. 

Vem á Mesa requerimento do Deputado Pau lo Piau. em que 
so licit a. na forma regimenta l, a retirada da Emenda nQ 4 ao 
0 ro jeto de Lei ng 285 / 95. A Presidência defere o 
requer i mento nos termos do in c i so VIII do art. 244 do 
Regimento Interno. 

Vem à Mesa reauerimento do Deputado Álvaro Antônio. em que 
solicita. na forma regimental. votação destacada ao art. 14 
da redação do venciao no 1Q turno do Projeto de Le ' ng 
285 / 95. A Presidência defere o requerimento. nos termcs do 
inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. A Dresidência 
vai submeter o projeto a vot ação . mas. antes . inf orma ao 
Plenário que a Emenda ng 7 será colocada em vot ação antes do 
aestaque do ar:. 14 a2 redação do venci ao em 1Q turno do 
Projeto de Lei ng 285 / 95 , nos termos ao inciso I! do art. 
282 do Regimento Interno. Se fo~ aprovada a Emenda ng 7, 
ficarão prejudicados o mencionado art. 14 e o requeriment o 
do Deputado Alvaro Antônio. em que solicita votação 
destacada do referido ar igo. Se for rejeitada a Emenda nQ 
7. será colocado em votação o dispositivo em destaque. 

Em votação. o projeto. salvo eme ndas e aestaque. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. l -
Pausa.) Aprovado. Em votação , as emendas que receberam 
parecer pela aorovação. sa lvo destaque. Os Deputados que as 
aorova m permar·-am como se encontram. ( - Pausa. l Aprovadas. 
Em vot ação. é ~e noa ng 7. Os Deputados aue a apr ovarr 
permaneçam co- ~ se encontram. 1- Pa us a. 1 Aprovada . Em 
virtuae 02 aprovação da Emena a ng 7. ficam prejuoicaaos o 
reouerimento do Deputaoo Álvaro Antônio e o art . 1a aa 
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redação do . encido em 1Q turno do projeto em causa. Está, 
portanto. aprovado o Projeto de Lei ng 285 / 95 com as Emendas 
ngs 1 e 2 na forma das Subemendas ngs 1, 3. 5, 6 e 7. À 
Comissão de Redação. _ 

Votação, em 1Q turno. da Proposta de Emenda à Constit~içao 
no 5/ 95. do Deputado Leonídio Bouças. que da nova redaçao ao 
inci so rrr do art . 64 da Constituição do E ~:ado: reduz para 
o mínimo de 100 o número de Câmaras ~unicipais para 
apresentação de emenda à Constituição c: Estado . _A_Comi ssão 
Especia l opina pela aprovação da propos:~. A Pres1denc1a va1 
suometer a matéria a votação pelo orocesso nom1nal. 

Questão de Ordem 
o Deputado Gil Perei ra -Gostaria ae pedir ver ificação ae 

"quorum", jà que precisamos da presença de 48 Deputaaos e 
acredito que não haja esse número. . 
o Sr . Preside nte- A Presidência ver ifica. de p l ano. que ha 

número para a continuação dos nossos trabalhos. não navendo. 
porém, "quorum" qual i ficado para a votação dessa prooosta ae 
emenda à Constituição, que exige a presença de 48 Deput~dos. 
A Presidência deixa. portanto. de suometer a vot açao a 
proposta de emenda à Constituição. por falta de "quorum: 
qualificado, mas dá prosseguimento à reunião. uma vez que ha 
número suficiente para a continuação dos trabalhos. 
Vot ação. em 2Q turno. do Projeto de Lei no 110/ 95, do 

Deputado Ronaldo Vasconcel los ( ex-Projet o de _Le1 ng 
1.523 / 93). que autoriza o Poder Execut ivo a doar 1mo~el ao 
Município de Santa Cruz ao Esca lvado._ A Com1ssao ~e 
Fiscal i zação Finance i ra opina pela aprovaçao da mater1a. em 
votação, o orojeto. Os Deputados que o aprovam perm~neçam 
como se encontram. ( - Pausa. J Aprovado. A Com1ssao ae 
Redação. 
Votação, em 2Q tL·~o. do Projeto ae Lei nQ 222 / 95: da 

Deputada Maria Jose Haueisen. que torna obr1gator1a _a 
divulgação de informações sobre o seguro de danos pes~oa1s 
causados por veicules automotores terres!res. A Com1ssao de 
Defesa do Consumiaor ooina pela aprovaçao do proJeto na 
forma do vencido em 1Q turno. Em vot ação , o projeto. Os 
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram ( -
Pausa.) Aprovado. Fi ca, portanto. aprovado. em 2Q turno, 9 
Projeto de Lei ng 222 / 95 na forma do vencido em 1Q turno. A 
Comissão de Redação. 

Discussão, em 2Q urna. do Projeto de Lei ng 46 / 95. do 
Deputado Marcos Helênio (ex - Proje t o de Lei ng _2 .234/ 94, _do 
ex-Deput ado Antôn io FuzattoJ. qu e autor1za o Poaer Exec~t1vo 
a doar imóvel ao Município de Resenae Costa. A Com1ssao de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do p~ojeto. Em 
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. encerra-se 
a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram. ( - Pausa. J Aprovaao. A 
Comissão de Redação. 

Discussão. em turno único. ao Veto Tota l à Proposição ~e 
Lei no 12.64~. que cr i a o Fundo Es taaual de Al1mentaçao 
Escol~r e dá outras providên c jas. A Comissão ~spe~ia l op1na 
pela rejeição do veto. Em d i scussão. o veto. Nao ha oradores 
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inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência vai 
submeter a matéria a vot ação por escrutinio secreto. 

Questão de Crdem 
O Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente. não havendo 

"quorum" para prosseguimento dos nossos trabalhos, solicito 
o encerramento. de plano, da reunião. 

O Sr. Presidente- A Presidência convida o Sr. Secretário 
para proceder à chamada dos Deputados. 

O Sr . Secretário ( Deputado Ibrah i m Jacob ) ( - Faz a 
chamada. l 

O Sr . Pres i dente- Responderam à chamaaa 10 Deputados. Não 
há "quorum" oara prosseguirmos os nossos trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente A Presidência encerra a reunião. 

convocando os Deputados para as extraoroinàrias ae hoje, às 
20 horas. e de amanhã. às 9 oras. nos termos dos editais de 
convocação. e para a ordinária. também de aman hã. às 14 
hor as. com a seguint e ordem do dia: ( - A ordem do dia 
anunc i ada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição 
anterior. ). Levanta - se a reunião. 

ATA DA 5ª 
PROCEDER A 
DUPLICAÇÃO 
PAULO 

REUNIÃO ORDINÁRIA 
ESTUDO COMPARATIVO 

DA RODOVIA FERNÃO 

DA COMISSÃO ESPECIAL PARA 
DA SITUAÇÃO DAS OBRAS DE 

DIAS EM MINAS GERA IS E SÃO 

Às quatorze hor as e c ~renta e cinco minutos do d ia vinte e 
um de junho de mil r_;ecentos e noventa e cinco , reúnem-se 
na Sala das Comissões os Deputados Simão Pedro Toledo, 
Geraldo Rezende e Jor ge Hannas (subst ituindo este ao 
Deputado Leon i dio Bouças. por indi cação da Liderança do 
PFL). membros da Comissão supracitaaa. Havendo número 
regimental. o Presidente. Deputado Simão Pedro Toledo, 
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Jorge 
Hannas que proceda à leitura da ata da reunião anterior, 
que. lida e aprovada. é subscrita pe los membros pres~ - :es. A 
seguir, a Presidência informa que se encontra na se : etaria 
da Comissão a documentação encaminhada pela Secretaria de 
Estado de Transpor:es e Obras Púb l icas referente às 
planilhas de custos o~s obras de terraplenagem , pavimentação 
e artes especiais das construtoras do programa de duplicação 
da BR-38 Informa, a inda. que o prazo de funcionamento da 
Comissão foi prorrogado até o dia 24 ae agosto e que o 
Deputado Ira i Barbosa ficou incumbido de relac ionar a 
documentação a ser requisitada da Secretaria de Estado de 
Transportes de São Pau lo. A Presidência lê requerimento 
encaminhado pe lo Deputado Carlos Murta. o qua l so li cita 
sejam pedidos ao DER-MG vários documentos necessários à 
complementação da análise já iniciaaa pe l os técnicos do 
Tribunal de Cont as que estão à disposição oa Comissão. 
Submetido a vot ação. é o requerimento aorovado. Cumprioa a 
finalidade da reunião . a Pres i dência agradece a presença dos 
par l amentares. determina a l avrat u-a oa ata e encerra os 
traba lhos . 

Sa l a das Comissões, 23 de agosto ae 1995. 
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Simão Pedro Toledo, Presidente - Irani Barbosa Bilac 
Pinto. 
AT A DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
Às quinze horas do dia dez de agosto de mil novecentos~ 
noventa e cinco. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna. Carlos Murta. Bilac 
Pinto e Elbe Brandão, membros da Comissão supracitada. 
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Ajalmar 
Silva. dec l ara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado 
Arnaldo Penna que proceda à l eitura da ata da reunião 
anterior. que , l ida e aprovada, é subscrita pe los memPros 
presentes. Não havendo correspondência a ser lida. passa - se 
à 2ª parte da reunião com a discussão e a votação de parecer 
sobre proposição sujeita à apreciação do Plenário da 
Assembléia. O Presidente designa relator do Projeto de Lei 
ng 330/ 95, em 2Q turno. o Deputado Arnaldo Penna e suspende 
a reunião para que ele possa inteirar-se da matéria. As 
quinze horas e trinta minutos, são reabertos os trabalhos 
com a presença dos Deputados Ajalmar Silva, Arnaldo Penna. 
Carlos Murta e Bilac Pinto. O relator conclui seu parecer 
pela aprovação da matéria. o qual, após ser discutido e 
votado. é aprovado. Cumprida a finalidade da reunião , o 
Presidente agradece a presença de todos. determina a 
lavratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Ajalmar Silva , Presidente- Elbe Brandão- Jairo Ataide-

Bonifácio Mourão- Qurval Ângelo. 
ATA DA 19a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
~UN I CIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezesseis de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique, Dilzon Melo, 
Ivair Nogueira. Sebastião Costa e Ivo José. membros da 
Comissão supracitaaa. bem como os Deputados Marco Régis e 
Antônio Roberto. Havendo número regimental. o Presidente. 
Deputado José Henrique. declara aberta a reunião e solicita 
ao Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da 
reunião anterior. que. lida e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. A seguir. a Presidência procede à l eitura 
de dois oficios: do Sr·. Dario da Anunciação Gross i . Prefeito 
Municipal de Caratinga, informando a impossibilidade de 
comparecer a esta reunião para discorrer sobre a anexação 
dos Distritos de Cordeiro ae Minas e São Cândido, no 
Município de Caratinga. ao Município de Ipatinga. e se 
declarando contrario a esse processo de anexação; e do Sr. 
José Lopes da S i lva. Presidente aa Comissão Emancipac ionista 
do Distrito de Piedade. no Município ae Caratinga. 
so l icitando seja feita a verificação ao número de moradias 
no núcleo urbano do Distrito ae Santo Antônio do Manhuaçu. 
no Município de Caratinga. aeviao a denúncias pub l icaoas em 
j ornais da reg i ão. O Presioente. diante aa denúncia 
recebiaa. des i gna uma subco i ssão. composta pe l os Deputaoos 
Iva i r Nogueira e Di l zon Me l o e por do i s técnicos da 
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Gerência - Geral de Consultoria Temática desta Casa. para 
proceder. no Distrito de Santo Antônio do Manhuaçu, à 
aferição numérica das moradias que compõem seu núcleo 
urbano. A seguir. a Presidência informa que a finalidade da 
reunião é ouvir os Srs. João Magno de Moura. Prefei:~ de 
Ipatinga. Darcy da Silveira. Presidente da Câmara Municipal 
de Caratinga, e Francisco Carlos Bouzada. Presidente da 
Câmara Municipal de Ipatinga. que discorrerão soPre a 
anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e São Cândido. 
no Município de Caratinga. ao Município de Ipatinga, e 
aprec i ar a matéria constan e na pauta . Após a composição da 
mesa. os convidados fazem uso da palavra . sendo que o 
Prefeito e o Presidente da Câmara Municipal de Ipatinga se 
declaram a favor do processo de anexação. enouanto o 
Presidente da Câmara Municipal de Caratinga se oeclara 
contrario =azem uso da palavra . também. os Srs. José 
Cordeiro 01 ivei a e Leonardo 01 iveira. representantes. 
respectiv ~ - ~ nte. dos Distritos de Corde·ro de Minas e São 
Cândiao. a~~os favoráveis ao processo de anexação. A seguir. 
os Requerimentos de Emancipação ngs 42 / 95. do Deputado 
Marcos Helênio. referente ao processo de emancipação do 
Distrito de Perpétuo Socorro. no Município de Belo Oriente. 
e 148/ 95. do Deputado Marco Régis. referente a: processo de 
emancipação dos Distritos de Juréia e Sa - :a Cruz da 
Aparecida, no Município de Monte Belo. são reoistribuidos 
aos Deputados Sebastião Costa e Dilzon Melo. 
respectivamente. Esgotada a matéria da 1ª fase da Ordem ao 
Dia, passa-se à 2ª fase, com a jiscussão e a votação de 
Proposições sujeitas à apreciação do Pl enário. O Presidente 
informa que continua em discussão o parecer sobre o 
Requerimento de Anexação ng 143/ 95. de autor i a do Deputado 
Ivo José. que encaminha o processo de anexação aos Distritos 
de Cordeiro de Minas e São Cândido. no Município de 
Caratinga, ao Município de Ipatinga. Nesta fase. o Deputado 
Ivo José apresenta requerimento solicitando o adiamento da 
votação até a reunião seguinte. Encerrada a discussão. o 
Presidente coloca em votação o requerimento. que é aprovado 
por unanimidade. Os Requerimen os de Emancipação ngs 42 / 95 e 
148/ 95. Pem como o Requer i mento de Anexação ng 179/ 95, ao 
Deputado Ivo José. referente ao orocesso ae anexação ao 
Distrito de São Sebastião da Barra. no Município de Iapu, ao 
Município de São João ao Oriente. deixam de ser apreciados 
em virtude do deferimento , pela Presidência. de 
reouerimentos apresentados pelos relatores. mediante os 
aua i s so l icita prorrogação de prazo para emissão de 
parecer. Cumprida a finaliaaae da reunião. o Presidente 
agradece o comparecimento dos convidados e par l amentares. 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ordinária. determina a lavratura da ata e encerra os 
traba l hos. 
Sala das Com i ssões. 23 de agos o ae 1995. 
José Henrique. Presiaente Di lzo Melo - João Ba ista de 

Ol ive i ra Jorge Hannas José Mar i a Barros Dimas 
Rodrigues - Ivair Nogueira. 
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ATA DA 9a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO 
Às dez horas e cinco minutos do dia dezessete de agosto de 
mi l novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala oas 
Comissões os Deputados Paulo Schettino, Elbe Brandão e 
Antônio Genaro. membros da Comi ssão supracitada. Havendo 
número regimental, o Presidente. Deputado Paulo Schettino, 
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio 
Genaro que proceda a leitura da ata da reunião anterior, 
que. l ida e aprovada, é subscrita pelos parlamentares 
presentes. Em seguida, a Presidência distribui a Deputada 
Elbe Brandão os Projetos de Lei nQs 165. 193 e 330/ 95. 
Passa-se. a seguir. a fase de apreciação de pareceres sobre 
proposições sujeitas a del ioeração conclusiva do Plenário da 
Assembléia. A Deputada Elbe Brandão emite parecer mediante o 
qual conc l ui pela aprovação do Projeto de Lei nQ 330/ 95. 
Submetido a discussão e votação. é aprovado o parecer. Em 
segu ida são apreciados pareceres sobre proposições de 
deliberação conclusiva das comissões. A Deputada Eloe 
Brandão emite pareceres mediante os quais conc lui pela 
aprovação dos Projetos de Lei nQs 165 e 193/ 95. Submetidos a 
oiscussão e votação. cada um por sua vez. são aprovados os 
pareceres. Cumprida a +;nalidade da reunião, a Presidência 
agradece a presença do~ parl amentares . convoca os membros da 
Comissão para a próxima reunião, determina a lavratura da 
ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões. 24 de agos to de 1995. 
Bonifácio Mourão. Presidente Álvaro Antônio Elbe 

Brandão. 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 
NQ 12 . 678 

Comissão Especial 
Relatório 

Usando da atribuição que lhe confere o art. 90. VIII. c / c o 
art. 70. II. da Constituição Estadua l. o Governador do 
Estado opôs veto parcia l a Proposição de Lei nQ 12.678, que 
dispõe sobre a criação de cargos nos quadros das Secretarias 
dos Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado de Minas 
Gera is e dá outras providências. 

Nos termos ao art. 234 do Regimento Interno. foi 
constituída esta Comissão Especial para aprec i ação =~ 
matéria. o oue oassamos a fazer . nos li mites ae nossa 
competênc i a. 

Fundamentação 
0 Veto Parcia l a Proposição de Lei nQ 12.678 incidiu sobre 

o seu ar:. 4Q. que estabelece condições de estab ili dade para 
os ex-serviaores ao Processamento Bancário do Estaco de 
~inas Ger ais - PROBAM . 

A estabiliaaae é um inst i tuto típico do direito 
admin i strati vo e pode ser definida como a garan:ia 
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constitucional de permanência no serviço público , observados 
os requisitos de prévia aprovação em concurso púb li co para 
cargo efeti vo e o cumprimento oo estágio probatório. que ê 
de dois anos. O instituto em questão está exp licit amente 
consagrado no ar t. 41 da Constituição da República e no art. 
35 da Carta mineira . 

Ocorre. porém . que o Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Lei Maior. em norma revestida de caráter 
excepciona l . consioerou estáveis os servidores públicos 
civis não concursados da Uni ão . dos Estados . do Di st rito 
Federa l e dos municípios , da administração direta. 
autárquica e das funaações oúb li cas que. na data da 
promulgação da Consti tuição. est ivessem em exercício há pelo 
menos cinco anos continuados . 

Vê - se. pois. que a estabilidade conferida pelo texto 
constitucional vigente. nos termos do art. 19 do ADCT , 
abrange também os servidores da administração d i reta e 
autárquica contratados no regime da c T. 

Or a. o art. 4Q aa Proposição de Lei nQ 12.678. ao 
considerar . para efe ito de estabi lidade. o tempo de serv iço 
prestado no PROBAM pelos servidores absorvidos no quadro de 
pessoal da administração direta do Poder Executi vo. nos 
termos da Lei nQ 10.470. de 1991. visa tão- somente a aplicar 
um aos mais expressivos postulados da nossa ordem jurídica: 
o principio da isonomia. 

Tratando-se de servidores da atua l adm inistração que 
prestavam serviços a uma entidade controlada pelo Estado. 
nada mais justo do que conferir a esses servidores o mesmo 
tratamento dispensado aos aemais. 

Conclusão 
Em razão do exposto. somos oela rejeição do veto oposto ao 

art. 4o da Proposição de Lei nQ 12.678. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Simão Pedro To l edo. Presidente - Irani Barbosa. relator -

Ronaldo Vasconce llos. 
PARECER SOBRE O PROCESSO DE ANEXAÇÃO DO DISTRITO DE SÃO 

SEBASTIÃO DA BARRA AO MUNICiPIO DE SÃO JOÃO DO ORIENTE -
REQUERIMENTO No 179/ 95 

Comissão de Assun os Municipa i s e Regionalização 
Relatório 

O processo de anexação do Distrito de São Sebastião da 
Barra . localizado no Município de Iapu, ao Município de São 
João do Oriente . recebido mediante requerimento do Deputado 
Ivo José . vem a esta Comissão para receber parecer. nos 
termos do art. 103. III. "b". do Reg i mento Interno e do 
inci so III do art. 7Q da Lei Comolementar nQ 37 . ae 18 / 1/ 95. 

rundamentação 
Neste momento em oue mais de uma centena de distritos 

mineiros procura a sua emancioação po líti co-administrativa 
como alternativa eficaz para minimizar as suas dificuldades 
financeiras e sociais. o Distrito ae São Sebastião da 
Barra. no Municioio de iapu. não considerou esse o me lnor 
cam in o para superar dificuloaoes e ava nçar em direção ao 
progresso econômico. 
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Entendem as lideranças políticas daquele distrito que a 
maneira mais indicada para minimizar as dificuldades 
financeiras e sociais que vêm enfrent a ndo seria a anexação a 
um município mais forte economicamente e com uma área 
territorial quatro vezes menor do que a do município a que 
pertencem. 

Nesse aspecto. concordamos com a reivindicação do povo de 
São Sebastião da Barra , pois entendemos que a emancipação de 
distritos só deverá ocorrer quando estes possuírem 
v ita l idade econômica para sustentar vida própria e autônoma. 
Sem esse requisito. o que acontece na prática é um 
enfraquecimento de t~jos os demais municípios que arcam com 
os encargos de supo,:ar financeiramente os novos governos 
municipais e suas máquinas administrativas. 

Outro ponto que julgamos necessário aooroar é o fato de que 
a sede do Distrito de São Sebastião da Barra está situaoa a 
apenas 10km do Município de São João do Oriente e. por esse 
motivo. guarda estreita re l ação econômica , socia l e cu l tura l 
com esse município, desligando- se, cada vez mais. oe Iapu. 

O processo ora analisado foi apresentado tempestivamente e 
nele constam os documentos que cumprem as exigências da Lei 
Complementar ng 37 , de 18 / 1/ 95, no que se refere 2 anexação 
de distritos. 

Concret i zada a anexação . 
município remanescente no 
e no { 1Q do art. 5Q da 
pois. além da anexação de 
Di str i to de São Sebastião 
ple i teou a sua emancipação . 

nenhum prejuízo será imposto ao 
que tange ao disposto nos incisos 

Lei Complementar ng 37, de 1995. 
São Sebastião da Barra. apenas o 
do Bugre. 1 oca 1 i zado em I a pu. 

Por outro lado. de acordo com certidão a f l s. 57 desse 
processo, assinado pelo Secretário de Planejamento do 
Município de Iapu. não existem dividas contraídas por aouela 
mun i cipalidade referentes a obras e serviços realizados no 
Di strito de São Sebastião da Bar,a. 

Com a anexação do distrito ao Município de São João do 
Or i ente. fica estabelecido que ele manterá. em sua nova 
ju ri soição municipa l . a mesma cond i ção de distrito e suas 
mesmas d i visas e extensão te-ritoria l . pois, como bem 
definiu He l y Lopes Meirel les. "anexação é a junção da parte 
desmembrada de um território a um município já existente. 
que continua com a sua personalidade anterior " . 

Conclusão 
Em face ao exoosto. concluímos pe l a apresentação de 

requerimento nos seguintes termos. 
REQUERIMENTO 

Exmo . Sr. Presidente oa Assemb l é i a Leg i s l ati va do Estado de 
IV:inas Gera i s: 

A Comissão oe Assuntos Munic i pais e Reg iona l ização reouer a 
V. Exª, na forma regimental e em observância ao disoosto no 
i nciso III do art. 7Q da Lei Complementar ng 37 . de 18 / 1/ 95. 
se j a env iado oficio ao Tribuna· Regiona l Eleitora l 
so li citando a rea l ização de consulta p lebiscitária à 
pooul ação do Distrito oe São Sebastião da Barra. no 
Mu~ i cip i o oe Iap u _ quanto á anexação deste ao Município de 
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São João do Oriente. 

Sala das Comissões , 23 de agosto de 1995 . 
José Henrique . Presidente - Jorge Ha nnas. relator- Dilzon 

Melo - Iva1r Nogueira - Dimas Rodrigues - João Batista de 01 iveira. 
PARECER SOBRE O PRQCES?O DE ANEXAÇÃO DOS DISTRITOS DE 

CORDEIRO DE MINAS E SAO CANDIDO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA -
REQUERIMENTO NQ 143/ 95 

Comissão de Assuntos Municipais e Regional i zação 
Relatório 

~ pr?cesso de.anexação dos Distritos de Cordeiro de Minas e 
Sao_Cand1do. 1ocal1zados no Município de Caratinga, ao 
Mun1c1p1o de Ipat1nga. recebido mediante requerimento 00 Deoutado Ivo José . vem a esta Com i ssão oara receber oarece 
nos termos do art . i03, III, "b". do Regimento. e oo inciso 
III do art. 7Q da Lei Comp l ementar ng 37. de 18 / 1/ 95. 

Fundamentação 
Os Distritos oe Cordeiro de Minas e São Cândido. 

loca l izados no M~n ~ : - pio de Caratinga. enfrentam enormes 
d1f 1culdades economicas e sociais em virtude da extensa área 
terr1tor1al do município a que pertencem. 

Com o in!uito de superarem essas dificuldades, pleiteiam a 
sua anexaçao ao Munic í pio de Ipatinga. que possui territór i o 
de apenas 150Km2. 

A distância entre os Distritos de São Cândido e Cordeiro de 
Minas e o Município de Ipatinga e de 34Km = 24km. 
respect1vamente , e. por esse motivo, esses distritos -uardam 
estreita relação econômica. socia l e cultural co~ essa 
c~dade , desllgando- se cada vez mais de Caratinga em virtuoe 
nao so da maior distância que ficam desta cidade. como 
tambem das estradas. de difícil acesso e em péssimo estado 
de conservação. tornando-se intransitáveis nos períodos chuvosos. 

Anexar São Cândido e Cordeiro de Minas a Ipatinga não traz 
nenhum prejuízo para o município remanescente no que tange 
ao disposto nos incisos e no ~ 1Q do art. 5Q da Lei 
~omplementar ng 37. de 18 / 1/ 95. Já para o Município oe 
10at1nga a anexação trará inúmeros benefic i os. entre eles o 
oe aumentar consideravelmente a sua diminuta área 
territorial, quando comparada à de Caratinga. 
O processo ora analisado foi apresentado tempestivamente e 

dele constam os documentos que cumprem as exigências da Le i 
Complementar ng 37. de 18 / 1/ 95. no que se apl i ca à anexação 
de distritos. 
Quanto ao _acordo intermunicipa l que deverá ser aprovado 

oe l a ouas Camaras Municioa i s e sanc ionado oelos Prefeitos oe 
Carat i nga e Ioatinga. ver i ficamos : ue o requerimento oa 
Comissão :nterdistrita l de Anexa;ão dos Distritos de 
Coroe1ro de ~inas e São Cândido ao Município de Ipatinga 
d1r1g 1?0 a Camara Mu nic i oa l de Ipatinga. solicitando regime 
oe urgenc12 para a tram i tação oa orooos i ção que trata oa 
mater 1a em _ tela. fo i aprovaoo por unan i mi dade pe los 
Vereadores oaque l a municipa l idade e. assim que for votaoo. 
sera submetioo á apreciação dos edis de ca,atinga. 
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O mencionado acordo. por exigência l ega l . oeverá ser 
juntado ao projeto de lei a ser elaborado por esta Comissão. 
quando da anexação dos dois distritos. 

Com a anexação das duas subunidades administrativas ao 
Município de Ipatinga, fica estabe l ecido que. em sua nova 
pertinência municipal. serão mantidas a sua condição de 
distrito. suas conformações cartográ~ cas e suas atuais 
extensões territoriais. pois anexação "é a junção da parte 
desmembrada de um território de um município já existente. 
que continua com a sua persona l idade anterior" (Hely Lop~s 
Meirelles, "Direito Municipal Bras il eiro " . 59. ed . . Sao 
Paulo. RT . 1985. pág. 36 ) . 

Antes de concluirmos o nosso parecer. cumpre-nos esclarecer 
aos demais membros desta Comissão que. após analisarmos os 
mapas elaboraaos pe lo IGA. constantes neste processo. 
condic i onamos essa transferência de área á emancipação do 
Distrito ae Vargem Alegre. pois a a l udida anexação 
acarretará a descontinuidade territorial entre o mencionado 
distrito e o distrito-sede de Caratinga. 

O requerimento desta Comissão solicitando a rea l ização de 
consulta plebiscitária á popul ação de Vargem Alegre foi 
aprovado pe lo Plenário desta Casa em 25/ 5/ 95. 

Conclusão 
Em fac e do exposto. concluímos pela apresentação de 

requerimento nos termos oue se seguem. 
REQUERIMENTO 

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

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização requer a 
v . Exa . . na forma regimenta l 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 Eleitor a l 
sol i citando a realização ae consulta plebiscit ár i a ás 
populações dos Distritos de São Cândido e Cordeiro_de Mina~. 
pertencentes ao Município de Caratinga, quanto a anexaçao 
destes ao Município de Ipatinga. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
José Henrique. Presidente - Ivair Nogueira. relator - João 

Batista ae Oliveira- Jorge Hannas Dimas Rodr i gues 
Dilzon Me lo. 

PAREC ER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 195 / 95 

Com i ssão ae Saúde e Ação Socia l 
Re l atório 

A propos1çao em apreço. do Deputado 
objetiva dec l arar de utilidad e púo l i ca o 
Itaúna da Soc i edade de São Vi cente ae 
Município de Itaúna. 

Francisco Rama l ho. 
Conselno Centra l de 
Paulo . com sede no 

O projeto foi distribuído. para exame preliminar , à 
Comissão de Constituição e Justiça. que não encontrou óbice 
á sua tramitação. cabendo agora a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre a matéria para o lQ turno. em 
cumprimento das normas regimentais. 

Fundamentação 
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A referida instituição tem co~~ finalidade principal 

estimular e coordenar os trabalhos dos conselhos 
particulares em sua área de atuação, a l ém de incentivar a 
criação de novas conferências e conselhos particulares. 

Em vi rtude do zelo e da responsabilidade com que rea liza o 
seu trabalho. a entidade merece ser reconhecida de utilidade 
pública. 

Conclusão 
Pe l as razões aduzidas. somos pela aprovação do Projeto de 

Lei ng 195/ 95 no 1Q turno. na forma proposta. 
Sa l a das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 207 / 95 

Comissão de Aoministração Púb li ca 
Rel atório 

O projeto de l ei em te l a. de autor i a do Deputado Ibrah im 
Jacob, dispõe sobre os critérios para a cobrança de multas 
decorrentes de i nfrações de trânsito. 

Publicada em 25/ 4/ 95. fo i a matéria distribuída à Comissãc 
de Constituição e Justiça. que emit iu parecer pe l a 
antijuridicidade. pela inconstitucionalidaoe e pela 
ilega l idade da proposição. 
Apreciado pe lo Plenário desta Casa. o citado parecer foi 

r eje it ado e a proposta encaminhada a esta Comissão. nos 
termos do art. 189 do Regimento Inte rno. 

Fundamentação 
A cobrança das multas oriundas de in frações das normas de 

trâns i to tem motivado transtornos de toda ordem oara o 
contr i ou i nte mineiro e demanda uma pronta regulamentação 
para se corrigirem as d istorções então existentes . 

A oroposta contida no projeto em d i scussão visa exatamente 
a d i scip li nar a matéria, aorimorando o mecanismo de cobrança 
dos valores relativos ás infr ações. 
São inúmeras as rec lamações de contribuintes que se dizem 

injustiçados com penal idades que não estão embasadas em 
razões sól i das. Tais pena l idades. com certeza. deixarão de 
existir mediante a adoção dos procedimentos de que cogita o 
projeto em tela. 
Esta é mais uma contribui ção desta Casa para que os órgãos 

púb li cos ligados diretamente ao atendimento da popu l ação 
vennam a prestar ser viços ma i s adequaoos e ef i cientes. 

A implementação das medidas oropostas reveste-se da maior 
importância para o poder público. no momento em que 
reiteradas criticas são dirigidas aos órgãos encarregados da 
ap li cação e aa cobranc das multas correspondentes ás 
i nfrações de trânsito . 

l.onclusão 
Pe l as razões aduzioas. opinamos pe la aprovação do Projeto 

de Le i nQ 207 / 95. 
Sa l a das Comi ssões. 23 de agosto ae 1995. 
Aia lmar Si lv a . Pres idente- Carlos Mur ta. relator - J a i ro 

At~ i oe - Durval Ânge l o - El oe Brandão - Bonifácio Mourão. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 



NQ 235/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
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De autoria do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais . 
por seu Presidente, o projeto de lei em epígrafe dispõe 
sobre o reajustamento aos símbolos e dos padrões de 
vencimento dos servidores do Quadro de Pessoal da Secretaria 
do Tribunal de Contas e dos integrantes do Quadro Especial 
de Pessoal , inclusive inativos, e da outras providências. 

Pub i caoo em 18/ 5/ 95, o projeto foi ana l isado pela Comissão 
de Const i tuição e Justiça. que, em reunião realizada em 
27 / 6/ 95. concluiu por sua juridicidade. constituciona l iDade 
e lega l idade com as Emendas nQs 1 a 3. que apresentou. 

A seguir. vem a matéria a esta Comissão para. nos termos do 
art. 195. c / c o art. 103. I, "a". do Regimento Interno. 
receber parecer quanto ao mérito. 

Fundamentação 
A atividade administrativa realizada no âmbito do poder 

público. em todos os seus momentos. deve obeoecer a 
determinados princípios fundamentais. definidos tanto na 
doutrina jurídica quanto no próprio texto da Constituição 
Estadual. A legalidade. a impessoalidade, a moralidade. a 
publicidade e a razoabilidade constituem alguns dos pi l ares 
sobre os quais se assenta toda a atividade estatal em um 
regime democrático. 

Responsável pelo auxilio ao Poder Legislativo na sua 
atividade de controle externo dos atos da administração. o 
Tribunal de Contas deve ter autonomia admin i strativa para o 
cumprimento de sua missão. pois. do contrario, como salienta 
José Afonso da Silva. ao comentar a inserção constituciona l 
da instituição. "tudo não passara de mero exercício de 
forma l idades vazias de resultados prát i cos" (José Afonso da 
Silva . "Curso de Direito Constituciona l Positivo" . 6. ed .. 
São Pau l o: "Revista dos Tribunais". 1990. p. 6281. 

Essa autonomia administrativa. no entanto. não se sobrepõe 
à observância exemplar dos princípios de aireito 
admin istrativo jà mencionaoos. que constituem a própria base 
para a atuação dos órgãos fisca l izadores da ativioade 
públ i ca. 

No projeto de lei em exame , o Tribunal de Contas propõe. no 
art. 3Q, a substituição do Anexo II da Lei nQ 10.858. de 
5/ 8/ 92. por um novo anexo. Trata-se. na verdade. da 
subst i tuição de um anexo complexo , onde a correlação entre 
os cargos lotados na Secretar1a do Triouna l e seus níveis e 
padrões aparece de forma clara e minuciosa. oor um novo 
anexo bastante vago e genér i co. 

Nota-se . por exemp l o. que. no anexo oroposto. os 6 níveis 
suger idos para o grupo oe nível super i or ae escolaridade 
estarão distribuídos por 35 padrões diferentes. o que 
representa uma modificação substant i va no número de padrões 
ora ex i stente. Entretanto. não se oetermina. no projeto de 
l e i em exame. a nova corre l ação entre níve i s e padrões. o 
oue. a par da impropriedade técnica , vem contrar i ar 
j ustamente um principio fundamenta l . co qua l o Tribuna l é um 
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dos guardiães. que preconiza a transparência nas ações 
administrativas. 

Finalmente. numa interpretação radicalmente litera l do 
texto proposto, poder - se-ia até mesmo dizer que. dada a 
forma apresentada no Anexo nico do projeto, estariam 
extintos todos os cargos da Secretaria do Triounal. Conforme 
o art. 3Q do projeto. "o Anexo II da Lei ng 10.858 , de 5 de 
agosto de 1992. passa a vigorar com a composição 
especificada no Anexo Único desta l ei". mas o mencionado 
Anexo Único não apresenta nenhuma composição numérica dos 
cargos. o que levaria a supor que estes deixaram de existir. 

Assim sendo, apresentamos. ao final deste parecer . emenda 
sup ressiva do art. 3Q do projeto. na esperança de que o 
Tribunal de Contas. se necessário for. encaminhe a esta Casa 
nova proposição. onde estejam bem delimitadas as suas 
propostas de reorganização administrativa interna , para que 
não persistam dúvidas que poderia até mesmo i viabili za r a 
consecução do objetivo pretendido. 

Conclusão 
Em face do exposto. ooinamos pela aprovação do Projeto de 

Lei ng 235/95 com as Emendas ngs 1 a 3, da Comissão de 
Constituição e Justiça , e a Emenda ng 4 , que apresentamos. 

EMENDA No 4 
Suprimam- se o art . 3Q e o Anexo Unico . 
Sa l a aas Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Aja l mar Silva. Presidente - Bonifácio Mourão, 

Elbe Brandão - Jairo Ataide - Durval Ângelo. 
relator 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 253/95 
Comissão de Administração Pública 

Relatório 
A proposiçãc em te l a visa a alterar o prazo para isenção do 

pagamento c ~ Imposto sobre a Propriedade ae Veículos 
Automotores - IPVA. 

Publicada em 27 ' 5/ 95, foi a matéria distribuída à Comissão 
de Constituiçãc e Justiça. que concluiu por sua 
juridicidade. co~stitucionalidade e l ega l idade com a Emenda 
nQ l . 

Vem o projeto. agora. a esta Comissão para ser analisado 
quanto ao merno. nos termos ao art. 195. c / c o art. 103. I , 
"e " , do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A i senção do pagamento do IPVA de veículos fabricados há 
ais oe dez anos é medida que va i ao encontro do interesse 
anto da aoministração púb l ica como aos cont~ibuintes do 

impost o 
Com efeito, o custo 

oesses concribuintes. 
trazido mais ônus do 
púb l ico. 

operac i onal para a arrecadação do IPVA 
comparado ao montante arrecadado. tem 

que propriame1te recursos para o poder 

A aaoção da proposta cont i da no projeto torna-se salutar na 
med i aa em o e contemo l a a rei v ind i cação aos oroorietàrios de 
ve í cu los automotores e. ao mesmo :emPO. torna a coorança do 
i mposto ma i s racional e dinâmica. em face da diminuição 
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substancial do número de veículos a serem licenciados. 
Conclusão 

Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de 
Lei ng 253/95 com a Emenda nQ l, apresentada pela Comissão 
de Const :uição e Ju stiça. 
Sala de~ Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Ajalmar Silva, Presidente- Carlos Murta. relator- Jairo 

Ataíde - Durval Ângelo - Bonifácio Mourão - Elbe Brandão. 
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 281 / 95 
Comissão de Saúde e Ação Socia l 

Relatório 
O projeto de lei em tela. do Deputado Paulo Sche!tino. vis a 

a declarar de utilidade públ ica a Instituiçao Pasqua l 
Comonducci, com sede no Município de Belo Horizonte. 
Submetida a matéria ao exame preliminar da Comissão de 

Constituição e Justiça, que não encon trou óoice á sua 
tramitação, vem o projeto a esta Comissão para o 1Q tu rno de 
deliberação conclusiva. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada Instituição desenvolve ações de grande alcance 

social, pois presta ajuda a hospita is. sanatór ios , asilos. 
creches. orfanatos e instituições de caridade. Por meio de 
visitas regula res , procura amenizar o sofrimento das pessoas 
carentes. onde quer que estejam. 

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

ng 281 / 95 no 1Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões , 23 de agosto de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LE I 
No 291/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

De autoria do Deputado Wanderley Ávi l a. o projeto de lei em 
epígrafe objetiva declarar oe utiiidade pública a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais de Arinos - APAE -, com 
sede no Município de Arinos. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Justiça. que concluiu pela juridici dade, pela 
constitucional idade e pela legal idade da matéria e 
aoresentou-lhe a Emenda nQ 1. cabe a esta Comissão deliberar 
conclusivamente sobre o projeto no 1Q turno. na forma 
regimental. 

Fundamentação 
A ent i dade tem por fim promover ativ i dades. no âmbito 

municipal e regionc l . que vi sem a assegurar o ajustamento e 
o bem-estar ao excepcional. onde quer que e l e se encontre. 
Além d i sso mantém e incentiva a criação de estabelecimento 
especia l iz~do destinaoo ao tratamen:o. à educação e à 
habilitação dessa categoria. 

Conclusão 
Pelo exposto. somos pela aprovação. no 1Q turno . do Projeto 

de Lei ng 29 1/95 com a Emenda nQ i, da Comissão de 
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Constituição e Justiça. 
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Marco Régis. relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 308/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

479 

O projeto de lei em destaque, do Deputado Miguel Martini, 
pretende seja declarada de utilidade pública a Comunidade 
Reviver. com sede no Município de Belo Horizonte. 

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e 
Just iça. que conc luiu oela juridicidade , pela 
constitucional idade e pe l a lE clidade da matéria , cabe a 
esta Comissão deliberar cone ivamente sobre o orojeto no 
1Q turno. na forma regimental 

Funoamentação 
A referida entidade inspira- se nos princípios do 

catolicismo e tem por finalidade assist ir aos carentes e 
fa zê- los encontrar um novo senticJ para a vida. 

Não havendo dúvida quanto á r~ evância desse traba lho de 
nítido cunho soc i al e humanitarista. consideramos oportuna e 
meritória a outorga do titulo dec l aratório de utilidade 
pública à Comunidade Reviver. 

Conclusão 
Em face do exposto , somos pe la aprovação do Projeto de Lei 

ng 308 / 95 no 1Q turno. na forma proposta. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 367/95 

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Saúde e Ação Socia l e de Fiscalização Financeira e 

Orçamentária 
Comissão de Constituição e Justiça 

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

epígrafe, enviaoo à Assembléia Legis l ativa por meio da 
Mensagem nQ 29 / 95, oropõe a criação do Fundo Estadual de 
Saúde - FES - e dá outras providências. 
=~bl i cado no "Diário do Legislativo" de 5/ 8/ 95, o projeto. 

:_e tramita em regime de urgência por sol icit ação do Chefe 
do Poder Execut ivo . conforme dispõe o art. 69. ~ 1Q. da 
Constituição do Estado, ro1 distribuído às Comissões 
supramencionadas para, em reunião conjunta. receber parecer, 
consoante o disposto no art. 222 do Regimento Interno. 
Esta Comissão passa. portanto. ao exame dos seus aspectos 

jurídico. constitucional e lega l. nos termos do art. 195, 
c/ c o art. 103. V. "a ". do refer ido regimento. 

Fundamentação 
O projeto em tela dispõe sobre a criação do FES. que se 

destina a aefinir e ordenar os recursos que serão aplicados 
no oesenvo ivi mento das ações e dos serviços oe saúde no 
àmb ito ao Sistema Onico de Saúde. 

A propos i ção é da competência legislativa do Estado membro. 
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visto que a criação de fundos é matéria de cunho financeiro, 
abarcada pelo art. 24. I. da Constituição da Repüblica. 

O inciso IX do art. 167 da Carta Magna estabelece que é 
vedada a instituição de fundos oe qualquer natureza sem 
prévia autorização legislativa. A Carta mineira. em seu art. 
161. IX, repete o texto federal quanto à necessidade de tal 
autorização. 

Em obediência aos comandos constitucionais mencionados. o 
Estado de Minas Gerais fez editar a Lei Complementar ng 27. 
de 18 / 1/ 93, que dispõe sobre a instituição. a gestão e a 
extinção de fundo, com a redação dada pela Lei Complementar 
no 36. de 18 / 1/95. 

Ao ana li sar a proposição sob comento. verificamos que s uas 
disposições atendem aos dit ames das citadas leis 
complementares. indicando os recursos do Fundo e sua 
aplicaç2o; definindo o órgão gestor do Fundo e seu agente 
fin ance iro e estabelecendo suas respectivas atribuições: 
criando o grupo coordenador e disponoo sobre sua competência 
e composição: e. por fim. estabelecendo prazo indeterminado 
para funcionamento do Fundo. 
Torna-se conven iente ressaltar que o art. 13 da Lei ng 

11.870, de 2/8/95 (Lei de Diretrizes Orçamentárias ). dispõe 
que o Poder Execu tivo fica autorizado a incluir no projeto 
de lei de orçamento os fundos estaduais cujos projetos de 
lei estejam em tramitação nesta Casa até o dia 31 / 8/ 95. 
diante do que. não custa lembrar, estará assegurada a 
oportunidade de inclusão do Fundo ora oroposto no projeto de 
lei orçamentária para o exercício oe 1996. 
Não vislumbr amos. pois. nenhum óbice de natu reza 

constituciona l ou legal que impeça a tramitação do projeto 
nesta Casa. 
Entretanto , com vistas ao aperfe içoamento da matéria. 

apresentamos. ao final deste parecer. as Emendas ngs 1 e 2. 

Em face do exposto. 
constitucional idade e 
367 / 95 com as Emendas 

Conclusão 
concluímos pela juridicidade, pela 
pela legalidade do Projeto de Lei ng 

ng 1 e 2. a seguir redigidas. 
EMENDA No 1 

Dê-se ao "caput" do art. 6Q a se~uinte redação: 
"Art. 6Q- O Fundo terá como gestora a Secretaria de Estado 

da Saüde. com as a ribuições previstas no ar:. 4Q. I. oa Lei 
Complementar ng 27. de 18 de janeiro de 1993, com a redação 
dada pela Lei Complementar ng 36. de 19 de janeiro de 1995. 
e na legisl ação feoeral pertinente. observado também o 
disposto no parágrafo ünico ao art . 3Q desta le i . " . 

EMENDA No 2 
Dê-se ao "caput" do art. 7Q a se~u i nte redação: 
"Art. 7Q -O agente financeiro do rundo será o Banco do 

Estado de Minas Gerais BEMGE com as atribuições 
definidas no art. 4Q. II. da Lei Complementar ng 27. de 18 
de janeiro de 1993. com a redação daoa pela Lei Complementa~ 
no 36. de 19 de janeiro de 1995. ". 
Sa l a das Com i ssões. 23 de agosto de 1995. 
Gera l oo Santanna. Presiaente - Arna ldo Penna. re l ator 
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Anivaldo Coelho - Marcelo Gonçalves. 

Comissão de Saude e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Governador do Estado. o projeto de lei em 
epígrafe cria o Fundo Estadua l de Saúde - FES - e dá outras 
providências. 

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de 
Constituição e Justiça. que concluiu pela s ua juridicidade. 
constitucionalidade e legalidade com as Emendas nos 1 e 2. 
o projeto em exame tramita, a pec'do do a utor. em regime de 

urgência, sendo apreciado em reun·~o conjunta. nos termos do 
art. 195. c / c o art. 220, do Regimento Interno. 

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

Fundamentação 
A proposição em tela c ia o Fundo Estao ual de Saüde. com a 

finalidade de ordenar os recursos ap licados no 
desenvolvimento de ações e serv'ços de saude no âmbito do 
Sistema Único de Saüde - SUS - em Minas Gerais. 

Atualmente. o SUS enfrenta uma das suas maiores crises. 
Apesar de contar com uma moderna concepção de atendimento à 
saude. consubstanciada na descentralização e no contro le 
social. o financiamento do sistema é insufici ente para a 
manutenção de suas ações. A escassez de recursos e sua 
desarticulação adiam importantes planos e programas capazes 
de modificar o modelo de assistência e o quadro sa nit ár io 
dos municípios. 
~- pois. para racionalizar 

oue está sendo c iado o 
Governador na mensagem que 
constit ui "o caixa unico 
olanejaoora. coordenadora. 
sus". 

e ordenar os recursos do setor 
Funoo. Como bem assina l a o 

encaminhou o projeto, o FES 
que dará viabilidade à ação 

avaliaoora e fiscalizadora do 

Ademais. o Fundo Estadua l de Saude vem cumprir outras 
funções import antes. tais como: possibilitar maior controle 
por parte da sociedade civil na alocação e gestão dos 
recursos. uma vez que. conforme preceitua a legislação 
federal. estará sujeito à ação fiscali zadora do Conselho de 
Saúde: vi ab ili zar o processo de descentralização oas ações e 
dos serviços de saúde. cuja política pressupõe a existência 
de unoo de sauoe em caca esfera de governo. oara ag ilizar 
as transferênci as i tergovernamentais . 

Por conseguinte. o FES constitui um 
democratização do financiamento para a 
é meo·ja oportuna e conveniente às 
aprimo-~oa oelas emenoas aoresentadas. 

Conclusão 

avanço em direção à 
saude. e sua criação 
ações do governo. 

Pelas razões 
Lei ng 367 / 95 
Constituição e 
redigidas. 

expostas . somos pela ap rovação do Projeto de 
com as Emendas ngs 1 e 2. da Comissão de 
Justiça. e as Emendas ngs 3 e~. a seguir 

EMENDA NQ 3 
Dê-se ao parágrafo único do art. 5Q a seguinte reoação: 
"A t. 5Q - ........ . 
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Parágrafo único - As transferências de recursos referentes 
a programas de ações de saúde coletiva, de operações da rede 
assistencial e ne capacitação de recursos humanos , em nível 
municipal. serão realizadas por meio de repasses diretos e 
automáticos aos fundos municipais de saúde. desde que sejam 
cumpridos os requisitos do art. 4Q da Lei Federal nQ 8. 142, 
de 28 de dezembro de 1990. ". 

EMENDA NQ 4 
Dê-se ao inciso I do art. 4Q a seguinte redação: 
"Art. 4Q- . . . ........ . . . .. . ....... . 
I Na forma de transferências ou repasses aos 

benefici2-ios. para atender a despesas de custeio e de 
capital ,-= ·, ativas ao desenvolvimento de ações. atividades e 
serviços estabelecidos no SUS. ". 

Sa l a das Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente- Jorge Eduardo de Oliveira. 

relator -Carlos Pimenta- Sebastião Helvécio. 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

De autoria do 
cria o Fundo 
providências. 

Relatório 
Governador do Estado. a proposição em análise 
Estadual de Saúde FES e dá outras 

Publicado, foi o projeto enviado ás Comissões de 
Constituição e Justiça, de Saúde e Ação Social e de 
Fiscalização Financeira e Orçamentária. para. em reunião 
conjunta e em regime de urgência. receber parecer. 

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça 
concluiu pela juridicidade. pela const itucionalidade e pela 
legalidaae da matéria e apresentou as Emendas nQs 1 e 2. 
A seguir, a Comissão de Saúde e Ação Social examinou o 

mérito da proposição e opinou pela sua aprovação com as 
Emendas ngs 3 e 4. 

Compete. agora, a esta Comissão emit ir parecer sobre a 
matéria nos termos regimentais. 

Fundamentação 
Trata-se de um projeto de grande interesse socia l . pois 

visa cria r condições financeiras para o desenvolvimento das 
ações e dos serviços executados ou coordenados pela 
Secretaria de Estado da Saúde. no âmbito do Sistema Unico de 
Saúde- SUS-MG -. e faci li tar a administração de recursos a 
eles dest i nados. 

Ao propor a criação do Fundo Estadua l de Saúde, o Governo 
do Estado dá importante passo rumo ao cumprimento de uma 
diretriz que está expressa nos objetivos e metas e nas 
d ir etr i zes traçadas pe lo Plano Plurianual de Ação 
Governamental de Minas Gerais - PPAG 1992 / 1995 para o 
sistema ae saúde do Estado. 

A necessidade de criação do Fundo está prevista também na 
legislação f edera l. destacadamente no art. 4o da Lei ng 
8. 141. de 1990 . que estabelece como condição para 
transferências intergovernamenta i s de recursos a ex istênci a 
de fundos de saúde. O parágrafo único do referido artigo é 
taxativo : "O não-atendimento pe l os mun i cípios. ou pelos 
Estaoos. ou pelo Distrito Federa l . aos requisitos 
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estabelec'Jos neste artigo implicará em que os recursos 
concernentes sejam administrados, respectivamente, pelos 
Estados ou pela União" 

Como modalidade de gestão de recursos. o Fundo configura 0 
caixa único. que dotará o SUS de um mecanismo importante 
para a adequação dos recursos dirigidos á saúde , além de 
facilitar a apuração de despesas e custos com os serviços de 
saúde. possibi l itando melhor controle da administração 
pública. 

O projeto está be~ estruturado e em conformidade com a Lei 
Complementar ng 2~ . de 1993 (estaaual ), que dispõe sobre a 
instituição. a gestão e a extinção de fundo. 
Para o exercício de 1995, o projeto prevê. em seu art. 12, 

oue as despesas do Fundo correrão á conta das dotações 
orçamentárias destinadas ás at ivi dades - f im da Secretaria de 
Estado da Saúde a segu i r discriminadas: 
atividade 1321.13754284.148 -Programas e Ações de Saúde 

Coletiva; 
atividade 1321.1:?754284.219 Apoio á Rede Física 

Assistencial; 
atividade 1321.13754284.221 Operação da Rede 

Assistencial; 
atividade 1321.13752174.266 Capacitação de Recursos 

Humanos. 
Para o exercício de 1996. o Fundo poderá ser incluído no 

projeto de lei orçamentária em virtude de o projeto que o 
cria ter entrado em tramitação nesta Casa antes de 31 / 8/ 95. 
conforme o art. 13 da Lei ng 11.870. de 1Q/ 8/ 95 - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias. 

Conclusão 
Em face do exoosto. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

ng 367 / 95 no 1Q turno. com as Emendas ngs 1 e 2 . da Comissão 
de Constituição e Justiça, e as Emendas ngs 3 e 4, da 
Comissão de Saúde e Ação Social. 

Sa l a das Comissões. 23 de agosto 
Geraldo Santanna. Presidente -

Arnaldo Penna - Ani valdo Coelho 
Carneiro. 

de 1995. 
Geraldo Rezende. re l ator -
-Miguel Martini - Clêuber 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 108 / 95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Le i ng 108/ 95. do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. objetiva declarar de utilidaoe pública a 
Fundação Filantrópica e Beneficente de Saúde Arnaldo Gavazza 
Fi l ho. com sede no Município de Ponte Nova. 

Aprovaao o projeto no 1Q turno. em sua forma origina l , cabe 
a esta Comissão deliberar conclusi vamente sobre a matéria no 
2Q turno. em obediência ao que d i spõe o Regimento Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade dirige e mantém o Hospital Arna l do 

Gavazza Fi l no, da Associação dos Plantadores oe Cana de 
Minas Gerais. com a fina li dade de garantir melhores serviços 
de saúde aos canavie iros e á popu l ação em gera l . 



Pelos relevantes serviços que 
comunidade, a entidade faz jus ao 
utilidade pública. 

Conclusão 

vem prestando à 
titulo declaratório 
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sua 
de 

Pelas razões exaradas. concluímos pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 108/ 95 no 2Q turno, em sua forma original. 
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Marco Régis, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 118/95 

Comissão de Meio Ambiente 
Relatório 

O Projeto de 
Wanderley Ávila , 
ambiental a serra 

Lei nQ 118/95. de autoria 
visa a declarar como área 

ao Lopo, localizada no 
Extrema. 

do Deputado 
de proteção 

Município de 

Aprovada no 
vem agora a 
turno. Segue 
parecer. 

1Q turno. com as Emendas nos 1 a 3. a matéria 
esta Comissão para receber-parecer para o 2Q 

anexa a redação do vencido, que é parte deste 

Fundamentação 
O projeto em tela visa a declarar cc -~ área de proteção 

ambiental a serra do Lopo. uma das formações integrantes da 
serra aa Mantiqueira. com cobertura vegetal remanescente da 
Mata Atlântica. Alega o au:or da proposição que esse 
patrimônio ecológico sofre a ameaça de se transformar em 
condomínio fechado. Algumas oDras de pavimentação já teriam 
sido. até mesmo , inici adas. 

Conforme foi dito nesta Comissão quando da análise do 
projeto para o 1Q turno, a Constituição de 1988 aec l arou a 
Mata Atlântica patrimônio nacional e estabeleceu que sua 
utilização far-se-ia na forma da lei. segundo condições aue 
assegurassem a preservação do meio ambiente. inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais. 

Pelo que dispõe o art. 2Q do projeto em causa, qualquer 
atividade que implique alteração da paisagem. cortes de 
árvores, devastação de matas nativas e implosão de pedras. 
será sempre precedida de prev1a audiência dos órgãos 
púb l icos competentes. A proposta se reveste. portanto. aos 
e l ementos necessár ios para propiciar a preservação daquele 
precioso patrimônio ambienta l e para regulamentar sua 
utilização segundo uma perspectiva de int eiro respeito pelo 
equ ili Drio ecológico. 

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

Lei no 118 / 95 no 2o turno. na forma do vencioo no 1Q turno. 
Sala-das Comissões. 16 de agosto de 1995. 
Ronaldo vasconcel los. Presidente e re l ator -Wi lson Trópia 

- A j a 1 ma r S 1 1 v a . 
Redação do Venc i do no 1Q Turno 

PROJETO DE LEI NQ 118/ 95 
Declara a serra do LoDo. localizada no Município ae 

Extrema. como área de proteção amD i enta 1. 
A Assemoléia Legislativa ao Estado de Minas Gerais aecreta: 
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Art. 1Q -Sob a denominação de Área de Proteção Ambiental 

Serra do Lopo, fica declarada área de proteção ambiental a 
serra do Lopo, localizada no Município de Extrema. 

Art. 2Q -Qualquer iniciativa que implique alteração da 
paisagem. cortes de árvores , devastação de matas nativas e 
implosão de pedras será sempre precedida de prévia audiência 
dos órgãos públicos competentes. 

Parágrafo único A não-observância do disposto neste 
artigo implica a imposição das penal idades previstas na 
legislação aplicáve l . sem prejuízo da responsabilidade civil 
e criminal do infrator. 

Art. 3Q -As atividades de implantação. aaministração e 
fisca li zação da Area de Proteção Amb i ental Serra do LoDo 
serão regulamentadas em aecreto. que indicará o órgão 
responsáve l por sua execução. 
Art. 4Q Esta lei entra em vigor na data de s ua 

puo li cação. 
Art. 5Q- Revogam-se as 

PARECER PARA O 
disposições em contrário. 
2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 205/95 
Comissão de Saúde e Ação Socia l 

Re l atório 
O Projeto de Lei nQ 205 / 95, do Deputado Alencar da 

Júnior. objetiva declarar de utilidade pública o 
Municipal das Associações de Moradores de Bairros e 
Bom Desoacho - COMAM com sede no Município 
Despacho. 

S ilveira 
Conselho 
Vi 1 as ae 

ae Bom 

Aprovado o projeto no 1Q turno, em sua forma original. cabe 
a esta Comissão deliberar conc l usivamente sobre a matéria no 
2Q turno . em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

O COMAM 
v i 1 as de 
so lucionar 
periferia. 

Fundamentação 
se propõe fortalecer as entidades de 

Bom Despacho. com a finalidaae de 
os prob l emas de infra-estrutura 

bairros 
aj uaar 

básica 

e 
a 

da 

Além d i sso contribui para o desenvolvimento soc i a l e 
cultural dos seus assoc i ados. promovenao ati vidades 
art í st i cas. culturais e desportivas. Merece. assim. se~ 
reconhecido de utili dade púb li ca. 

Conclusão 
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 205 / 95 no 2Q turno. na forma originai. 
Sa l a das Comissões. 23 ae agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJE TO DE LEI 
No 229 / 95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

O projeto de lei em exame. da Deputada Maria 01 ivia. prooôe 
seja declarado ae utilidade pública o Gruoo ae Apoio à 
Criança e ao Adolescente da Cabana e Região. com seae no 
Município de Be lo Horizonte. 

Aprovado o projeto no Q turno. em sua forma originai. cabe 
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a esta Comis5ão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno . em cumprimento das disposições do Regimento 
Interno. 

Fundamentação 
A mencionada entidade trabalha para atender a crianças e 

adolescentes moradores da região da Cabana do Pai Tomaz. 
Nesse sentido. promove para seus assistidos cursos de 
iniciação profissional . atividades recreativas . e 
educac ionais e lhes oferece assistênc i a médico-odonto log,ca . 

Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja 
declarada de utilidade publica. 

Conclusão 
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 229/95 no 2o turno. na forma original . 
Sala das Comissões, 23 ae agosto de 1995 . 
Lu iz Antônio Zanto. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 236/95 

Comissão de Saude e Ação Soc i a l 
Relatório 

De autoria do Deputado Ivair Nogueira. o projeto de l ei em 
exame. que pretende dec l arar de utilidade pub li ca_ a 
Associação Comunitária dos Moradores e Amigos ao Ba1rro V1la 
Amapá, com sede no Muni cípio de Betim , foi acrovado no 1Q 
turno. sem emenda. 

Comissão de li berar conclusivamente 
2Q turno. nos termos regimentais. 

Cabe. agora. a esta 
sobre a matéria para o 

Fundamentação 
A final idade da referiaa instituição é promover o 

desenvo lvi mento do Bairro Vil a Amapá e regiões adjacentes. 
por meio de ações que visem a organizar a comunidade e a 
melhorar a condição ae vida de seus moradores. 

Dessa forma, por contribuir para que os associados a lcancem 
seus objetivos de crescimento, a entidade merece ser 
declarada de utilidade publica. 

Conclusão 
Pela razões aduz i das. conc luí mos cela aprovação do Projeto 

de Lei no 236/ 95 no 2Q turno. conforme ~oi proposto. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Jorge Hannas . re l ator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 243/95 

Comissão de Saude e Ação Social 
Relatório 

o Projeto de Lei no 243 / 95. do Deputado Sebastião Navarro 
Viei ra. objetiva declarar de utilidade pub li ca a Associação 
do Pequeno Cristo . com sede no Municip:o de Be lo Hor1zonte. 

Aprovado o projeto no 1Q turno. na rorma or 1g1nal. _cabe a 
esta Comissão de l ibe rar conclusivamente sobre a mater1a no 
2Q tu<no. em cumprimento das disposições ao Reg1men o 
Interno. 

Fundamentação 
A ~efe~ida Associação se propõe ass istir c i anças carentes 

ou acandonaoas . educando-as para uma viaa uti l e l abor iosa. 
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Para tanto. está construindo a Casa do 
poderá empreender at ividades para 
intelectual , fisico , social e artístico 
Assim. entendemos que a instituição 

utilidade publica. 

Pequeno Cristo, onde 
o desenvolvimento 

de seus assistidos. 
merece o titulo de 

Conclusão 
Pe l as razões registradas. opinamos pela aprovação do 

Projeto de Le i nQ 243 / 95 no 2Q turno. na forma proposta. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 254/95 

Comissão de Administração Pub li ca 
Relatório 

De autoria do Deputado Gilmar Machado. o crojeto de l e i em 
exame tem por objetivo declarar de utilidade publica o 
Sindicato dos Servidores da Justiça ae 2ª Instância do 
Estado de Minas Gerais - SINJ US-MG -. com seae no Mun ic ípio 
de Be lo Horizonte. 

Aprovada a matéria no 1Q turno. com a Emenda nQ 1, cace a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto. no 
2Q turno. 

Em atendimento ao que dispõe o art. 196 do Regimento 
Interno. elaboramos a redação do vencido, que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
Ratificando o parecer anterior em iti do por esta Comissão. 

consideramos justa e oportuna a dec l aração de utilidade 
publica do mencionado sindicato. já que e l e cumcre seus 
objetivos. buscando defender os interesses da c l asse. bem 
como melhorar as cond ições de vida da comunidade. 

Conclusão 
Pelos motivos expostos. somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 254 / 95. no 2Q turno, na fo-ma ao vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões , 23 de agosto ae 1995. 
Durval Ângelo. relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 254/95 

Declara de Utili aade pub li ca o sindicato dos Servidores da 
Justiça de 2ª I stância do Estado de inas Gerais - SINJUS-
MG -. com sede no Município de Belo Horizonte. 

A Assemb l éia Legislativa do Estado de Min as Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica declarado de utilidaoe púb l ica o Sindicato 

dos Servidores da Justiça de 2ª I nstânc i a do Estado de Minas 
Gerais SI JUS - MG com sede no Município de Belo 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entr a em vigor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em cont -á rio. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 258/95 

Comissão ae Saude e Ação Social 
Relatório 

O Projeto de Lei ng 258 / 95. do Deputado Ailton Vilela . 
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objetiva declarar de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais - APAE de Perdões - . com sede no 
Município de Perdões. 

Aprovado o projeto no 1Q turno. com a 
esta Comissão del i berar conc l usivamente 
2Q turno, nos termos do art. 104, I, 
Interno. 

Emenda nQ 1. cabe a 
sobre a matéria no 

"a ", do Regimento 

Em obediência ao que dispõe o art. 196. ~ 1Q , desse 
estatuto. elaboramos a redação do vencido. que é parte deste 
parecer. 

Fundamentação 
A APAE de Perdões mantém escolas especia li zadas no 

tratamento. na e ducação e na reabi lit ação do excepcional. 
assegurando. assim. a sua integração na sociedade e o seu 
bem-estar. 

Em virtude do zelo e da responsabilidade com que rea l iza o 
seu trabalho. a ent i aade merece ser reconhecida de uti li dade 
pública . 

Conclusão 
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei 

nQ 258 / 95 no 2~ :urno. na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comi~s5es. 23 de agosto de 1995. 
Luiz Antônio Zanto, relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI No 258/95 

Declara de utilidade pública a Associação de Pais~ Am igos 
aos Excepcionais - APAE de Perdões - com sede no Município 
de Perdões. 

A Assembléia Legis l ativa do Estado de Minas Gerais decret~: 
Art. 1Q -Fica dec l arada de utilidade púb li ca a ~ssoc1açao 

de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Peraoes -. com 
sede no Município de Perdões. 
Art. 2Q Esta l e i entra em vigor na data de sua 

pub 1 i cação. 
Art. 3o- Revogam- se as 

- PAR ECER PARA O 
disposições em co-:rário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 259/ 95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
A proposição em análise . do Deputado _Jorge 

01 iveira. pretende seja declarada de ut1l1 oade 
Sociedade Beneficente Nossa Senhora Aparec1da. 
Município de Bande ir a do Su l. 

Eduaroo de 
púb li ca a 

com sede no 

Após aprovação do projeto no lQ turno. sem emenda. cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente soore a mater1a para 
o 2o turno. em cumprimento dos trâmites regimentais. 

- Funaamentação 
o tr abalh o desenvo lvi do pela mencionada e ntidade poss~i 

natureza educat iva e. pr1nc1palmente: ass1stenc1a , . 
Empenhada em prestar serviços na _á r ea ~a saude e. de.mane1ra 
especial. na co~.:::rução e adm1 n1str aça<? de um hOSPlc:l . ela 
procura amp li ar ~seu l eque de at uaçao. o que e a l came nte 
meritório. 
Pela ação que vem desenvolv endo em s ua comun i daoe. a 
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entidade faz 
pública. jus ao titulo declaratório de utilidade 

Conclusão 
Pe l as razões exaradas. somos pela provação do Projeto de 

Lei ng 259 / 95 na forma original. 
Sa l a das Comissões. 23 de agos to de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 267/95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatór i o 

O projeto de lei em tela. do Deputado Wanderley Ávi l a . 
pretende seja dec l arado de utilioade pública o Conselho de 
Desenvo lv imento Comunitário de Desembargador Otoni. com sede 
no Município de Diamantina. 
Aprovado o projeto no 1Q turno. sem emenda. cabe a esta 

Comissão de li berar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno , em cumprimento dos trâmites regimentais. 

Fundamentação 
O mencionado Conselho é uma sociedade civil que tem por 

finalidade organizar e promover campanhas . cursos e mutirões 
na loca li dade onde atua. bem como identificar os problemas 
comunitários e encaminhá - l os aos órgãos oúbl icos. 

Em razão dessas considerações. julgamos a entidade 
merecedora do titulo dec l aratório de utilida de pública. 

Conclusão 
Pelas razões exaradas. somos pe l a aprovação do Projeto de 

Lei ng 267 / 95 no 2Q turno. na forma proposta. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 273 / 95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

De autoria do Deputado Anderson Adauto. o projeto em 
epígrafe vi sa declarar de utilidade púb li ca a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Santa Vit ória -
com sede no Município de Santa Vitóri a. 

Aorovado o projeto no 1Q turno. sem emenda. cabe a esta 
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2Q 
turno, nos termos regimentais. 

rund amentação 
A APAE de Santa Vitóri a tem por escopo fund amenta l a 

educação. o desenvolvimento e o ajustamento socia l da 
criança excepciona l . 

Pe lo trabalho de grande alcance soc i a l por e la 
desenvolvido. é meritória a dec l aração de sua utilidade 
pública. 

Conclusão 
0 elas razões expostas. somos pela aprovação do Projero de 

-2 1 no 273/95 no 2Q turno. na forma proposta. 
Sa l a das Comissões. 23 de agosto de 1995 . 
Ma rco Régis. relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PRO JETO DE LEI 



No 275/95 
Comissão de Saúde e Ação Social 

Relatório 
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De autoria do Deputado Mauri Torres. o Projeto de Lei nQ 
275 / 95 visa a declarar de uti. idade pública a Fundação 
Municipal do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -. com sede no 
Município de João Monlevaae. , cabe a 

~atéria no 
Aprovado o projeto no 1Q turno. com a Emenda 

esta Comissão deliberar conclusivamente sobre 
2o turno. nos termos regimentais. 
itendendo ao disposto no § 1Q do art. 196 do Regimento 

Interno. elaboramos a redação ao vencido. que é parte oeste 
parecer. 

Fundamentação 
A referida Fundação objetiva implantar uma oolítica 

adequada ao bem-estar do menor. mediante a orier.,ação e o 
planejamento ae ações para prevenção e correção das causas 
do seu desajustamento. 

Para rea li zar essa tarefa, part i cipa de um traba lho 
educativo junto às famílias. promove meios adequados para 
assegurar ao menor assistência nas áreas da saúde e aa 
educação. 

Pelas atividades desenvolvidas, a entidade merece ser 
declarada de utilidade púb l ica. 

Conclusão 
Diante do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Le i 

nQ 275/95 no 2Q turno. na forma do vencido no 1Q turno. 
Sa l a das Comissões. 23 de agos to de 1995. 
Jorge Eduardo de Oliveira. relator. 

Redação do Vencido no lQ Turno 
PROJETO DE LEI No 275/95 

Declara de utilidade pública a Fundação Municipal do Bem-
Estar do Menor - FUMBEM - com sede no Mun i c í pio de Jo2o 
Monlevade. 

A Assemb léia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta : 
Ar t. 1Q -F i ca declarada de utilidade pública a Fundação 

Municipa l do Bem-Estar do Menor - FUMBEM -. com sede no 
Município ae João Monlevade. 

Art. 2Q Esta l e i entr a em vi gor na data de sua 
publ i cação. 

Art. 3Q- Revogam-se as 
PARECER PARA O 

disposições em contrário. 
2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

No 276 / 95 
Comissão de Saúde e Ação Socia l 

Re l atór io 
De autoria do Deputado Ivair Nogueira. o projete Je lei em 

tela vi sa a oec i arar de utilidaoe púo li ca a Assoc i ação 
Comunitária Vila Esperança- ASC OV E -. co~ sede no Município 
oe Dores de Guanhães . 

Aprovado o projeto no 1Q turno. sem emenda. cabe a esta 
Comi ssão de li berar conc l 1Sivamente SJore a matéria no 2Q 
turno. nos termos regimentais. 

~undamentaçãc 
A ASCOVE. buscando maior integração entre as pessoas da 
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comunidade. desenvolve atividades de grande alcance social 
incentivando a un1ao. o espírito comunitário e a defesa do~ 
inter esses comuns. 
Entendemos que. pelo cumprimento de seus objetivos. a 

entidade merece ser reconhecida de utilidade pública. 
Conclusão 

Pelas razões expostas. somos pe la aprovação do Projeto de 
Lei ng 276 / 95 no 2Q turno, na forma proposta. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Jorge Hannas, relator. 

PARECER PARA O 2Q TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 283 / 95 

Comissão de Sa úde e Ação Social 
Relatório 

De autoria do Deoutado Geraldo Rezende. o orojet c ae l e i em 
epígrafe vi sa a aeclarar de util icade pública a Tenda de 
Umbanda Pa i Xangô c= Alaf i m. com sede no Município de 
Uberlândia. 

Aprovado o projete no 1Q turno. na forma original. cabe a 
esta Comissão deliberar conclusi vamente sobre a matéria no 
2Q turno. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A ent io ade desenvolve trabalho de grande importância 

social. como campanhas para arrecadação de vestuários. de 
a l imentos e de cestas básicas, buscando dar melhor condição 
de vida às famílias carentes. Além disso. divulga preceitos 
rei igiosos vis ando a propiciar-lhes conforto espiritua l . 

Conclusão 
Pelas razões expostas . somos pela aprovação do Projeto de 

Lei ng 283 / 95 no 2Q turno. na forma proposta. 
Sala das Comissões, 23 de agosto de 1995. 
Luiz AntOnio Zanto. re l ator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 290/ 95 

Comissão de Saúde e Ação Socia l 
Relatório 

A proposição em ana 11se. do Deputaoo Wander ley Ávila. 
oretende seja dec larada de utilidade públ i ca a Loj a Maçónica 
Sete Colinas ng 201. com sede no Município de Uber aba. 

Após a aprovação do projeto no 1Q turno. sem emenda . cabe a 
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 
2Q turno. em cumprimento dos trâmites regimentais. 

rundamentação 
Centro filantrópico e doutrinário. a Loja Maço~ ~ a Sete 

Colinas ng 201 vem desenvo lvendo import ante traoalr junto à 
comunidade oe Uberaba. 

A outorga oo titulo declaratório de utilidade púb l ica vir á . 
oor certo. faci 1 itar a lut a oa entidade pela consolidação de 
seus noJres idea i s. 

Conclusão 
E~ vi rtuoe oo exposto , somos pe l a aprovação do orojeto de 

Lei ng 290/ 95 no 2Q turno. na forma apresentada. 
Sa l a das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Jorge Hannas. relator. 
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No 292/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 
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A proposição em tela, do Deputado Dinis Pinheiro. objetiva 
declarar de utilidade pública a entidade Obras Sociais da 
Paróqu i a de São Joaquim de Bicas. com sede no Municipio de 
Igarapé. 
Após a aprovação do projeto no 1Q turno, sem emenda . cabe a 

esta Comissão deliberar conc lusivamente sobre a matéria no 
2Q turno. em cumpri mento aos disposit ivos regimentais. 

Fundamentação 
Pretende-se. por meio do projeto em causa. benefici ar ura 

entidade l ega l mente constitu i da e que desen volv e oc-a 
significativa na área socia l, uma vez que busca assist ir 
pessoas carentes do municio io em que se localiza. 

Com base nessas considerações, jul gamos ser a ent i dade 
merecedo r a da aec l aração de sua utiliaade púb l ica 

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

Lei nQ 292 / 95 na forma original. 
Sa l a das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Marco Régis. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
No 295/95 

Comissão de Saúde e Ação Social 
Relatório 

De autoria da Deputada Maria Olivia, a proposição em 
aná li se pretende seja dec l arada de utilidade públ i ca a 
Associação Comunitária do Movimento Familiar Cristão de 
Aiuruoca. com sede no Municipio de Aiuruoca . 

O projeto fo i aprovado no 1Q turno, com a Emenda nQ 1. 
Cabe. agora. a esta Comissão de li berar conclusivamente sobre 
a matéria no 2Q turno. na forma reg iment a l . 

Aten dendo ao disposto no 1Q do art . 196 do Regimento 
Interno. e l aboramos a redação do vencido. que segue em anexo 
e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
A menc ion ada Associação tem por final idade trabalhar ao 

l ado da comunioaoe. buscanao a melhor so lução para os 
problemas da co letivi daoe. especialmente os re lativos à 
infr a-estrutura. 
Por beneficiar o municipio mediante a união de fo rças aptas 

a trabalhar por seu desenvolvimento. a entidade faz jus ao 
titulo aeclaratório ae utilidade púb l ica. 

Conc l usão 
Em v i rtude ao exposto. somos oeia ap rovação do Projeto de 

Lei no 295 / 95 na forma do ve ncido no 1Q turno. 
Sala-das Comissões. 23 de agost o ae 1995. 
Marco Rêgis. relator. 

Redação do Vencido no 1Q Turno 
PROJETO DE LEI NQ 295 / 95 

Dec l a ra de uti idade púb l ica a Associ ação Comu irária ao 
Movimento Fami l iar c ~ istão de Ai uruoca. com sede no 
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Municipio de Aiuruoca. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mina s Gerais decr e ta: 
Art. 1Q - Fica dec l arada de utilidade púb l ica a Associação 

Comunitária do Movimento Fami li ar Cristão de Aiuruoca. com 
sede no Mun icipio de Aiuruoca. 

Art. 2Q Esta l e i entra e m vi gor na data de sua 
pub li cação. 
Art. 3Q - Revogam- se as disposições em contrário . 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 165/95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 165/ 95. de autoria 

Vasconcellos. que dá a denominação de 
Ba l bino de Carvalho à estrada paralela 

do Deputado Rona l do 
Avenida Dr. Joaquim 

à Rodovi a BR - 491. 
localiza da no Municipio de Eló i Mendes. foi aprovaao nos 
turnos regimenta i s . sem emenda. 

Vem agora o orojeto a esta Comissão. a fim de que. segundo 
a técnica l eg i slativa , seja daaa á matéria a forma adequada, 
nos termos do art. 270 , ~ 1Q, do Regimento Interno. 

Assim sendo. opinamos por se dar à proposição a seguinte 
redação final. que está de acor do com o aprova do. 

PROJETO DE LEI No 165/95 
Dá a denominação de Avenida Dr. JÕaquim Ba l bino de Carvalho 

à estrada para l e l a à Rodovia BR - 491, localiza da no Municipio 
de Elói Mendes. 

A Assembléia Legislativa do 
Art. 1Q - Fica denominada 

Carvalho a estrada pa rale la 
Municipio de Eló i Mendes. 

Estado de Mi nas Gerais decreta: 
Avenida Dr. Joaquim Balbino de 
à Rodovia BR - 491 . localiza da no 

Art. 2Q Esta l e i entra em vi gor na data de s ua 
publicação . 
Art. 3Q - Revogam-se as d isposições em contrár io. 
Sala das Comissões. 17 de agosto de 1995 . 
Pau lo Schettino. Presidente - Elbe Brandão, relatora 

Antônio Genaro . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 193/ 95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Lei nQ 193 / 95. de a utori a do Deou t ado Antônio 
Júlio. que dá a oenominação de Rodovia José da Costa Pereira 
ao trecho da Rodovia MGT-146 que liga o trevo de Araxà. 
localizado na Rodovia BR - 262. ao Munic ipio de Serra do 
Salitre. foi aprovado nos turnos reg i mentais. sem emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de oue . segundo 
a técnica legislati va. se j a dada à matéria a forma adequada . 
nos termos do a rt. 270. ~ 1Q. do Regimento Interno. 
Assim senoo . opinamos por se dar à proposição a seguinte 

red ação final. que está de acordo com o aprovado. 
PROJETO DE LEI No 193 / 95 

Dá a denominação de Rodovia José aa Costa Pereira ao trecho 
oa Rooovia MGT-146 que liga o trevo oe Ar axá. loc a li zado na 
Roaov ia BR- 262. ao Municipio de Serra do Salitre. 

A Assemb l é ia Legislativa ao Estaao de Min as Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica denom inaoo Rodovia José da Costa Pereira o 
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trecho da Rodovia MGT-146 que liga o trevo de Araxá, 
localizado na Rodovia BR-262, ao Município de Serra do 
Sa 1 i t r e. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revcgam-se as disposições em contrário. 
Sa l a das Comissões. 17 de agosto de 1995 . 
Paulo Schettino. Presidente - Elbe Brandão. relatora 

Antônio Genaro. 

TRANSCRIÇÕES 

"REPÚBLICA DE MG - POLÍTICA MINEIRA ~ TEMA DE DICIONÁRIO* 
Francisco Iglésias 

A riqueza de uma historiografia está baseaoa não só em seus 
autores como também nas chamadas obras de referência , que 
facilitam o trabalho dos pesquisadores e abrem novas pistas 
para o enriquecimento de quanto se fez. Minas Gerais 
distingue-se. na Histór i a do Brasi l . pe l a presença política. 
pe l a economia , por seus artistas , escritores e cientistas . A 
bib l iografia mineira. no entanto. não traduz ainda a sua 
real importância. Pensando em obras de referência, há pouco . 
muito pouco. Nesse sent i do, deve-se saudar o aparecimento do 
"Dicionário Biográfico de Minas Gerais. Período Republicano. 
1889 / 1991" , coordenado por Norma de Góis Monteiro (Edição da 
Universidade Federa l e da Assemb léia Legislativa do Estado 
de Minas Gerais, do i s volumes; 734 páginas; 100 reais). Tem-
se nos 2.029 verbetes da obra um bom retrato de Minas entre 
o ano da Proclamação da República e 7 de abri l de 1991. data 
do centenário da instalação da prime i ra Constituinte 
mineira. 
Resultante de amplos estudos e experiênci a e de l arga 

reflexão sobre objetivos e metodolog i a, o Di cionário mostra 
a vi aa política. soc i a l, econômica e cu ltur al em trabalno 
severo e criter ioso . Os veroetes seguem mode l o nem sempre oe 
todo rea li zado, por falta de fontes e de resoostas a 
questionários , apesar de muitas entrevi stas e contatos de 
todo tipo. Tem- se a biografia quanto possível completa. mas 
nos 1 imites econômicos de verbetes que :razem local e data 
de nascimento. nomes e profissões dos pais e da esposa, 
escolaridade , parentes na política ou outras atividades de 
re l evância púb li ca. O pione i rismo do empreendimento pode 
explicar as faltas. Destaque- se , contudo, o auxi l io que os 
dois volumes pooem prestar . a contr i bu i ção para os estudos 
sociais. notadamente de História. Se é soo r etuoo política. 
vai ajudar a ter-se me lhor perfil da po l ítica mineira. 
dec is iva na vi da naciona l. a ponto de j á se ter cr i ado o 
estereótipo do po l ítico mineiro. quase um fo l c l ore sobre a 
mine i r i dade . o mineirismo e a minei r ice." 

* - Texto tr anscr ito a requerimento do Deputado Sebastião 
Na varro Vi e ira . 

PRONUNCIAMENTO DO EMBAIXADOR ITAMAR 
NO AEROPORTO DE PORTELA DE SACAV~M , 
"Ch ego a Lisboa para realizar 

AUGUSTO CAUTIERO FRANCO 
EM LISBOA , EM 3 1/ 5/ 95 * 
traoa l no po ii t ico e 
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dip l omático em posto de importância singular para o Brasi l . 
Como sempre tenho repetido , a natureza de nossas relações 
não pode ser entendida pelos critérios usua i s. O que ne l as 
importa. mais do que os negócios que possamos fazer. e dos 
interesses comuns que tenhamos. é esse destino aue 
construímos. em nossos antepassados. sem cuja ousadia a face 
do munoo contemporâneo não seria a mesma. Não nos podemos 
negar , brasile i ros e portugueses , como irmãos para sempre, 
na transcendência do tempo. 

Sou hoje Embaixador do Brasil em Li sboa e. como ta l . 
segu i rei as normas e procedimentos de um Chefe de Missão. 
Espero que a minha presença em Portugal e as ativ i dades que 
aqui desenvolverei dissipem quaisquer dúvidas quanto a isso. 
Tenho abso lu ta convi cção de que. com a co l aboração das 
autoridades portuguesas. as relações entre os nossos dois 
paises continuarão se robustecenao. como vi nham 
robustecendo-se nos últimos tempos. 
Sinto- me muito a l egre por estar em Lisboa . entre amigos. 

com a delegação do Governo brasileiro. depois de o Senado da 
Repúb l ica, onde represente ' ~ Estaao de Minas Gerais durante 
16 anos. ter aprovado r ~ ,sagem do Presidente Ferna ndo 
Henrique Cardoso indicando o me u nome para a honrosa missão 
de Emba i xador junto ao governo e ao povo de Portuga l . 

Entre outras taref as que cumorirei em Lisboa está a de dar 
continuidade ao projeto da Comunidade aos Países de Língua 
Portuguesa. iniciativa de meu Governo durante a presença em 
Lisboa de meu amigo e grande brasileiro. Embaixador José 
Aparecido de Oliveira. 

Ao desembarcar nesta bela cidade. lembro-me do heróico oovo 
de Timor-Leste. em sua difíc il. mas gloriosa luta pe l a 
a utonomia nac ional. Reafirmo o que sempre disse. como 
Presidente da República, em favor da autodeterminação do 
povo irmão daquele long í nquo território , onde os portugueses 
aeixaram as sementes de sua bravura e de sua fé. 

Quero . da mesma forma, significar a minha grande amizade e 
gratidão pessoa l ao Primeiro- Ministro Cavaco S ilva e ao 
Presidente Mário Soares. Enquanto viv er. estará presente na 
minha alma o conforto de sua so l ida~iedade. em momento de 
dor em Cartagena. quando dolorosa circunstânc i a obrigou-me a 
ad i ar viagem que faria a Li sboa. Souberam ambos entender a 
intensidade de me u sofrimento tudo fizeram para dar - me as 
forças para o confronto com c des ti no . Só em nosso idioma 
comum. com a sua força de emoção e afeto. podemos 
transmitir. nestas horas. o que nos va i na a lma. " 

* - Texto transcrito a requer ime nto do Deputado Al oerto 
Pinto Coelho. 
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BELO HORIZONTE , SÁBADO, 26 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 24 DE AGOSTO DE 1995 

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

Correspondência: Oficio- nQ 10/ 95, do Presidente do Tribuna l 
de Contas e Oficio - Registro de pr esença - Apresentação de 
Proposições: Proposta de Emenda à Constituição ng 12 / 95 -
Projetos de Lei ngs 404 e 405 / 95 - Requerimentos ngs 674 a 
682 / 95- Requerimentos dos Dep utados Maria Olivia, Jo rge 
Hannas , Carlos Pimenta e João Leite Comunicações : 
Comunicações do Deputado Simão Pedro Toledo e da Comissão de 
Administração Púb l ica - Oradores Inscritos : Discursos dos 
Deputados Gera l do Rezende. Marcos Helênio. Gilmar Mach ado, 
João Leite e Alencar da Silve ira Júnior - 2a PARTE ( ORDEM DO 
DIA ): 1ª Fase: Abertura de inscrições- Decisões da 
Presidência - Palavras do Sr. Presidente Leitura de 
comunicações apresentadas Discussão e votação de 
pareceres: Parecer de redação final ao Projeto de Lei ng 
285/ 95: aprovação Requerimentos: Requerimentos aos 
Deputados Jorge Hannas. Maria Olivia, João Leite e Carlos 
Pimenta; aprovação - Requerimento nQ 570/ 95: aprovação - 2ª 
Fase: Palavr a s do Sr. Presidente Questões de ordem: 
chamada para recomposição de "quorum": inexistência de 
número regimenta l para continuação dos trabalhos 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Ás 14h15min. comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen - Maria José Haueisen-

Ibrahim Jacob - Ermano Batista- Antônio Júlio Ai lton 
Vilela - Ajalmar Silva -A l berto Pinto Coelho - Alencar da 
Silveira Júnior Álvaro Antônio Anderson Adauto 
Anivalao Coelho - Antônio Andrade - Antôn io Genaro - Antônio 
Roberto - Arna l do Penna - Bilac Pinto- Bonifácio Mourão-
Carlos Pimenta - Dil zon Melo- Dinis Pinheiro Durva l 
Ângelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Geraldo Rezende- Geraldo Santanna- Gilmar Machado- Glycon 
Terra Pinto Hely Tarquinio Irani Barbosa Iva ir 
Nogueira- João Batista de Oliveira - João Leite - Jo rge 
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José 
Maria Barros - Kemil Kumaira- Luiz Antônio Zanto- Marce lo 
Gonçalves- Marco Régis - Marcos Helênio- Maria Olivi a-
Miguel Barbosa -Migue l Mart'ni - Olinto Godinho - Paulo 
Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferre i ra- Romeu Queiroz-
Ronaldo Vasconce llos -Sebast ião He lvécio Simão Pedro 
Toledo - Wi l s on Trópia. 

O Sr. Presidente ( Deputado Wanderley Ávila ) - A l ista de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
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Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mineiro , ini c i amos os nossos tr aba lhos. Com a 
pa lavra, o Sr . 2Q-Secretári o, para proceder à l eitura da a ta 
da reunião anterior. 

1ª PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE ) 
Ata 

- A Deputada Maria José Haueisen , 2ª - Secretária. pr oceo e à 
leitura da ata da r e união anterior, que é aprovada sem 
restrições. 

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

1Q- Secretário. lê a seguinte correspondência: 
OFÍCIOS 

NQ 10/ 95, do Sr. Flávio Rég is Xavier de Moura e Castro. 
Presidente do Tribunal de Contas do Es t ado, comunic~ndo sua 
concordância quanto à prorrogação do prazo pa ra que o 
téc nico desse órgão . Judas Thadeu Monteiro Lobato. conc lu a 
seu trabalho junto à com i ssão espec i a l para estudos 
comparativos das obr as de dupl icação da Fernão Dias. ( - Á 
Comiss ão Esoec ial - Fernão Dias.) 

Do Sr. Marce lo Meira Bhering, Diretor da Suoerintendênc i a 
de Finanças da Secretaria do Trabalho. encaminhando cópia do 
Demonstrat ivo da Disponibil ida:? do Fundo para a Infância e 
a Adolescência a té 31 / 7/ 95. , . À Comissão de Fiscalização 
Financeir a. ) 

Registro de Presença 
A Presidência regi stra em Plenár io a pr ese nça do ex -

Deputado Bernardo Rubinger. 
O Sr . Presidente - A Mesa passa a receber orooosições e a 

conceder a pa l avra aos oradores inscritos para o Pequeno 
Expediente. 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidade. são encam inhadas à Mesa as seguintes 

proposições: 
PROPOSTA DE EMENDA Á CONSTITUIÇÃO NQ 12/95 

Dá nov a redação ao ? 2Q do art. 53 da Constituição ao 
Estado e ao art. 68 do Ato das Disposições Constituciona i s 
Tr a nsitórias. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Ger ais aprova: 
Art. 1Q - O art. 68 do Ato das Disposições Con stituc ionais 

Transitórias da Constituição do Estado passa a v igorar com a 
segui nt e redação: 

"Art 68 - Até a entrada em vigor da lei complemen ta r a que 
se refere o art. 159. I e II. da Constit ui ção do Estado . 
serão ao lica das as seguintes normas: 

I - o projeto do Plano Pl uri anua l de Ação Governamenta l. 
para vigência até o final a o primeiro exercício financeir o 
do mandato subseqüente. será encaminh ado até sete meses e 
meio antes do encerramen:o do primeiro exercício financeiro 
e oevolvi do para sanção até o término do prime i ro per i·~o da 
sessão l eg i slativa: 

II - o proj et o da Lei de Diretr i zes Orçamentárias será 
encaminhado até sete meses e meio antes do encerramento do 
exerc ício financeiro e devolvido par a sanção até o término 
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do primeiro período da sessão legislativa; 
III o projeto da Lei Orçamentária do Estado será 

encaminhado até três meses antes do encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanção até o término 
da sessão legislativa. 

Parágrafo único - No primeiro exercício financeiro de cada 
mandato: 

I - o projeto de aue trata o inciso II deste artigo será 
encaminhado até quatro meses e meio antes ao encerramento do 
exercício financeiro e devolvido para sanç2o até três meses 
antes do encerramento do exercício financeiro; 

II - o projeto de que trata o inciso III deste artigo será 
encamínhaao até dois meses antes ao encerramento do 
exercício financeiro e devolvi do para sanção até o término 
da sessão legi s l ati va.". 
Art. 2o- O ç 2o do ar t. 53 da Constituição do Estado passa 

a vigorar com· a seguinte redação: 
"Art. 53- ....... . .......... . .. . . . . . . · · · · · · · · · · 
~ 2Q- A sessão legisl at iv a ordinária não será interrompida 

sem a aprovação do projeto da Le i de Di retrizes 
Orçamen tárias , sa lvo no primeiro exercício financeiro de 
cada mandato governamenta l . quando a sessão legisl ati va 
ordinária não será encerrada sem a aprovação desse 
orojeto. " . 

Art. 3Q - Esta emenda á Constituição entra em vigor na data 
de sua publ i cação. 

Sa l a das Reuniões, de agosto de 1995. 
Miguel Martini - Paulo Schettino - Sebastião He lvécio 

Antônio Júlio- Ajalmar Silva- Al encar da Silveira Júnior 
Jorge Eduardo de Oliveira - Hely Tarquínio- Dinis Pinheiro 
- Aílton Vilela - Gera l do Santanna - Jairo Ataíde- Geraldo 
Rezende - João Leite - Anivaldo Coelho - Marcelo Gonça lves -
Dur va i Ângelo - Paulo Piau - Car l os Pimenta - Djalma Diniz -
Kemil Kumaira -Maria José Haueisen- Gera l ao Nascimento-
Marcos Helênio - Almir Cardoso - Arnaldo Penna - Sebastião 
Costa. 
Justificação: Por definição constituciona l. a função básica 

da Le i de Diret izes Orçamentárias. compatíve l com o Plano 
Plurianual. é estabelecer as metas e as prioridades da 
adm ini stração pública. orientar a e l aboração da lei 
orçamentária anual. dispor sobre a legislação tributária e 
estabe l ecer a política de aplicação das agências financeiras 
oficiais do Estado. 

No entanto. ressaltamos que a inexistência do Plano 
Plurianual no primeiro exercício financ e iro de cada mandato 
restringe o a l cance da LDO oara o exercíc io suosequente. 
pela falta de aefinição dos investimentos prioritários e oas 
metas a serem perseguidas. 

Conforme preconiza a Constituição mineira . o Plano 
Plurianual delimita e fixa o rumo da elaboração da LDO ao 
oef inir as prioridades e as metas do setor público. 

Por i sso. não podemos conceoer aue o PPAG. que orienta a 
ap licação de investimentos e os programas de 
desenvolvimento. seja apreciado por esta Casa a pós a votação 
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da LDO, que tem a função de detalhar para o exercício 
seguinte as diretrizes estabelecidas pelo primeiro. Tal fato 
configura uma incoerência e uma desatenção a uma função 
essencial do governo. que é a garant ia de um planejamento 
eficaz para se atingir o desen volvimento econôm ico e socia l. 

Com a aorovação da emenda proposta. estaremos corrigindo o 
problema :e tr am it ação dessas leis programáticas , sem 
prejudic2 · os prazos de e labor ação das normas pelo 
executivo. pois entendemos que cada novo governo estabelece 
suas diretrizes básicas de ação governamenta l antes mesmo de 
ser e leito. 
-Pub licada. fica a proposta de posse da Mesa pelo prazo de 

três dias, para ~eceber emenaa. nos termos do art. 209 do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 404 / 95 
Dispõe sobre as cond i ções oara preenchimento. exercício e 

vacância de :argos de direção em autarquias. empresas 
públicas. soc 1edades de econom ~ a mista e fundações 
pertencentes ao Estado de Minas Gerais. 
A Assemo l éia Legis l at iva do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1Q -A contratação, o exerc í cio e o des ligamento de 

todos os dirigentes de a utarqui as . empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações pertencentes. no 
todo ou em parte, ao Estado de Minas Gerais obedecerão ás 
regras estabelecidas nesta l e i . 
Parágrafo único- São considerados dirigentes: Presidentes. 

Vice-Presidentes. Diretores e membros do conselho de 
administração indicados pelo Poder Executivo. 
Art. 2Q São reouisitos para a nomeação ou oara a 

indicação. sem os qL~is o pretenoente não poderá assumir 
cargo ou função: 

I - apresentação de certidões negativas dos distribuidores 
cível e criminal e suas respectivas varas de execução do 
Estado oe Minas Gerais : 
II - apresentação oe certidões negativas do Serviço de 

Proteção ao Crédito da Associação Comerc i a l ae Minas Gerais 
e do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos do Banco 
Central do Bras i 1 : 
III - apresentação de cert'- Ses de quitação de débitos 

fiscais com o Estaao, a Uni~ e a Prefeitura no local do 
domicílio do pretendente. bec como de cópias das 5 (cinco) 
últimas declarações do Imposto de Renda e declaração 
atual i zada de bens referentes à pessoa e de todas as pessoas 
jurídicas de que seja sóc io-gerente ness e per íoao: 

IV - apresentação de documentos que comprovem capacitação e 
experiência técni ca. ta i s como diplomas de graduação. 
certificaaos de cursos de oós-graduação. extensão 
universitária ou referências oe efetivo exercício 
profissiona l . 

' lQ - Os documentos constantes nos incisos I a III devem 
ser apresentados em relação ao côn juge do pretendente a 
cargo ou função. 

2Q - A declaração atualizada ae oe ns deve conter a 
c=scrição pormenorizada e a aenominação (nome de fantasia) 
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de cada empresa de que o pretendente é sóc io. Em caso de 
conglomerado ou "holding ", deverão ser descritas todas as 
empresas controladas pelo grupo. 

9 3Q - Os documentos citados no parágrafo anterior serão 
entregues á Comissão de Administração Pública da Assembléia 
Legislativa até o máximo de 20 (vinte) dias antes da data da 
posse, a qual somente será possível com a autorização 
expressa da Comissão. que pode r á designar argüição pessoal 
do pretendente. 
~ 4o - Todos os documentos referidos anteriormente serão 

pÜblicados no diário oficial do Estado. 
Art . 3Q - O dirigente nomeado pelo Poder =xec utivo, se 

Diretor de empresa privada, tendo seu nome aprovado pela 
citada Comissão da Asse~~ 1 éia Legis l at iva. antes de tomar 
posse na função pública. terá que se afastar da direção da 
empresa. 

Art. 4Q - Aoós a posse. durante o exercício de cargo ou 
função. são deveres do ocupante: 

I - atuar com denodo na busca das metas estabe lecidas para 
a prestação de serviços ou a proaução de bens e infr a-
estr u:ura. seja pelo Estado. seja pela assembléia de 
acio r.~ stas ou ainda pelos cidadãos. considerando sempre o 
bem-estar da população. e. em função disso. defendendo os 
interesses da instituição que dirige e de seus usuários. 
resistindo, quando for o caso, ás ingerênci as de oraem 
política, mesmo aquelas do Poder Execut ivo. que prejudiquem 
o desempenho, a economicidade. a moralidade, _ 
i mpessoal i dade e a legalidade na gestão e a qualidade de~ 
servi ços prestados: 

II -atuar com imparcialidade e impessoalidade. atendendo a 
sociedade como um todo. e. nos casos discricionários. vi sar 
sempre á melhoria das condições de viaa das pessoas menos 
favorecidas: 
III - divulgar periodicamente re l atório de todas as suas 

atividades, guardando sigilo, no entanto. de todas as 
matérias que impliquem posicionamento estratégico e 
mercadológico. negociação de futuros contratos. processos 
licitatórios e todos os atos que possam incorrer em 
manipulação do mercado de ativos ou de futuros ou beneficiar 
aeterminados grupos ou pessoas. 

Art. 5Q -Após a exoneração. 
serviço, são obrigatór i as , a lém 
declaração atua li zada de bens. 
(do is) anos: 

a pedido ou no int eresse do 
oa apresentação imediata de 
no perioao seguinte de 2 

I - a apresentação anua l de cópia da declaração do Imposto 
de Renda. a fim de se verificarem as fontes de rendimento: 

II - a comunicação de ocupação de cargos ou subscrição de 
cotas ou ações em empresas que operem no mesmo ramo ae 
atuação da empresa estata l em que trabalhou ou em empresas 
ae consultoria. assessoramento e intermediação de cont atos 
com o poder púb li co. 

Parágrafo único- O poder púb. ico não poderá contratar . sob 
pena oe nulidade , oe lo mesmo perioao de 2 ( ao i s ) anos. com 
empresas que empreguem esses ex-dirigentes. 
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Art. 6Q -Aos dirigentes em exercício será ap li cado 0 
disposto nos arts. 3Q e 4Q desta lei. 
Parágrafo único - Os dirigentes já em exercíc io deverão 

entregar a documentação exigida no art. 2Q desta lei dentro 
do prazo de 90 (noventa) dias. sob pena de exoneração. 
Art. 7Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Art. 8Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a oas Reuniões. de agosto oe 1995. 
Almir Cardoso 
Justificação: Os programas privatizantes que estão entre as 

principais ações dos Governos Federa l e êstad ual, para 
vi abi li zar processos de troca patrimonial, trazem em s ua 
base uma posição politico-·aeológica que de li beradamente 
reauz a noção de Estaoo á noção de governo. que 
periodicamente ocupa o Pode- Executivo e temporariamente 
representa o Estado. que é algo mais a mplo e complexo que 
governo. Por essa via. razões pol itico-eleitoreiras. 
in teresses partidários e de grupos económ icos podem se 
sobrepor ao interesse público. 

Esse tipo de ação determina s imult aneamente o excesso de 
ingerênc ia dos sucessivos governos estaduais na gestão de 
empresas e fundações , inviabilizando uma gestão 
orofissionalizada e perpetuando o uso privado do patrimônio 
público. Como bom exemplo disso. temos Bancos estaduais. 
como a MinasCaixa e o Agrimisa. que tiveram de ser 
liquidados ou vendidos devido á ingerência na sua 
administração e seu uso po lí tico. 

Nas composições das direções da adm inist ração 
descentralizada. antes do inter esse público. têm prevalecido 
o atendimen to a arranjos da base política do governo, os 
problemas do f l uxo de caixa. as vontaaes de Secretários, 
Ministros e Governaaores. além dos interesses de grupos 
privados. 
Como recentemente ocorreu no caso Dallari. ex -Secretário de 

AcomPanhamento êconômico do Ministério da Fazenda. quando 
podem ter ocorrido sérios vazamentos de informações de 
interesse oúbl ico a grupos privados. o Estado não tem. até o 
momento. ins rumentos pa a garantir a nomeação de d i rigentes 
oas administrações direta e inaireta verdadeir amente 
comprometidos com o interesse oúbl ico da função para a qua l 
são nomeados. 
Para diretorias oe outras empresas e fundações são 

indicadas pessoas sem a menor experiência no ramo. mas 
contemolam-se interesses e acordos po lí t i cos. 

Dor outro lado. essas diretorias politiqueiras. quando 
deixam seus postos e retornam á iniciativa privada, acaba 
passa ndo informações privilegiadas a concorrentes ao setor 
púb 1 i co. 
O projeto de le' que ora aprese1tamos á de li beração desta 

Casa de l e i s visa a disciplinar e submeter á efetiva 
fiscalização do Poder Legis l ativo a indicação. a nomeação e 
o exerc ício ae o'rigente de empresas. funaações e autarquias 
do Estado. como um dos instrumentos de desprivatização do 
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Estado, para colocar no seu devido lugar o interesse 
público. 

Os dispositivos da proposta visam a proteger o interesse 
público, profissionalizar a gestão, normatizar a relação 
entre Estado e iniciativa privada , democratizar as relações 
entre governo e empresas públicas e privadas e coibir a 
"advocacia administrativa " e a "inside information" . 
Ademais, o projeto respeita os Diretores e procura criar 

mecanismos que lhes dêem poder de resist ir a ingerências que 
firam o interesse público Por isso. confiamos na sua 
aprovação. 

- Pub li cado . vai o 
Admi ni stração Púb li ca 
parecer, nos termos 
Regimento Interno. 

projeto às Comissões de Justiça , de 
e ae Fisca li zação Financeira para 

do ar:: . 195. c / c o art . 103. do 

PROJETO DE LEI NQ 405 / 95 
Cria o Fundo Estaaua l de Crédito Educativo - FECE - e dá 

outras providências. . 
A Assemb léia Legis l ativa do Estado de Minas Gera1s decreta: 
Art. lo- Fica criado o Fundo Estadua l ae Crédito Educativo 

- FECE --. destinado ao financiamento de curso universitario 
de graduação e de curso técnico profissiona~izante: . 

Art. 2Q- O FECE. de natureza e i ndi vi duaçao contabe1s. tem 
prazo i ndeterminado de duração . 
Art. 3o -Podem ser beneficiários do FECE o estudante de 

curso universitário e o de curso técnico profissionalizante 
matriculados em instituições de ensino situadas neste 
Estado. 

Art . 4Q -Para obtenção de financiamento com recursos do 
FECE, exigir-se-á do candidato a benef i ciário: 

I - comprovação de insuficiência de recursos proprios ou 
familiares para o custeio das despesas esco l ares: 

II - comprovação de bom desempenho acadêmico: 
III - comprovação de não possuir titulo de graduação em 

outro curso universitário. 
Art. 5o- São recursos do FECE: 
I - as dotações orçamentárias cons ignadas no orçamento do 

Estado ou em créditos adicionais: 
II -as contribuições , as doações. os auxi l ias e os legados 

de pessoas fisicas ou ju- · ~icas. públi cas ou privadas. 
nacionais c_ internacionais 

III c resultado da~ ap li cações financeiras das 
disponibilidades temporárias: 

IV - os provenientes de outras fontes. 
Art. 6o -A aplicação dos recursos fin anc i ados pelo FECE 

deverá ser comprovada na forma def inida em regulamento. . 
Art. 7o -o financiamento de que trata esta le1 sera 

quitado-oelo benef ici ário a par tir de 2 (dois) _anos apos a 
conclusão do curso. observados os segu intes cr1ter1os: 

a) os juros sobre o financiamento conced1do 
u l traoassarão 6% (seis por cento) ao ano . exc 1u1da 
incidên cia no per iodo de carênc i a previsto no "caput" 
art i go: 

não 
a sua 
deste 

b) o prazo para a auitação será eq uival ente ao número de 
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anos ou periodos que forem efetivamente financiados recursos do Fundo. com 
Art .. 8Q _-O _ 6rgão ge~tor do FECE é a Secretaria de Estado 

da. Eaucaçao. a qual: alem das instituições determinadas pelo 
ar,. 4Q. I, da Le1 Com~lementar nQ 27. de 18 de janeiro de 
1993, compete proceder a analise das solicitações relativas 
aos requ 1s1tos contidos nesta lei. 
Art. ~Q -O . 6rg~o gestor do FECE enviará anualmente á 

Com1ssa? de Eaucaçao. Cultura. Desporto e Turismo e Lazer da 
As~emble1a Legislativa relataria contendo informações sobre 
o ru~c1onamento ao Fundo. especialmente as relativas a: 

a ) ronte de recursos obtiaos; 
b) valor dos recursos financiados: 
c ) núme o de estudantes benefic i ados: 
d) relação nominal ae be efic i ários inadimplentes co~ 0 FECE: 
e ) outras 

Comissão. 
informações consideradas relevantes pe l a 

Ar:. 10 -O agente f i~ anceiro do FECE é o Banco do Estado 
de Minas Gerais S.A. - BEMGE -. que não fará jus a nenhum 
tipo de remuneração pelos serviços prestados. 
Art. 11 -O Grupo Coordenador do FECE tem a seguinte composição: 
I - 1 (um) 

Planejamento e 
I I - 1 (um) 

Fazenda: 

representante da 
Coordenação Gera l : 
representante da 

Secretaria 

Secretaria 

de 

de 

Estado do 

Estado da 
III - 3 ( três) representantes da Secretaria de Estado aa Educação: 
IV - 1 (um) representante do BEMGE: 
V ~ 1 (uml representante dos estudantes. designado pe l as 

ent1dades estudantis legalmente constituidas: 
VI - 1 (um) representante do sindicato dos estabelecimentos de ens1no. 
Art. 12 -Compete ao Grupo Coordenador do FECE, além das 

atribuições cont i das no art. 4Q. III, da Lei Complementar nQ 
27. de 18 de janeiro ae 1993: 

I - definir a politica :e aol icação dos recursos: 
Ii - fixar diretrizes 2 prioridades de financiamento ou de reoasse ae recursos: 
III -aprovar o pia o anua l de ao l icação dos recursos: 
IV - acompanhar a execução do Fundo. 
Ar t . 13 - :: veaada a concessão de f i nane i ament o ou o 

repasse ae recursos a oeneficiá io que descumpra o disposto 
nesta lei ou que se encontre inadimplente com o Funao. 
Ar:. 14 - Cabe á Secretar i a ae Estado da Fazenda a 

~~oer vi são financeira oa gestora e do agente financeiro do rtCE. 
Art: 15 - Os demonstrativos financeiros do FECE obedecerão 

ao _d 1soosto na Lei Federa l nQ 4.320. de 17 de março de 1964 . 
e as normas gerais e espec ifi cas do Tribuna l de Contas do Estaoo . 
Art. 16 - O Poder Exec utivo regu lame ntará esta le i o prazo 

de 60 !sessenta! aias contados da aara ae sua oub i icação. 
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Art . 17 Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 18- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 17 de agosto de 1995. 
Dimas Rodrigues 
Justificação: O objetivo desta lei é oferecer uma 

oportunidade aos estudantes oriundos de famí l ias de baixa 
renda. Além da falta de incentivo ao estudante ~ue se dedica 
a curso técnico ou universitário. o que fa: com que e l e 
abandone o curso antes mesmo de alcançar a sua fase fina l . 
vivemos em uma sociedade em que os fi l hos de fami l ias de 
baixa renda são discriminados: ou não concluem o 2Q grau ou, 
chegando à facu l dade, ficam impossib ii itados de concluir 
seus cursos. 

Nos moldes do financ i ame nto proposto. es1aremos 
incentivanao o estudante realmente interessado em conc l uir 
um curso técnico ou universitário , na medida em que 
condicionamos essa formação ao seu deS€10enho no curso 
pretendido. 
E importante fri sa r a questão do prazo c~ carênc i a. Dois 

anos de carênc i a em um financiamento cc· a finalidade 
proposta no projeto apresentado é prazo suf i ciente para que 
o recém-formado encontre meios para saldar sua dívida. 

Acreditando que se trata de uma ação de fundamental 
importância para os estudantes mineiros. submeto esta 
proposição à aprovação dos nobres pares. 

- Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, de 
Educação e de Fiscalização Financeira para parecer , nos 
termos do art. 195, c / c o art. 103. do Regimento Interno. 

REQUERIMENTOS 
NQ 674 / 95, do Deputado Ibrahim Jacob. solicitando seja 

formulado apelo ao Secretário de Administração com vistas a 
que se respeitem os d ir eitos dos servidores aposentados ao 
Qu adro Especia l da Educação. ( - À Com i ssão de Educação.) 

NQ 675 / 95. do Deputado Jorge Hannas. solicitanao seja 
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça com 
vist as à criação de duas varas judiciárias na Comarca de São 
João de l - Rei. (-À Comissão de Assuntos Mun ici pais> ) 

NQ 676/ 95 , do Deputado Wander l e y Ávila. so li citando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçõnica Deus. União e Fra-~rnidade. no Município de Rio 
Pardo de Minas. por seus 13 ~~os de existência. 

NQ 677 / 95, do Deputado Wanaer l ey Ávila, sol i citando se 
consigne nos ana i s da Casa voto de congratu l ações com a Loja 
Maçõnica Independência e Trabalho. no Mun i cípio de Caeté. 
por seus 13 anos de ex i stênc i a. 

NQ 678 / 95. do Deputado Wander ley Ávila. so licit ando se 
consigne nos anais da casa voto de congrat ul ações com a Loja 
Maçónica Caridade e Luz. no Município de Bicas. por seus 90 
anos de existência. 

NQ 679 / 95. do Deputado Wanaer l e y Ávila. so li citando se 
co~signe nos ana is da Casa voto de congratu l ações com a Loja 
Maçónic a Arlindo dos Santos. no Município de Montes Claros. 
por seus oito anos de existência. 
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NQ 680/ 95. do Deputado Wander ley Ávila. solicitando se 
consigne nos ana is da casa voto de congratulações com a Loja 
Maçónica Fraternidade, no Município de Piuí. por seus 47 
anos de existência . ( Distribuídos à Comissão de 
Educação.) 

NQ 681 / 95. do D~=utado Simão Pedro To l edo, so l i citando seja 
formulado apelo ao Governador do Estaao com vistas à 
nomeação no cargo de Defensor Público dos candidatos 
aprovados no concu so público de 994 . ( - Á Comissão de 
Administração Púb li ca.) 

NQ 682 / 95 , do Deputado Geraldo Nascimento. so licit ando seja 
formulado ape lo ao Governador do Estado com vist as a que 
encaminhe a est2 : asa o encontro de contas a que se refere o 
art. 1Q da Le i 1 10 .863. de 6/ 8/ 92. relativo aos débitos e 
créditos existentes entre o Governo ao Estaao e o Grupo 
Menaes Júnior. ( -À Mesa da Assembléia.! 

Da Deputada Maria Olívia. solicitando o desarquivamento do 
Projeto de Lei ng 1.502/ 93. 

Do Deputado Jorge Hannas , so l icitando regime de urgência 
para a tramitação do Projeto de Lei ng 392 / 95. 

Do Deputado Carlos Pimenta, so licit ando seja feito convite 
à Sra. Ruth Cardoso para debater as ações e os programas 
previstos para o Estaao de Minas Ger a is. 

Do Deputado João Leite. so licit ando seja formulado ape lo ao 
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondónia com 
vist as à ap ur ação de irregularidades em ordem judicial. no 
Município ae Corumbi ara . RO. 

COMUNICAÇÕES 
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deoutado 

Simão Pedro Toledo e da Comissão de Administração Pública. 
Oradores Inscritos 

O Sr . Pres i dente- Com a palavra. o Deputado Geraldo 
Rezende. 

O Deputado Geraldo Rezende 
Deputados. o assunto do momento na 
e na televisão é a intervenção do 
arapuca financeira chamada Banco 
mais duas "arapuau i nhas" menores 
momento. 

Sr. Presidente. Srs. 
imprensa falada e escrita 
Banco Central em ma i s uma 
Econõmico, embora existam 
das quais não falarei no 

Eu. como parlamentar e representante do povo mineiro nesta 
Assemb l éia . não poderia deixar de aq ui estar para debate r 
esse ass unto do momento. que é de responsab ilidade dos 
senhores parlamentares. não só da Assembléia mineira mas 
t ambém das Câmaras de Vereadores e das duas Casas que 
compõem o Congresso Naciona l : o Senado e a Câmara dos 
Deputados. 

Vou se r rápido . aevido ao curto tempo do aua l disponho para 
expressa r minhas idéias. embora t en ha em mãos um calhamaço 
de documentos oue guardo com um pouco de raiva por constatar 
que as autoridades constituídas do Pais não tomam 
orovi dê cias. orincipalmente os gove nantes federais. uma 
vez que. aesde Peoro até o nosso Fernanao Henrique. 
conservam-se ca l aaos. AI iás . até que tomam providências, só 
aue favoráveis aos autores das arapucas. àqueles que 
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conseguem concessões para montar seus Bancos e depo is 
exploram o povo, sacrificando. principalmente. o 
trabalhador. 

Eu, Geraldo Rezende. tomei um prejuízo, tendo meu dinheiro 
roubado. como provam os documentos que tenho em mãos. 
quando , em 1972, como trabalhador com carteira assinada. o 
que fui por 23 anos e meio com muita d ifi culdade. comprei 
uma tapeação. uma escécie de fundo de investimentos. tendo 
perdido tudo. E vou -eclamar para quem? Não temos a quem 
reclamar. A própria JUStiça protege essas arapucas ass1m 
como os responsaveis do Governo. como estamos vendo nesse 
caso, em que o Presidente oefende essa araouca. ao invés de 
proceder ao fechamento do Banco. 
Quero ler uma carta que. em 1985. ou seja. há 10 anos. 

remeti ao então Presidente da República. Dr. José Sarney. ( -
Lê: J 

"Sr. Presidente: 
Depois de trabalhar arduamente durante mais de cinco anos 

em um s ítio que possuo. tentando proouz ir l eite e sentinoo 
oue. por falta de uma po líti ca definida e segura para o 
setor , jamais iria conseguir sobreviver desta atividade. 
vendi minhas vacas em outubro de 1985 para mudar de 
atividade. mas. dentro da agropecuaria , ai. até que fizesse 
novos p l anos . co loquei o meu dinhe iro em CDB no Banco 
Auxiliar, com vencimento para 6/ 2/86, mesmo porque hav1a 
recebido. em junno de 1985. uma carta assinada pe lo próprio 
Presidente daouela organização f inance ir a (arapuca 
institucionalízada), que vai em anexo a esta. e ter 
acreditado que o Banco Central fisca l izava este tipo oe 
atividade. ou. pelo menos. tivesse o dever de fiscalizar . 
Sr. Presidente. data vênia de V. Exa . . no dia 19 / 11 / 85. o 

Governo decretou irr esponsavelmente a falência e o 
fechamento indevido oo citado Banco. digo 
irresponsavelmente. pois os Bonfiglio li s estão vendendo as 
empresas do grupo por ma is de US$300.000.000.00. enquanto_a 
divida deles não ultrapassa US$100.000.000 . 00 portanto. nao 
havia estado de insolvência. Ora, Sr. Presidente. isto é 
irresponsab ilidade. falta de vergonha e mais uma ladroagem 
des l avaoa e com o envolvimento governamenta l . 
Sr. Presidente, com a vê nia de V. Exa., ouero dizer- lhe que 

vou até as ú l timas conseqüências para receber o meu 
dinheiro, ja que i st o não é possí vel peia via judici a l, e 
mesmo porque eu não sou obrigado a trabalhar. pag~r 
i mpostos . ter para com o Governo deveres e obrigações. e nao 
ter a reciprocidade de tuao isto, e dinheiro de traba~hador 
não pode ser gasto em mordomias e ricas caçadas oe leoes na 
África. com a proteção e a conivência do Governo. _ 

Estou vendo, na imprensa do Bras il inteiro. que o BC esta 
dificultando o pagamento aos credores internos . ouer 
primeiro que os Bonfigliolis paguem os credores externos, 
t e m dinheiro orosso nisso ai. para mais uma vez comprar os 
resoonsavei s pelo setor econômico oo Pais. é a deoução 
lógica. 
Sr. oresidente. é preciso urge nt e mente que seja mudado o 
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regime po líti co - econômico do Pais. pois somente 0 capitalismo permite essas aberrações, sem punições. Eu 
pergunto, depois de t a ntos roubos praticados no Brasi l . quem 
esta na cadeia? Pr ova clara e evidente que tudo é feito com 
a conivência do Governo. 
Sr. Presidente, se fosse falar dos roubos acontecidos, 

daria um livro com varios volumes e gastaria talvez anos 
para ser escrito. Quero , antes de encerrar , dizer que o meu 
dinheiro eu receberei. nem que tenha que me nivelar por 
baixo. ao nívei do Governo e dOS grandiosos homens desta 
Nação. " 
Isso é para mostrar que tudo continua como dantes no 

quartel de Abrantes. Lembro aqui. para refrescar a memória. 
a questão da Coroa Braste l. do Banco Sul América. etc. 
Depois de tantos roubos quem esta na cade i a? Ninguém. 

Eu recebi. você recebeu? Porque eu não receb i nem vou 
receber_ Estão aqui os documentos . Não é muito dinheiro. 
Se fosse , hoje dar i a uns R$400.000,00. Para mim, que sou da 
c l asse trabalhadora. não vale nada. Salarios "magn í ficos " 
são pagos para o tr aba lhador brasileiro . Isso é "coisinha 
pequena" . E vão se acomodar nessas questões. vai ficar do 
jeito que esta e , de repente. o Governo investe nessa 
arapuca. Daqui até abri l, não vai quebrar mais ninguém. e. 
quando esse mês chega r , vem mais duas ou três arapucas , 
porque eles quebram em bloco. Então. o brasileiro precisa 
tomar jeito, colocar dinheiro só em bancos of·ciais e ficar 
com o pé atras, porque eles também "que bram " de vez em 
quando por causa da quantidade dos oesmandos. Vimos o 
exemp lo da MinasCaixa, ha 5 anos atras. 
Voltarei com essa matéria. mesmo porque é responsabil i dade 

do Governo Federal e do Banco Central. que recebe o nosso 
dinheiro com encargos e l evados , fiscalizar essas arapucas e 
não de i xa r oue o trabalhador brasi leiro fique na fila do 
Banco choranoo e sofrenoo. como temos vi sto. principalmente 
em Be lo Horizonte e nas grandes cidades do Brasil. Muito 
obrigado. 

O Sr . Presidente 
Helênio. 

Com a palavra. o Deputado Marcos 

O Deputado Marcos Helênio- Sr. Presidente, Srs. Deoutados. 
Sras. Deputadas. púb l ico aa ui oresente e imorensa. hoje. 
com os dados concretos que receoemos. podemos forma li zar 
aqu ilo que 01tem iniciamos falando sobre a ques ão do 
tr abalho escravo no va l e ao rio Doce. Hoje temos detalhes 
sobre a matéria e passaremos cópias para a imprensa. porque 
o fato é grave_ 

Recebemos nesse último final de semana. por inte rméd io de 
nossa assessoria em Governaaor Val adares, já que estavamos 
oarticipando do encontro nacional do nosso partido. uma 
triste denúncia . Trata-se do registro da existênc i a de 
trabalho escravo e de outros tipo de viol ênc ia. em uma 
fazenda aa região. 
O tema choca desde o inicio e torna-se aterrador quando 

oassamos aos detalhes. Cor.sta aue o Sr. Marcos Avelino. por 
si ou por seus prepostos. impõe aos tr aba lnadores aa Fazenda 
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Fortaleza, de sua propriedade . localizaaa no córrego dos 
Pintos . no Município de Governador Val adares . jornadas de 
tr abalho dignas dos piores feitores. inclusive aos domingos. 
São submetidos a tal regime não apenas os supostos 
empregados. como também seus familiares. inclusive crianças. 
não recebendo sa l ário . mas apenas uma pobre cesta básica. 
Além disso. toaos aqueles que auestionam tal ordem apanham 
sem piedade, tomando chicotada~ com requintes de sadismo. 
Foi o que contou a denunciant~ Andréia. cujo pai. Alenias 
Magalhães. teria sido espancado pelo fazendeiro . 

Segundo o Si ndicato dos Trabalhadores Rurais da ~ca idade 
e a Comissão Pastoral da Terra. não seria a primeira 
denúncia que recebem . sendo que as outras que lhes chegaram 
ao conhecimento não puderam ser apuradas mais a fundo em 
virtude do medo dos trabalhadores de. caso identificados. 
sofrerem novos atentados contra sua integridaae física. 
E de fato assustador. Afinal. estamos falando de 

ocorrências em uma fazenda bem próxima de um aos maiores 
centros urbanos do Estado. Evi de nt emente não estamos aq ui 
prejulgando o fazendeiro acusado ou seus capatazes. Contudo. 
tudo leva a crer que são verídicas as informações prestada ~ 
pe l a Sra . Andréia , tendo em vista apurações posteriore~ 
rea l izadas pelo jornal "Diário do Rio Doce " . que, 
corajosamente se aeslocando até a propriedade em questão. 
pôde constatar a exploração do traba l ho infantil de crianças 
com até 4 anos de idade. Vamos repetir: a equipe de 
reportagem de um jornal viu chegando do trabalho crianças de 
até 4 anos de idade. Em entrevista com o ma i s velho dos três 
irmãos trabalhadores. de 12 anos de idade, registrou-se que 
o salár io mensal pago na fazenda seria de R$20.00. A equipe 
do "Di ário ao Rio Doce" constatou a ind a as precaríssimas 
cond i ções em que viv em os trabalhadores da referida fazenda. 
sem qua l quer higiene ou conforto. 

Sabemos. até pelas at ividaoes de comissões espec i a is que se 
fo rmaram nesta Casa. que a prática ao traba l ho escravo a in da 
existe no Pais e. em significativa esca l a. em nosso Estado. 
E uma situação degradante. que _merece aedicada apuração. co 
severa puniçãc aos cu l pados. E inconcebível. ás vésper as do 
século XXI, que práticas bároaras como essa ainaa existam no 
mundo. 

Encaminhamos hoje requerimento á Comissão ae Direitos e 
Garantias Fundamenta is. p-~sidiaa pelo noore colega João 
Leite . peainao providências da Comissão para que o assunt o 
seja investigado da me lhor forma possíve l . apontando a 
verd ade e indicanoo ao Ministério Público caminhos para uma 
ação oena 1 contra os poss íveis criminosos. Gostaríamos. 
inclusive. aue a Comissão fosse a Governador Valadares e. se 
poss íve l . até a fazenda onde se reg i strou a ocorrência. 
Paralelamente a essa providência, estamos contactando outras 
entidades 1 igaaas á defesa dos dire i tos numanos. como a 
p óoria An i st i a Internaciona l. para que. em um esforço 
conjunto. seja daoa uma solução para esse caso e para outros 
possivelmente existentes. 

NoJres co l egas. diante do que expusemos . contamos com a 
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so li daried~de de V. Exas .. para. demonstrando a coragem e a 
determ1naçao desta Casa. da rmos nossa contribuição á justiça 
neste Estado. Muito obrigado. 
Sr . Presidente. Srs . Deputados . o requerimento que est a mos 

apresentando é o segu int e : "O Deputado aue este subscreve 
reauer a V. Exa .. nos t e rmos regimentais. seja rea l i za da 
inv· :igação com a finalidade de se apurar as denúncias 
cor - ~ntes das cópias de reportagens anexas. as qua i s tratam 
de prática de trabalho escravo e maus tratos cometidos por 
um fazendeiro da reg i ão de Governador Valaaares contra seus 
empregados e os familiares destes . inclusi ve crianças. 

Requer, outrossim, que esta Comissão se des loque até 0 município de Governaoor Valadares para tratar oa questão ' in 
1 oco ' . i nc 1 us i v e ou v indo o c i da dão acusado . " 

As reportagens estão anexas com todos os aeta i nes e. tanto 
esta Assembléia quanto a Comissão de Direitos e Garantias 
Fund amentais , não poderão ficar om i ssas diante de mais uma 
barbaridade como essa. Muitc ~brigaao . 

O Sr. Presidente Com ê pa l a vra . o Deputado Gi lmar 
Mach a do . 

O Deputado Gílmar Machado Sr. Presidente. Sras. 
Deput adas. Srs. Deputados. não gostar í amos de vo l tar a esta 
triouna , mas. durante esta semana. os acontec imentos nos 
obrigaram a estar aqu i praticamente quase tc:~s os aias. 

O nosso primeiro assunto diz respeito ac ~esperdicio ae 
dinh~iro púb l ico. utilizado para sa lvar um Banco privado , o 
Econom1co. Aprove i to este mome to para trazer a público 
informações contidas na nota distr ibuí da á popu l ação pelos 
funcionários do Banco Econômico. juntamente com o Sindicato 
dos Bancários de Belo Horizonte e Reg i ão. ( - Lê:) 

"A crise do Econômico já era conhecida há ma i s de um ano e 
se agravou em dezembro. quando o Banco passou a usar com 
mais freqüência o redesconto do Banco Cen~ra l . A dívida 
vinha crescendo em conseqüência aos mais de 
R$1 . 000.000 .000.00 tomados emprestados diariamente para 
saldar o emprést i mo do dia anterior . Com a avassa ladora 
política de juros a ltos praticada pelo Governo Fernando 
Henrique Cardoso. a d ivida foi a umentando. 

Com o surgimento de boatos sobre uma poss ível falência. 
grandes investidores. sobretudo os fundos de pensão, sacaram 
a maior parte do dinheiro que estava investido na 
instit ui ção. O quadro que se apresenta aponta para maiores 
prejuízos no Noroeste do Pais, onde a presença ao Banco 
Econôm ico é muito forte. ser vindo a pequenas e médias 
emoresas. bem como a grande número de pessoas físicas ". 

A nota aponta. também. e com muit a clareza. os cu l pados 
oe la s it uação. ( - Lê: J 

"P rimeiramente. o Presidente do Banco. Ângelo Ca l mon de Sá. 
responsável por uma sér ie de operações ae res ul tado 
duvidoso. fe itas sem garantias confiáveis. Com i sso. o Banco 
ficou no verme lho . O Banco Centra i . que há quase nove meses 
vinn a emprest ando. diariamente. entre R$700.000.000 .00 e 
R$1.200.000.000.00 para cobrir os rombos de ca ixa. O 
Governo. por ace itar as oressões po 'í ticas. ajudando a 
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engordar as dividas do Econômico com empréstimos liberados 
pela Caixa Econômica Federal. 

Diante desse quadro lamentável, os funcionários do Banco 
Econômico propõem e exigem: 

1 - Rastreamento das operações do Banco, das empresas do 
Grupo Econômico e de Diretores nos últimos cinco anos. de 
forma transparente e pública. 
2- Solução para o problema , sem a utilização de novos 

recursos públicos, de forma qu~ ~Banco volte a funcionar. 
com garantia de emprego aos ba - :ários e dos direitos dos 
clientes. 

3 - Levantamento do patrimônio e dos investimentos do Grupo 
Econ6- ~ co e de todos os seus D~retores. 

4 - Adoção de medidas l egais para resoonsab ili zar e punir 
os imp l icaaos na crise do Econômico. com ressarcimento dos 
recursos públicos injetaaos anteriormente no Banco. • 

Os funcionários do Econôm i co, Srs. Deputados. estão 
carregados de razão. O que estamos observando é a 
estatização de um Banco privado. O Governo é incoerente e 
incompetente Cedeu. sim, ao contrário ao que insiste em 
dizer o Sr. Fernando Henrique Cardoso , cedeu, sim, a 
pressões do Sr. Antônio Carlos Magalhães. Infelizmente. 
continuamos, nós. brasileiros , a pagar pelos desatinos de 
empresários inescrupulosos e governos coniventes. E preciso 
reagir a esta situação . Os direitos aos cidadãos devem ser 
preservados, e entre eles está a ap licação correta do 
dinheiro púb li co em beneficio do povo e não para sa lvar da 
falência sanguessugas incompetentes . 

O Presidente aa República. que não tem coragem de enfrentar 
os grandes banque i ros, também não tem coragem de enfrentar 
os granaes empresários , que continuam sugando o Pais. Ontem. 
ele apresentou sua reforma tributária. na qual. mais uma 
vez, quer pena li zar a população pobre deste Pais, pena li zar 
os trabalhadores. Ele teve a ousadia de apresentar uma 
proposta em que lhe fique assegurado o direito de coorar 
compulsório a qualquer momento, isto é, quando e le entender 
que o consumo está crescendo. Depois, ninguém sabe como vai 
receber esse dinheiro. Esta é a propos t a ao Governo Fernando 
Henrique para ajudar os banqueiros. para que eles possam 
continuar quebrando os Bancos , para que eles possam 
continuar quebrando as empresas e depois pegar o dinheiro do 
Governo. Em troca, o que o ~overno apresenta para cont in uar 
suportando essa crise cria~~ por e l es é exatamente que o 
povo pague a conta. O Governo não tem coragem de enfrentá-
los e vai oater de frente com os trabalhadores. vai bater de 
frente com aq ue l es que consomem. que vão querer comprar uma 
televisão ou qualquer outra coisa . Vão ter que pagar 
compulsorio para que o Sr. Fernando Henrique cont i nue 
engordando as contas dos grandes banqueiros incompetentes. 
Mas. nós. do PT, estaremos organizando granaes mobilizações 
neste Pais para impedir que essa insanidaae que o Sr. 
Fernanao Henriaue está querenao adotar seja aprovaaa no 
Congres s o Nacional. Esperamos que os Deputados ouç am 
primeiro a maioria ao povo e não as grandes elites. Do 
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contrário. i sso seria aprovado. 
O Sr. Fernando Henrique quer também a prorrogação do Fundo 

Socia l de Emergência - FSE - por mais quatro anos. o que 0 
Governo está querendo é fazer chantagem. dizendo que precisa 
do compulsório. que precisa do FSE para continuar 
sustenta~~ : o Plano Real. Se for para o que o Pl ano Real 
represent ~ hoje. para sustentar a incompetência desses 
grandes que o Sr. Fernando Henrique imediatamente começa a 
resolver. estaremos contra. Precisamos encontrar uma 
solução. Não agüentamos mais ver o Governo de joelhos diante 
das grandes e li tes . enquanto o povo paga a conta. Não 
podemos concordar com isso. Vamos promover o debate que hoje 
estamos apenas iniciando. Hoje. em São Bernardo. a pooulação 
está nas ruas contra o desemprego e contra essa política 
nova do Governo. E. nós . do PT. estaremos. tanto no 
Congresso Naciona l quanto na rua. fazendo essas grandes 
mobilizações. porque não podemos admitir isso. assim como 
não podemos aceitar passivamente o que foi divulgado ontem. 
Hoje, a not i cia está em todos os jornais. poroue o Governo 
não tem coragem de fazer esse debate aq ui. Não podemos 
agüentar o ataque que o Governo de Minas vai fazer ao 
funcionalismo púb li co. Este o Governo quer enfrentar. Pode 
fazer até o que fez contra os petro leiros. colocando o 
Exército nas ruas para pressionar. para agredir. para 
amedrontar os trabalhadores, como fez lá. Vai atacar os 
servidores públicos. inclusive com relação ao qüinaüênio. O 
Governo já discute para tentar tirar essa conquista dos 
trabalhadores. o oue não podemos adm itir . Aqui em Minas 
Gerais também reagir emos contra essa política do Governo 
Azeredo. Ele enfrenta os servidores. mas não quer enfrentar 
o problema dos juros altos. que tem feito com que nossa 
divida cresça. Por isso . não sobra dinheiro para 
investimentos no Estado. Não enfrentando o problema dos 
juros. fica impossível pagar o que devemos, e somos 
obrigados sempre a rolar nossa divida. Não enfrenta os 
grandes. os banqueiros . mas massacra o servidor público. 
Isso é muito mais fáci l que enfrentar os juros altos. 
A partir de agora. queremos aue todos os Lideres venham 

conosco debater. Estamos aqui nesta Casa unicamente para 
i sto. Quais são os argumentos? A prorrogação do FSE. a 
criação do compu l sório . a extinção do oüinqüênio do servidor 
púb li co , tirar do servidor o direito de recePer suas férias-
prêmio. 

Queremos t ravar um debate. Queremos ver o programa desse 
Governo. que é uma a li ança do PSDB com o PFL. Vamos trazer 
aqui os "cinco deaos " . se é que ainda há a l gum. Qu eremos ver 
o programa escr ito por Fernando Henrique. Depois de lê - lo. 
em nenhuma l inha vimos referência a o que está ocorrendo. Nós 
sempre dizíamos: ·o que está escrit o é enganação. o que vão 
fazer é aqui lo oue não está escrito ". Hoje. vimos que isso 
está se consumanao. Estamos venao que a verdade está 
prevalecendo. A camoanna eleitoral do Presidente Fernanao 
Hen~ique Caraoso foi uma granae mentira para enganar o povo 
brasi l eiro. Agora. estamos vendo as conseqüências dessa 
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grande mentira . Muito obrigado. 
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite. 
O Deputado João Leite * - Sr. Presidente, membros da Mesa , 

Deputados e Deputadas , demais presentes a esta sessão 
l egis l at iva . o País inteiro tem tido notícias do violento e 
triste conflito entre posseiros e a Policia Militar. 
ocorrido no último dia 9, na fazenda Santa Elina , em 
Corumbiara. A ação de reintegração ae posse foi realizada 
durante a noite e o confronto provocou a morte de 11 
pessoas, inclusive de uma criança de 7 anos. Os últimos 
l audos divulgados ontem revelaram que muitas víti mas foram 
mortas com tiros nas costas. na cabeça. a curta distância e 
de cima para baixo. O próprio Governador do Estado. Vald ir 
Raupp, segundo informações da imprensa. reconheceu que os 
laudos revelam execuções. por perda de contro le emoc iona l da 
tropa. Apesar da extrema viol ênc i a que envolveu esse 
conf lito, destacando-o entre os fatos ma is marcantes 
noticiados nos últimos dias. a questão esta longe de ser um 
fato isolado. 

Segundo dados da Comissão Pastora l da Terra. os confl itos 
de terra têm ocorriao, numa média de 371 nos últimos 4 anos. 
De 1991 2 1994. cerca de 40,5 pessoas foram assassinaaas por 
questõe~ je posse de terra. Em 1994, aproximadamente 237 mil 
pessoas estiveram disputando pouco ma i s de 1.300.000ha. 
especialmente nos Estados da Bahia , do Tocantins. do Para e 
do Maranhão. As pesquisas também demonstram que vem 
ocorrendo uma queda vertiginosa no número de hectares 
conflitivos nestes últimos 4 anos , da casa aos 7 para pouco 
menos de 2 milhões. comprovando que cada vez ha menos terra 
em disputa, por proporcionalmente mais pessoas . 
Conseqüentemente, vem subindo o número de ocupações e de 
f am íli as ocupantes. 

Muitas vezes. essa parece ser uma rea li dade muito distante 
para aqueles que vivem nas grandes metrópoles. Mas. 
infeli zmente . é aqu i mesmo que isso vem acontecendo. e há um 
bom tempo: no Brasil, em Rondônia. em Minas Gerais. com 
nosso povo. Essa "distância" parece poupar responsab ilidades 
e disfarçar a face bárbara de um país. 

A razão para não nos omitirmos deve ir além aas provocaaas 
pelas conseqüências desses problemas sobre os grandes 
centros urbanos. como o inchaço que agrava os problemas 
sóc io-econômicos e compromete a qualidade de vida de toda a 
pooulação. Gostaria de comunicar aos meus caros colegas que 
estou apresentando. juntamente com o Deputado João Bat ista 
de Olive i ra , três requerimentos à Mesa de nossa Assembléia: 
o primeiro solicitando ao Governo ao =st a : : ae Rondônia que 
todas as providências sejam tomada~ =ara apura r as 
re soonsao i l idaaes pela ordem ae aes pe~o noturno e as 
suspeitas de execução, tortura e abuso de poder que foram 
levantadas . Para assegurar a transparência e a credibilidade 
das aourações. sugiro a inaa que o Ministério Público Federal 
e o Ministério Público Estadua l dirijam esses traoalhos: o 
segundo requerimento so licit a que o Tri ounal de Justiça ae 
Ron dônia investigue a possível condução in adea uaoa de oraem 
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judicial nesse caso. E o terceiro so licit a ao Exmo. 
Presidente da República providências a fim de acelerar a 
reforma agrária do Estado. 
Precisamos dar uma so lução defin it iva para os conflitos no 

campo. Acredito que a elaboração e a imp l antação de uma 
po líti ca agrária é uma necessidade que ja se faz mais do que 
urgente em nosso Pais . Muito obrigado. 
* - Sem revisão do orador . 
O Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputado Alencar da 

Silveira Júnior. 
O Deputado Alencar da S i lveira Júnior - Sr. Presidente. 

Srs. Deputados. visitantes da ga ler i a. imprensa. participei 
ontem de uma so l enidade que me emoc ionou muito e. ao mesmo 
tempo. me deixou perp l exo. 

Numa ce imônia simples. cercada de ca lor humano. o hospiéal 
Sofia Fe l dman. no Bairro 1Q de Ma i o. recebeu um 
importantíssimo prem1o: o título de "Hosp ital Amigo da 
Criança". confer i do pelo UNIC EF. órgão das Nações Unidas. É 
o único hospital mineiro a ter esse titL o. e não se viu 
nennuma repercussão na mídia' Nem as autoridades estaduais 
deram o devido valor ao acontecimento. Estava lá somente o 
Secretario Adjunto da Saúde. doutor Christiano Canedo' Em 
qua l quer pais sério do mundo , esse acontecimento seria 
festejado e glorificado . dada a importância do prêmio. 

Esse titulo é perseguido e cobiçado por muitas entidades de 
saúde. que desenvo lv em programas que vi sam a sa lvar vi das 
infantis. E o Sofia Feldman. um hospital carente. com 
instalações precárias. encravado numa região paupérrima da 
cidade. conseguiu a façanha de ter o reconhecimento de um 
órgão internacional como o UNICEF. 

Seu progra~ ' conjugado de incentivo ao a l eitamento materno 
e de berçár o foi seguido e fiscalizado durante dois anos , 
até ser considerado modelo. No ~osp it a l, os recém- nascidos 
não ficam confinados em oerçários. distantes das mães. Ficam 
ao seu l ado. Suas instalações são preparadas para receber 
mãe e filho, lado a l ado . após o parto. para que o e lo de 
vida e ca lor não se parta de forma brusca. com a separação 
do cordão umbilica l . O :ilno é amamentado pela mãe logo em 
seus primeiros momentos fora do útero. 

É um trabalho belo, árduo. feito por uma equipe dedicada, 
altruísta. dessas que raramente se vêem hoje. na área 
médica. É uma eauioe movida a humanismo, porque remuneração 
compatível não existe. 

O titulo de "hosoital Amigo da Cri ança " só foi conferido a 
20 estaoe lecimentos no Brasil. e o Sofia Fe l dman é pioneiro 
em Minas. Mantido com doações. com ajuda da comunidade. o 
Sofia precisa da ajuda de todos nós. Deput aaos . e do Governo 
para terminar suas instal ações. 

Convido todos os meus colegas para visitá - lo e constatar a 
oeleza ao projeto de aleitamento materno. que salva vidas 
infantis, que produz crianças mais saudáveis. O Governo tem 
aue ter mais serieaaoe com relação a esse ass unto 

Para finalizar. gostaria de parabenizar a Ora. Elvira. do 
UNIC Er. que &ez um emocionado pronun~ ' amento em defesa da 
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infânc i a, da vida, de mais recursos para a saúde; e, em 
especial. o Dr. Ivo ae Oliveira . coordenador do projeto e 
Diretor Administrativo do Hospital, e toda a sua equipe, 
pelo trabalho anônimo e dedicado, que faz do compromisso 
médico uma surpreendente e i nesperada prática. 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
1ª Fase 

Abertura de Inscrições 
O Sr. Pres i dente - Não havendo outros oraaores inscritos. a 

Presiaência passa á 2ª parte da reun1ao. 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 ordinári a. 

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA 
O Sr. Presidente ( Deputado Wander l ey Áv i l a ) - ( - Lê:J 
"No regime democrático, o Poaer Legislat ivo . no exe cicio 

de suas prerrogativas, deve atuar em harmonia com os demais 
Poderes na busca de soluções para os grandes problemas que 
afetam a sociedade. Consciente das dificuldaaes com que se 
confronta o poder público, o constituinte mineiro determinou 
que o Estado , para fomentar o desenvolv imento econômico, 
observados os princípios da Const~tuição da República e da 
Constituição Estadua l, estabelecer~ e executará o Pl ano 
Mineiro de Desenvolvimento Integrado. que será proposto pelo 
Conselho de Desenvo lv imento Econômico e Socia l e aprovado em 
1 e i . 
Só a ação em comum dos Poderes ao Estado com as forças 

representativas aa comunidade lograra criar as condições 
para a construção da Minas justa, desenvolvida e democrática 
que todos almejam. 

O Plano w·,eiro de Desenvolvimento Integrado constitui 
oportunidac~ oara que a Assembléia, no cumprimento de sua 
missão legisl ati va. aprofunde os estudos sobre o conjunto 
dos problemas e desafios econômicos e sociais do Estado e 
sobre os programas propostos para seu enfrentamento. 

Tendo, em boa hora. o Governador do Es tado. Dr. Eduardo 
Azeredo, encaminhado, de forma púb li ca. ao Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social as diretrizes para a 
e l aboração do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integraao. 
sente-se a Asse b l é i a Legislativa no dever ae iniciar as 
ações em torno ao debate sobre esse documento. 

A vista dessas consiaerações , a Presidência designa 
Com i ssão de acompanh amento. co o objetivo de tomar as 
medidas necessá rias para subsidiar, desde já. a discussão do 
referido Pl ano. Pe lo PSDB: Deputados Kemil Kumaira e Arna l do 
Penna: pelo PMDB: Deputado José Henrioue: pe lo P~L: Deputado 
Clêuber Carneiro: pelo PP: Deputado Al berto Pinto Coelho. 

Sala das Reuniões. 24 de agosto ae 1995. 
Agostinho Patrús. Presigente." _ 

DECISAO DA PRESIDENCIA 
o Sr. Pres i dente ( Depu t ado Wande rl e y Áv il a ) - 1- Lê: l 
Em cumprimento ao disposto no ? 1Q do art. 6Q ao Ato aas 

Disposições Constitucionais Transitó~ias da Cons:ituição do 
Estaao e atendendo á so licit ação do Exmo. S Governador do 

2 
6 
~ 
u 

-~ 

E 
õ 
c 

o 
V' 

11) 

o 

" ~ 
o 
-~ 

515 

Estado encaminhada a esta Casa por meio do Ofício ng 7/ 95. a 
Presidência designa Comissão Especia l para Acompanhar os 
Trabalhos de Identificação e Cadastramento do Patrimônio 
Imobi l iário do Estado. Pelo PSDB: Deputado Ajalmar Silva; 
pelo PT: Deputado Ivo José: pe lo PFL: Deoutado Jairo Ataide; 
pelo PMDB: Deputado Bonifácio Mourão: pelo PP: Deputado 
Carlos Murta. 
Sala das Reuniões. 24 de agosto de 1995. 
Agostinho Patrús, Presidente. " 

Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que for am distribuídos. 

ontem. dia 23. a todos os Deputados. avulsos contendo a ~ 
essencialidades do Balanço Gera l do Estado e do parecer do 
Tribunal de Cont as. em cumorimento ao disposto no oarágrafo 
único do art. 228 do Regimento Interno. Isso posto. o 
processo ficará sobre a mesa, a partir ae hoje. dia 24, por 
dez dias. para requerimento ae in formações ao Poder 
Exec utivo e ao Tribunal de Contas. nos termos do art. 229 do 
Regimento Interno. 

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

comunicações apresentadas nesta reunião oela Comissão de 
Administração Púb li ca aprovação . na sua 14ª Reunião 
Ordinária, do Projeto de Lei nQ 249 / 95. do Deputado Álvaro 
Antônio, na forma ao vencido em 1Q turno (Ci ente. Publique-
se. ) : e pelo Deputado Simão Pedro Toledo - falecimento da 
Sra. Terezinha de Souza Sark i s. no Município de Pouso Alegre 
(C iente. Oficie-se.). 

Discussão e Vot ação ae Pareceres 
O Sr. Presidente - Parecer de Redação ~inal do Projeto de 

Lei nQ 285/ 95. de autor ia do Governador do Estado, que cria 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentáve l . altera a denominação da Secretaria de Estado de 
Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente e dá outras 
providências. Em discussão. o parecer. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados 
que o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa. J 
Aprovado. Á sanção. 

Requerimentos 
- A seguir. são submetidos a vo:ação e aprovados. cada um 

por sua vez. na forma regimenta l . requerimentos dos 
Deoutados Jorge Hannas. e que so li cita. na forma 
regimental . tramitação em regime de urgência para o Projeto 
de Le i nQ 392 / 95, que dec l ara de utilidaae pública a 
Associação de Promoção ao Idoso - APRI com sede no 
Municíoio de Manhuaçu: Maria 01 ívia. em que solic i ta o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 1.502/93. referente a 
doação de imóvel á Prefeitur a Municipal de Santo Antônio do 
Monte (Cumpra - se): João Leite. em que solicita. na forma 
regimenta l, seja formul ado ape lo ao Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Rondônia. para aue se apure~ as 
resoonsab ili daaes oe l a possível condução inadeauaaa de l auao 
judicial. ocorriaa no Munic ípio de Corumbiara . por parte do 
Jui z Titula da Comarca: e Carlos Pimenta. e que so li c it a. 
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na forma regimental, seja enviado oficio à Sra. Ruth 
Cardoso, convidando-a a comparecer a esta Casa para debater 
o programa e as ações previstas para o Estado de Minas 
Gerais: e o Requerimento nQ 570/ 95. do Deputado Irani 
Barbosa. em que solic it a à Presidência da CEMIG cópia do 
contrato que deu origem ao consórcio Queiroz Galvão 
Tratex. executor das obras civis da Hidrelétrica de Miranda . 
bem como os ba l anços financeiros apresentados pelas duas 
empresas à época da concorrênc i a, a l ém de outras informações 
que menciona (Oficie - se ) . 

o Sr . Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta 
fase, a Presidência passa à 2ª fase aa Ordem do Dia. com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

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

da reunião os vetos às Proposições de Le i nQs 12.644 e 
12. 673. bem como o Projeto de Lei nQ 261/95. em vir tude de 
sua apreciação na reunião extraordinária rea li zada ontem à 
noite. e , ainda, o veto à Proposição de Lei nQ 12.680. que 
foi apreciado na reunião extraordinária realizada hoje pe l a 
manhã. 

Questões de Ordem 
o Deputado Alencar da Silve i ra Júnior - Gostaria de ped ir 

verificação de "quorum " . Sr. Presidente. 
o Deputado Gilmar Machado Sr. Presidente. antes da 

verificação de vot ação. gostaríamos de deixar registrado, 
ma is uma vez. o nosso aescontentamento. em nome da Bancada 
do PT, pela exc lusão da nossa bancada da comissão que vai 
estar acompanhando os debates relativos ao Plano Mineiro de 
Desenvolvimentc Entendemos que é um programa extremamente 
importante e iémentamos , porque havia um acordo no sentido 
de aue os Lideres ser i am consu lt ados para participar da 
montagem dessas comissões de consulta do Presiaente. Então . 
gostaríamos de deixar registrado que a Presidência não nos 
consultou e que não houve reunião para essas montagens. 
Lamentamos que o Governador não queira que a Oposição 
participe do processo. ao oebate. do acompanhamento, e que 
esta Casa. que deveria ser a expressão de vários 
posicionamentos. exclua a Bancada do PT. Lamentamos a 
ati tude da Mesa Diretora da Casa. ou, mais precisamente . a 
at i tude do Presidente. pois a Deoutada Maria José Haueisen. 
que faz parte dela. com certeza. não participou deste 
processo. 

Quero dizer aqui que. mesmo assim. estaremos acompanhando. 
verificando. discutindo com a socieaade. para mostrarmos ao 
povo mineiro aue a nossa oancada foi exclu ída. ~sse tipo ae 
atitude fere os princípios democráticos . 

O Deputado Ronaldo Vasconcellos- Atendendo ao requerimento 
ao ilustre Deput ado Alencar da Silveira Junior. antes que se 
encerre esta reunião. gostaria ae parabenizar esta Casa pela 
capacidade que teve ao conau z ir o processo de criação da 
Secretaria ae Estado ao Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, ouvindo todas as correntes possíveis e 
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existentes aqui. em comissões e em Plenário. 
Acho que a Assembléia Legislativa mostra seu trabalho, 

neste momento. quando vota o parecer de redação final e 
manda para S . Exa .. o Governador do Estado , para sanção, um 
projeto de lei dessa importânc i a. que foi exaustivamente 
discutido aqui. Disse. uma vez. ao Sr. Governador que 0 
Executivo não precisava ficar ciscutindo internamente essa 
questão tão import ante, suger i aue a mandasse para a 
Assembléia. po is ela saber i a dar-lhe o tratamento adequado. 
Daremos "status " de secretar ia de Estado à questão 
ambienta l . 
Gostaria de dizer. então . ao Sr. Presidente e aos Srs. 

Deputados. agradecendo a l ibera li dade de V. Exa .. já que. em 
verdade. esta não é uma questão de ordem. que esta Casa 
consegu iu vencer todos os percursos. todas as d ficulaaaes. 
e entrega um texto que. se não é o ideal. pelo menos é rea l. 
Minas passa a ter. se o Sr. Govern adc· do Estado sancionar a 
l ei. uma Secretaria de Estado já com : pensamento moderno de 
desenvolvi mento sustentado. Muito obrigado. 

O Sr . Presidente- Atendendo à questão ae ordem do ilustre 
Deputado Alencar da Silveira Junior e diante da impo rtânc ia 
da matéria constante na pauta , esta Presidência solicita ao 
Sr. Secretário que proceda à chamada para recomposição ae 
"quo rum " . 
O Sr . Secretário (Deputado Ermano Batista ) ( - Faz a 

chamada. ) 
O Sr . Presidente- Responderam à chamada 22 Deputados. 

Portanto. não há "quorum" pa a a continuação dos nossos 
trabalhos. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente A Presidência encerra a reunião. 

convocando os Deputados para a ordinária de debates de 
amanhã. aia 25. às 9 horas. Levanta -se a reunião. 

ATA DA 3ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E 
JUSTIÇA , DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 
E ORÇAMENTÁRIA 
Às quatorze horas e trinta minutos do dia aez de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco. reunem- se na Sala das 
Comissões os Deputados Geraldo Santanna, Antônio Genaro. 
Arnaldo Penna. Geraldo Nascimento e Marcelo Gonçalves, 
membros aa Comissão de Constituição e Justiça: Carlos 
Pimenta. Marco Régis e Jorge Eduardo de 01 iveira. membros da 
Comissão de Saude e Ação Social: Arnaldo Penna ( substituindo 
o Deputado Miguel Martini, por indicação da Liderança do 
PSDBI. Geraldo Re zenae. Ajalmar Silva ( Subst ituindo este ao 
Deputado Romeu ueiroz. po~ indicação da Liderança do PTBJ. 
Geraldo Nascimento !substituindo o Deputado Marcos Helênio. 
oor indicação da Liderança do PTI e Marcelo Gonçalves 
(su bstituindo o Deputado Aiencar da Silveira Junior. cor 
indi cação aa Liderança do PDTJ. membros da Comi ssão de 
Fiscalização Finance ira e Orçamentária. Havendo numero 
regimental. o Presidente. Deputado Geraldo Santanna. info rma 
que a reunião destina-se a aJrec i ar os pareceres das 
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Comissões de Saúde e Ação Social e de riscalização 
Financeira e Orçamentária para o 1Q turno do Projeto de Le i 
nQ 54 / 95, de autoria do Deputado Carlos Pimenta. que dispõe 
sobre a implementação de medidas necessárias á prevenção e 
ao tratamento do câncer de mama e do câncer ginecológico . A 
seguir , o Presidente solicita ao Deputado Arnaldo Penna que 
proceda á leitura da ata da reunião anterior , que . lida e 
aprovada . é subscrita pelos memoros presentes. A 
Presidência, tendo em vista a redistribuição da matéria. no 
âmbito da Comissão de Saúde e Ação Social. ao Deputado Jorge 
Eauardo de Oliveira. concede a este a palavra. O me~ci onado 
relator esclarece que. para elaborar seu parecer uti li zou as 
informações fornecidas pe lo Sr. Thadeu Rezende Provença. 
membro da Coordenação do Programa Al cançar a Prevenção e um 
dos palestrantes durante a última reunião da Comissão de 
Saúde e Ação Social. Mediante é seu parecer , o relator 
conclui pela aprovação do Proj ~ -~ de Lei ng 54 / 95 com as 
Emendas ngs 1 a 3. da Comissão oe Constituição e Justiça. e 
5 a 7, aa Comissão de Saúde e Ação Socia l. e pe la rejeição 
da Emenda ng 4, da Comissão de Constituição e Justiça. Na 
fase de discussão. o Deputado Marco Régis tece alguns 
comentários sobre a importância do projeto. O Deputado 
Carlos Pimenta pondera ser prudente que ele apresente em 
Plenário as emendas necessárias á complementação da matéria. 
razão pela qua l requer a retirada das suas emendas. 
apresentadas na última reunião. o que é deferido pela 
Presidência . com a ressa lva de que ele deverá formalizar seu 
requerimento posteriormente. Encerra-se a fase de discussão. 
Submetido a votação. é o parecer aprovado. O Presiaente, 
tendo em vista a ausência do Deputado Miguel Martini. 
relator pela Comissão ae riscalização Financeira e 
Orçamentária. redistribui a matéria ao Deputado Geraldo 
Rezende. Este emite parecer, mediante o qual conc lui pela 
aorovação do Projeto de Lei ng 54 / 95 com as Emenaas ngs i a 
3. da Comissão de Constituição e Justiça, e 5 a 7. da 
Comissão de Saúde e Ação Social. e pela rejeição da Emenda 
ng 4. oa Comissão de Constituição e Justiça. Suometido a 
discussão e votação, é o parecer aprovado. Nada mais havenGo 
a ser tratado. a Presidência agraoece a presença dos 
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 
Sala das Comissões. 23 de agosto de 1995 . 
Geraldo Santanna, Presidente- Jorge Eauardo de Oliveira-

Marcelo Gonçalves -Sebastião Helvécio- Geraldo Rezenoe-
Anivaldo Coelho- Arnaldo Penna - Alencar da Silveira Júnior 
-Carlos Pimenta -M iguel Martini 
ATA DA 14a REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA 
COM ISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às dez noras do dia vin te de j unho de mil novecentos e 
noventa e cinco, comparecem na sa l a 2 do 12Q anoar do 
Edifício Tiradentes os Deoutados Agostinho Patrús. Wanderley 
Àviia. Ermano Batista. Maria José Haueisen e Ibrahim Jacob. 
membros da Mesa da Assembléia: Miguel Martini. Glycon Terra 
Pinto . Geraldo Rezende e Romeu Queira=. membros oa Comissão 
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de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Verificando a 
existência de número regimenta l, o Presidente, Deput ado 
Agostinho Patrús. declara abertos os trabalhos do dia , sendo 
lida e aprovada a ata da reunião anterior. O Presidente 
informa que. nos termos do 9 4Q do art. 2Q da Resolução nQ 
5. 143, de 22 / 6/ 94. a reunião tem por final idade apreciar 
processos de prestação de contas da ap li cação de recursos 
oriundos de subvenções sociais. Logo após , passa a palavra 
ao re l ator pela Comissão de Fisca li zação Financeira e 
Orçamentária. Deputado Glycon Terra Pinto. que emite 
pareceres pela aprovação dos processos das seguintes 
entidaoes: Caixa Escolar Henrique Kruger, Congregação das 
Irmãs Carmelitas Missionárias- Educandário Menino Jesus de 
Praga. Ação Socia l Menino Jesus. Grupo Cultural Afro Muzenza 
de Angola, APAE de Cruzilia. Creche Comunitaria Lar São 
rrancisco de Assis, APAE de Três Corações. Associação dos 
Deficientes de Monte Carmelo. Centro Infant il Comunitário 
Creche Lig inha. Assoc i ação Beneficente São Vicente de Paulo 
de Iturama, Caixa Esco l ar Inácio Passe: Conselho 
Comunitário Nossa Senhora da Conceição, Obras Sociais da 
Paróquia de Piedade do Rio Grande. Riviera Atlético Clube . 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Rebentão. Casa da 
Memória do Vale ao São Francisco. Associação Comunitária O 
Pequeno Davi, Prefeitura Municipal de Buritizeiro , Caixa 
Escolar Professora Joana Ramos de Oliveira da E. E. de 
Fabião. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Cipoal. 
Associação dos Moradores e Amigos ao Bairro Itapiraçaba, 
Centro Espírita re e Caridade. Associação Beneficente dos 
Motoristas Eloienses. Conselho Comunitário de Vista Aleg~e. 
Associação Comunitária do Sapezinho, Associação do 
Desenvolvimento Rural e Assistência Socia l de Vargem Grande, 
Formiga Esporte Clube. Coral de Maria. Associação 
Beneficente Evangélica de Patos de Minas. Caixa Escolar 
Marcolino de Barros. Associação Comunitária dos Moradores do 
Bairro Porto e Adjacências. Prefeitura Mun icipa l de João 
Pinheiro. Prefeitura Municipa l de Presidente Olegário. 
Centro Espi ita André Luiz. Associação da Cidada i a para 
Errad i cação da Miséria. APAE de _agoa Formosa. Associação 
Comunitária Bairro Alto da Cal ina. Associação Guararense de 
Assistência. Associação Comunitária de Rio Espera. 
Associação Comunitária de Rio Espe-a. Associação Comunitária 
de Rio Espera . Associação Comunitária oe R o Espera. 
Prefeitura Municipal de Guaran i . Prefeitura Municipal de 
Funilândia. Boca Futebol Cluoe. Assistência Social 
Descobertense. Conselho de Desenvolvimento Comunitário de 
Cruz Carapina e Grupo Vizinhança. Hospita l São Vice te de 
Paulo oe Mantena, Obras Sociais aa Paróo ui a Nossa Senhora da 
0 iedade. Associação dos Moradores do Bairro São Geraldo. 
~ssociação Comunitária Nova Vida. Centro de Documentação 
=loy Ferre ir a da Silva. Centro Eso i r ita Fé. Amor e Caridade. 
Sociedade aos Am igos de Innapim, Associação Comuni ária ae 
Desenvolvimento Rura l oe Bom Jesus do - ijucuss . Associação 
de Moradores e Amigos da Grama. Guaraciaoa Assistência 
Social. Guaraciaba Assistência Social. Serviço de Obras 
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Sociais, APAE de Teófilo Otôni, Centro de Documentação Eloy 
Ferreira, Associação Regional das Micro-Cooperativas de 
Produção Agrícola. Prefeitura Municipa l de Bom Jesus do 
Galho, Serviço de Assistência e Recuperação do Adulto e da 
Infância. Prefeitura Municipa l de Passa-Quatro, APAE de 
Alfenas . Associação dos Produtores Rurais do Distrito do 
Itaim, Associação Comunitária do Bairro dos Lopes. Rosario 
Futebo l Clube. Prefeitura Municipa l de Caldas. Associação 
Comunitária Vovô Nandinho de Braúnas . Ação Socia l do 
Distrito de Santana. Prefeitura Mun i cipa l de Iapu. 
Prefeitura Mun i cipa l de Ubaporanga. Associação da Mulher em 
Prol da Comunidade. Sociedaae Esportiva Jaqueira. Sociedade 
Filantrópica Nosso Lar, Prefs'tura Municipal de São João do 
Paraíso, Fundação de Assis:éncia Integra l à Saúde , 
Associação de Grupo Jovem Monte Sina i de Salinas. Associação 
Comunitária de Maristela. Associação de Desenvolvi mento 
Comunitário de Novo Campo Grande. Associação Comun it ár i a dos 
Moradores de Vila da Várzea de Cima. Grupo Projeto Trem da 
História. Grupo Projeto Trem da Histór i a . Oficina Esco l a ao 
Menor , Fundação Benjamin Guimarães, Fundação Benjamin 
Guimarães. Associação Beneficente Católica. Conselho 
Comunitário de Desenvolvimento Rural de Ribeirão da Folha. 
Conselho de Desenvolvimento Comunitário Cruz Carapina e 
Grupo de Vizinhança. Prefeitura Municipa l de Belo Vale. 
Centro Social e Cultural Urbano Jackson Lopes de Faria, Casa 
da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Ponte Nova. Obras 
Sociais da Paróquia São João Evangelista, Conselho 
Comunitá r io e Ação Social de Itut i nga . Clube das Mães de 
Caputira Unidas pela Famí li a. Hospita l Wilkson de Souza 
Meireles, Movimento de Apoio Cristão, Prefeitura Municipa l 
de Conceição de Ipanema, Prefeitura Municipa l de Abre - Campo. 
Prefeitura Municipa l de Faria Lemos. Asilo São Vicente de 
Paulo de Manhuaçu. Associação 21 de Abri l Pró-Amparo a 
Cri ança Desamparada. Santa Casa de Misericórdia de Rio Novo , 
Prefeitura Municipal de Desterro de Entre-Rios, Prefeitura 
Municipal de Mar de Espanha , Prefeitura Municipal de Lagoa 
Dourada. Prefeitura Municipal de Santa Rita do Jacutinga. 
Prefeitura Municipal de Volta Grande. Prefeitura Municipa l 
de Santana do Garambéu. Prefeitura Mun ici pa l de Mercês . 
Prefeitura Municipal oe Coronel Pacneco . Prefe i tura 
Municipal de Oliveira Fortes. Movimento Social de Promoção 
Humana, Centro Comunitário Rura l de Cruz Vera. Ca'xa Escolar 
Dom Otavio, Prefeitura Municipa l de s;· :i anópolis . 
Comunidaoe Espírita Santa Barbara , Associação aos Moradores 
do Distrito oe Crisólia. Associação das Mulheres Rurais. 
Ed ucandár io Dom Silvério. Educandár io Dom Silvério. 
Sociedaoe Musica i Lira do Centenário. Associação 
Filantrópica ae Cataguases. Associação Fi l antrópica oe 
Cataguases. Instituto de Desenvolvimento Agroinous:rial oe 
Cataguases. Caixa Escolar Geraldo Sanguinette. I ll ê dos 
Orixas Iba do Oba luaê , APAE de Várzea da Palma. Prefeitura 
Municipal de Canaã, Uni ão ComJnitaria do Ba ir ro da Pedra 
Gr ande. Caixa Esco l a r Professor Leoooloo Miranda. Submet idos 
a discussão e vot ação. são os pareceres aprovados. _ 
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seguida. os processos são apreciados pe l a Mesa , sendo 
relatores da matéria os Deputados Wanderley Ávila , 1g- Vice -
Presidente. e Ermano Batista. 4g-Secretario. que emitem 
pareceres pela aprovação dos processos. Submetidos a 
discussão e votação. cada um oor sua vez. são os pareceres 
aprovados. Em seguida, o Deputado Ermano Batista emite 
parecer pe lo não-acolhimento das prestações de contas da 
Associação Comunitária do Bairro Ni terói. o qual é aprovado 
oelos membros da Comissão de Fisca ização Financeira e 
Orçamentária e da Mesa da Assembléia. Cumprida a final i dade 
da reunião. a Presidência agradece a presença dos 
parlamentares. convoca os membros destas Comissões oara a 
próxima reunião ordinária. determina que se l avre a ata e 
encerra os trabalhos. 

Sa l a de Reuniões da Mesa da Assembléia. 29 de junno oe 
1995 . 
Sebastião Navarro Vi eira. Presidente - Wanoerley Ávila-

Ermano Bat i sta -Maria José Haueisen Rêmolo Aloise 
Ibrahim Jacob -Miguel Martini - Clêuber Carneiro- Romeu 
Queiroz - Geraldo Rezende. 
ATA DA 12a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE AGROPECUÁRIA E 
POLiTICA RURAL 
Ás dez horas do dia seis de julho de mi ' novecentos e 
noventa e cinco. comparecem na Sala das Comissões os 
Deputados Paulo Piau. Olinto Godinho e Gera l do Nascimento, 
membros da Comissão suprac i ta:a. Havendo número regimenta l e 
verificada a presença do Deputado Carlos Pimenta. o 
Presidente. Deputado Pau lo Piau. declara abertos os 
trabalhos e so l icita ao Deputado Gera l do Nascimento oue 
proceda a leitura da a~a da reunião anterior, que. 1 ida e 
aprovada. é subscrita c - os membros presentes. A Presidência 
esclarece ter a reuni2_ a finalidade de apreciar a pauta e 
passa à leitura de oficio ao Prefeito Municipal de Frei 
Inocêncio, Sr. Baroncio Bezerra Cabral. que so li cita 
especial atenção desta Comissão para com o projeto de lei 
que cria a Secretaria de Meio Ambiente. Em segu ida. 
redistrioui ao Deputado Olinto Godinho o Projeto oe Lei ng 
68 /95 . no 1Q turno. de autoria do Deputado José Bonifácio, e 
o Requerimento nQ 544 / 95. de autoria do Deputado Dimas 
Rodrigues. e d i stribui ao Deputado Geraldo Nascimento a 
Mensagem ng 476-A / 94. do Governador ao Estaao. e os 
Requerimentos nos 539 / 95. de autoria do Deputado Carlos 
Pimenta. e 550/ 95. de autoria do Deputado Álvaro Antônio. 
Encerrada ~ ·ªparte dos trabalhos. a Presidência passa à 1ª 
fase da Oraem do Dia. com a discussão e a votação de 
proposições da Comissão. O Deputado Pau lo Piau oassa a 
Presidência ao Deputado Olinto Godinno e aJresenta 
requerimento mediante o qual so li cita seja convidada a 
diretoria do BEMGE para comparecer a reunião desta Comissão, 
a " im de presta- esclarecimentos s obre o ace-to dos 
financiamentos de crédito rura l baseado na equivalência do 
oroduto. Colocado em votação. é o requer imento aorovado. O 
Deputado Paulo Piau apresenta reouerimento mediante o qual 
sol icita o envio de ofic io, por parte ao Presidente desta 
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Casa, ao Presidente da República. aos Ministros da Fazenda , 
da Agricultura e do Planejamento e ao Presidente do Banco 
Central do Brasil manifest ando a preocupação desta 
Assemb l éia Legislativa com relação à falta de uma política 
agrícola por parte do Governo Federal. Submetido a votação. 
é aprovada essa proposição. Em segu i da. o Deputado Paulo 
Piau apresenta outro requerimento mediante o qual so li cita 
sejam convidados os Secretàrios Municipais de Agricultura 
dos Municípios de Vi çosa. Varginha. Juiz de Fora, Sete 
Lagoas. Montes Claros. Paracatu, Patos de Minas, Uberaba. 
Uber l ândia , Ituiutaba. Araguari. Araxà. Monte Carmelo. Belo 
Horizonte, Contagem, ~~vernador Va l adares , Teófilo Otôni e 
Muriaé. para discut ire~ com os membros da Comissão assuntos 
de in teresse do se ar agropecuàrio. Colocado em vot ação. é o 
requerimento aprovado. O Deputado Olinto Godinho retorna a 
Presidência ao Deputaoo Paulo Piau. Encerr ada essa fase, 
passa-se à 2ª fase da Ordem do Dia, com a discussão e a 
vot ação de pareceres sobre proposições sujeitas à aprec i ação 
do Plenàrio da Assemblé i a . Com a pa l avr a. o Deputado Olinto 
Godinho emite parecer conc lui ndo pela aprovação do Projeto 
de Lei nQ 68 / 95, no 1Q turno. Submetido a discussão e 
votação, é o parecer aprovado. O Deputado Geraldo Nascimento 
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação de 472 
processos de legitimação de terras devolut as do Estado em 
zona urbana e de expansão urbana a que se refere a Mensagem 
nQ 476-A / 94, nos termos do projeto de reso lução que 
apresenta. Submetido a discussão e vot ação. é o parecer 
aprovaoo. Ainda com a pal avra. o Deputado Gera l do Nasc iment o 
requer sejam convertidos em diligência à RURALMINAS 30 
processos que ver sam sobre o referido assu nto e constam na 
Mensagem nQ 476 - A/ 94 e 1 processo. também sobre a mesma 
questão. constante na Mensagem nQ 460/ 94. A Presidência 
defere esses requerimentos. Em segu i da. passa-se à fase de 
discussão e vot ação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenàrio da Assembléia. O Deputado Ol into 
Godinho opina pela aprovação , no 2Q turno. do Projeto de Lei 
no 121 / 95. de autor ia do Deputado Sebas tião Helvécio. e do 
Req uerimento nQ 544 / 95. de autor ia do Deputado Dimas 
Rodrigues. Submetido a oiscussão e votação, é o Projeto de 
Lei nQ 121 / 95 aprovado . Colocado em votação . é o 
Requerimento nQ 544 / 95 aprovado. O De put ado Geraldo 
Nascimento opina pe l a aprovação dos Requerimentos nQs 
539 / 95. de a utori a ao Deputado Carlos Pimenta, e 550/ 95, do 
Deput ado Álvaro Antônio. Colocados em votação. cada um por 
sua vez. são os requerimentos aprovados. O Deputado Geraldo 
Nascimento so lic ita que a Comissão dê ciênc i a ao De~utado 
Alm ir Cardos o do teor do Requerimento nQ 550/ 95. Cu~~~ida a 
finalidade da reun1ao. a Presidência agradece o 
comparecimento dos parlamentares, convoca os memoros da 
Comissão para a próxima reunião ordinária. determina a 
l avratura da ata e encerra os trabalhos. 
Sala das Comissões . 24 de agosto de 1995. 
Pa ulo Pi au. Presidente - Gilmar Machaoo- Olinto Godinho-

Arnaldo Canarinno. 
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE 
INQUÉRITO PARA , NO PRAZO DE 120 DIAS , INVESTIGAR A 
PROSTITUIÇÃO INFANTIL NA REGIÃO NORTE DE MINAS 
As quatorze r:-as e quarenta e cinco minutos do dia dez de 
agosto de mi 1ovecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Antônio Andrade. Dimas 
Rodrigues . Durva l Ângelo e Marcelo Gonçalves , membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental , o 
Presidente. Deputado Antônio Andrade. dec l ara abertos os 
trabalhos e so l icita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda 
à leitura da ata da reu ni ão anter ior . oue. li da e aprovada. 
é subscr it a pe los membros presentes. A segu ir , o Deputado 
Marcelo Gonçalves faz a leit ura da seguin te corresoondência: 
cóp i a de oficio do Presidente da Assembléia à Sra. Di l ma 
Felizardo. coordenadora regional da campanha naciona l pe l o 
fim da exp lor ação. da viol ência sexua l contra cr i anças e 
adolescentes e do turismo sex ua l . no qua l parabeniza toda a 
equ ipe de coordenação pelo trabalho rea li zado , e. na 
oportunidade . informa a existência nesta Casa de uma 
com i ssão de inquérito com o objeti vo de investigar a 
prostituição infantil na região Norte de Minas. O 
Pres idente , Deputado Antônio Andrade. determina que. 
esgotado o prazo de funcionamento desta Comissão. se ja 
encaminhada cópia do re l atório final à coordenação dessa 
campanha. Prosseguindo. o Presidente in forma que a reun i ão 
se destina a ouvir os Srs. Raimundo Nonato. Delegado da 22ª 
De l egacia Regiona l de Janaúba, e João Xingo. Delegado de 
Orientação ao Menor Infrator de Montes Claros, oportunidade 
em que são convi dados a tomarem assento à mesa. Em segu ida. 
passa-se a palavra aos Deputados Dimas Rodrigues e Durval 
Ânge lo . autores dos requerimentos que deram origem a esses 
convites, para que possam fazer suas considerações iniciais. 
A Presidência passa a ouvir os convidados e abre os debates 
com a participação dos Deputados Durval Ângelo e Dimas 
Rodrigues. conforme consta nas notas taquigráficas. O 
Deputado Durval Ângelo, relator desta Comissão. pretende 
promover um debate com a comunidade do Norte de Minas soare 
o re latório final, oue será apresentado ao término deste 
trabalho. Cumprida a finalidade da reu ião. o Presidente 
agraoece o comparecimento dos convidados e parlamentares. 
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião 
ord i nária. determina a lavra ura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sa l a das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
Antônio Andrade. Presioente - Miguel Mart ini Marce l o 

Gonçalves - Durval Ângelo. 
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE 
As dez hÕras e quinze minutos do dia dezesse i s de agost o oe 
mil novecentos e noventa e cinco. reúnem- se na Sala das 
Comissões os Deputados Ronaldo Vasconcellos. Wilson Trópia e 
Ajalmar Silva ! s ubs:ituindo este ao Deputado Marcelo Cecé. 
por indicação da Bancada do 0 SDBl. membros da suoracitaoa 
Com i ssão. Havendo número reg imental, assume os traba l hos o 
Vice -P r es ioente. Deout aoo Rona l do vasconcel ias . oue so licita 
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ao Deputado Wi lson Trópia que proceda à leitura da ata da 
reun1ao anterior que. lida e aprovada. é subscrita pelos 
membros presentes. Solicita , ainda. ao mesmo Deputado que 
proceda à l eitura da correspondência env i ada à Comissão pela 
Associação Mine ir a de Defesa do Ambiente - AMDA - : pela PMMG 
e pela Prefeitura Municipa l de Be l o Horizonte. Em seguida, o 
Deputado Ronaldo Vasconcellos procede à leitura de 
requerimentos: primeiro. de sua autoria. convida - se o Dr. 
Romeu Scario ll i . Presidente do Centro de Assistência 
Industria l para o Meio Ambiente CAIMA para fazer 
expos ição sobre a entidade ; no segundo. de autoria ao 
Deputado I vo José. convidam-se representantes do INCRA. da 
RURALMINAS. do Centro para Conservação da Natureza em Minas 
Gerias. do IEF. do FEAM . da FETAEMG, do CPT. bem como de 
qualquer outra entidade ou pessoa que se julgar i nteressante 
para debater sobre o tema "Politi ca Agrária e Preservação do 
Meio Ambiente em Minas Gerais " : e no terceiro , de autoria 
do Deputado Carlos Pimenta. convi aa - se o Dr. José Carlos 
Carvalho. Presiaente do IEF. para prestar esc l arec i mentos 
sobre os fatos que envolvem a instituição em atos de 
corrupção acontecidos no território mineiro . Colocados em 
votação. são os requerimentos aprovados . Passa-se à 2ª parte 
da reunião. com a discussão e a votação de pareceres sobre 
proposições su j eitas à apreciação do Pl enário . Com a 
pa l avr a. o Deoutado Rona l do Vasconce l los emite parecer sobre 
o Projeto de Lei ng 118 / 95. mediante o qua l conclui pe l a 
apr ovação do projeto no 2Q turno, na forma do vencioo em 1Q 
turno . Submetido a d i scussão e votação . é o projeto 
aprovado. Cumprida a finalidade aa reunião. a Vice-
Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros 
da Comissão para a próx ima reunião, em dia e horário já 
estabelecidos. determina a lavratura da ata e encerra os 
trabalhos. 

Sa la das Comissões. 23 de agosto de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos. Presidente- Wilson Trópia- Antônio 

Roberto - Marce lo Cecé. 
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 
Às nove horas e trint a minu tos do dia aezessete de agosto de 
mil novecentos e noventa e cinco. reunem-se na Sa l a das 
Comissões os Deputados Migue l Martin i . Marcos Helênio. 
Geraldo Rezende e Jorge Hannas ( substituindo este ao 
~ eputaao Clêuber Carneiro. por indicação da Li derança do 
~FLJ. membros da Comissão suprac i tada. Havendo numero 
regimental. o Presidente. Deput ado Mi gue l Mart i ni, dec l ara 
abe rt os os tr abalhos e esc l arece que a reuni ão se dest ina a 
apreciar as proposições constantes na pa u ~a e oue será dada 
cont i nuiaade à discussão do parecer sob re o Projeto de Le i 
ng 47 / 95. em vi rtude do pedido de vist a feito pelo Deputado 
Marcos Helên io na reunião anterio r. Em segui da. so l icita ao 
Deputado Gera l do Rezende que proceoa à leitura da ata da 
reunião a nt e rior . que. li da e aprovada. é s uoscr it a pelos 
memoros presentes. Continuando. a Pr es idênc i a susoende os 
traba lhos por a l guns min utos . Reaoertos os traba l hos, o 
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Presidente registra a presença dos Deputados Marcos Helênio. 
Glycon Terra Pinto. Geraldo Rezende e Alencar da Silveira 
Junior. membros da Comissão. O Presidente acusa o 
recebimento dos Oficios nos 1.100/ 95. da Secretaria de 
Estado da Fazenda; 536/ 95. do Ministério do Meio Ambiente 
dos Recursos Hidricos e da Amazônia Legal e da CODEVASF; 
950.129 / 95, da CODEVALE: e 59 / 95. da Secretaria de Estado ae 
Pl anejamento e Coordenação Gera l - Superintendênc i a Central 
de Orçamento. que encaminha os Quadros Mensa is de Controle 
do Limite dos C éditos Suplementares. referentes aos meses 
de janeiro a ju l ho de 1995: de of i cios sem numero. da Câmara 
Municipa l de Três Marias: da Sra. Sôn i a de Fátima Ci er 
Beltrão e da Associação Comunitária Admin i strativa e 
Beneficente ao Bairro Céu Azu l : e do Demonstrativo de 
Disponibilidade do Fundo para Infância e Ado l escência aos 
meses de março e maio. Encerrada a 1ª parte dos trabalhos . 
passa-se a 2ª fase da Ordem do Dia. Logo após . o Deputado 
Miguel Martin i, re l ator do Projeto de Lei nQ 47 / 95. informa 
que está reaberta a d i sc ussão do projeto. Não havendo quem 
se manifeste. declara encerrada a fase ae discussão da 
matéria e submete o parecer a votação. o qual é aprovado sem 
restrições. Prosseguindo. passa a palavra ao Deputado Glycon 
Terra Pinto. re l ator dos Projetos de Lei nQs 46 e 62 / 95. Com 
a palavra. o Deputado Glycon Ter-a Pinto emite parecer sobre 
o Projeto de Lei ng 46 / 95. mediante o qua l conc l ui pela 
aprovação do projeto. Quanto a o Projeto de Le i nQ 62 / 95. o 
relator apresenta parecer mediante o qual conc lui pela 
rejeição da matéria . Submetidos a discussão e votação. cada 
um por sua vez. são os pareceres aprovados. Logo aoós . o 
Deputado Geraldo Rezende. relator dos Projetos de Lei ngs 5 , 
52 e 64 / 95, emite seus pareceres . mediante os quais concl ui 
pe l a aprovação do Projeto de Lei ng 5 / 95 na forma do 
Substitutivo ng 1: pela aprovação do Projeto de Lei ng 52 / 95 
na forma do Substitutivo nQ 1. com a Emenda ng 1; e pela 
aprovação do Projeto de Lei ng 64 / 95 na forma do 
Substitutivo nQ 1. Colocados em discussão e votação , cada um 
por sua vez. são os pareceres aprovados. Logo após. o 
Presidente red i stribu i ao Deputado Alencar da Si l veira 
Junior o Projeto de Le i nQ 215 / 95. o qua l emite parece que 
conc l ui pela aorovação do projeto com a Emenoa ng 1. Posto 
em discussão e votação. é o parecer aprovado. Encerrada a 2ª 
parte da Ordem do Dia. passa-se à fase de discussão e 
votação de oroposições que d i spensam a aprec i ação do 
Pl enário da Assemb l éia . Com a pa l avra. o Deputado Marcos 
He l ênio profe e parecer sobre o Projeto de Reso l ução ng 
238 / 95. mediante o qua l conc l i pela aorovação aa proposição 
na forma do Subst i tutivo nQ 1. da Comi ssão de Constituição e 
Just i ça. com as Emendas nQs 1 e 2. que apresenta. Colocados 
em discussão e votação. cada um oor sua vez , são aprovados o 
Substitut i vo ng e as Emendas ngs e 2. ficando 
prej udicaaa a propos1çao. Prosseguindo. o Pres i dente 
red istrib i ao Deputado Al encar da Silveira J unio- o 
Reo uerimento ng 578/ 95. o qua l o ofere parece r medi ante o 
q ua l conc lui pe ~ a aprovação da proposição Co locado em 
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o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da 
Presidente agradece a presença dos parlamentares. 

membros da Comissão para a próxima reunião 
determina a lavratura da at2 e encerra os 

Sala das Comi ssões , 24 de agosto de 1995. 
Miguel Martini. Presidente Álvaro Antônio Marcos 

Helênio- Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elbe Brandão -
Alencar da Silveira Júnior. 
ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO 
SOCIAL 
Ás nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco. comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados Ca rlos Pimenca. Marco Régis. 
Jorge Eduardo de Oliveira s Jorge Han nas. memoros aa 
Comissão supracitada. Encon:-a-se presence. também, o 
Deputado Antônio Roberto. Havendo número regimencal. o 
Presidente. Depucado Carlos Pimenca. aeclara abertos os 
crabalhos e solicita ao Deputaao Jorge Hannas que proceda á 
leitura da ata da reunião anterior, que, l iaa e aprovada. é 
subscrita pelos membros presences. A segu ir. a Presidência 
suspende a reunião por tempo indeterminado em virtude de 
votação em Plenário. Reabertos os craba l hos às 10h50min, a 
Presidência lê a correspondência do Presidence do Conselho 
Munic i pal de Saúde solicitando a esta Comissão que promova 
reunião especial da Região Metropolitana de Belo Horizonte 
para debater as Leis nQs 11.719 , que institui o Fundo 
Esradua l de Saneamento Básico. e 11.720 . que dispõe sobre a 
política estadua l de saneamento básico e dá outras 
providências. A seguir. as d iretori as da Associação Médica 
de Minas Gerais, do Conselho Regional de Medicina. do 
Sindicato dos Médicos de Minas Gerais e da Associação dos 
Hospitais de Minas Gerais vêm em conjunro soiicitar a esta 
Comissão a realização de um seminário que congregue todas as 
entidades e as forças políticas interessada s na melhoria de 
sistema de saúde. O Presidente sol i cita à assessoria que 
participe ao Presidente da Associação Médica de Minas Gerais 
que a Comissão esrará promovendo fórum récnico de debates . 
cujo tema será a situação da saúde no Escada e no Pais. A 
seguir. a Presidência passa a discussão e votação de 
proposições de autoria da Comissão. O Deputado Jorge Eduardo 
de Ol iveira procede à leitura de requerimento do Depuêado 
Luiz Antônio Zanto em que ele solicita sejam convidados a 
comparecer em reunião da Comissão os Srs. Heliana Maria 
Vasconcelos. Coordenadora do Departamento de Odontologia da 
Secretaria de Promoção Humana do Munic í p i o de Fruta l. 
Prna l do de Al meida Ga rocno. Coordenador ae Saúde Buca l da 
Secretaria de Escada da Saúde. Berenice Navarro Anconiazz i e 
Te i ma Advincula Ozório, Coordenaaoras do Programa ao Câncer 
Bucal em Minas Gerais. com o objetivo de d i scutirem o 
Projero de Le i nQ 310/ 95. que d i spõe sobre mediaas de 
prevenção da cárie, da doe nça pe ri odonta l e ao câncer oucal. 
Suomet i do a vocação. é o requerimenco aprovaao. O 
Pres i dente , em virtude ae cer proposições a apresentar. 
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passa a direção aos trabalhos ao Deputado Marco Régis. o 
Deputaao Carlos Pimenta apr esenta requeri mento em nome desta 
Comissão em que solicita seja envi ado ofício aos Presidentes 
da Câmara dos DePutados e do Senado Federal e ao re l ator da 
proposição que institui a Contribuição sobre Movimentação 
Financeira - CMF - explicitando o apoio aesta Comissão à 
medida, ql~ propõe aumentar a receita destinada a custear os 
gastos COé a saúde. Submetido à vot ação, é o requerimento 
aprovado. O Deputado Carlos Pimenta requer seja promovido 
por es ta Casa fórum técnico ou cic lo de debates sobre a 
situa ção da saúde no Estado e no Pais. Colocado em votação. 
é o requerimento aprovado. O Deputado Carlos Pimenta requer 
seja enviado oficio ao Govern ador do Estado solicitando as 
medid as necessárias ao ap rimor amen o oa oua l idade do 
atendimento prescado pe l a Colônia Santa Isabe l . Submetido a 
vot ação , é o requerimento aprovado . Logo após. a Presidência 
passa á discussão e vot ação de parecer sobre proposição 
sujeita á apreciação do Plenário aa As semb lé i a. O Deputado 
Marco Régis. relator do Projeto de Lei nQ 80/ 95. so licita a 
prorrogação de prazo regimenra l para apreciá - lo. o que é 
deferido pela Presidência. Prosseguindo. o Presidente passa 
á discussão e à vot ação de proposições que dispensam a 
apreciação do Plenár i o da Assemblé i a. O Deputado Jorge 
Hannas emite parecer favoráve l à aprovação do Projeto de Lei 
no 182 / 95. no 2o turno. na forma do venci do no 1Q turno. O 
Deputado Marco Régis emite parecer favorável á aprovação do 
Projeto de Lei nQ 192 / 95. no 2Q turno . na forma do venc ido 
no 1Q turno . O Deputado Jorge Eduarao de Ol iveira emite 
parecer f avorá ve l á aprovação do Projeto de Lei nQ 301 / 95. 
no 1Q turno. na forma proposta. Submetidas a discussão e 
votação. cada uma por sua vez. são as proposições aprovadas. 
Prosseguindo. a Presidência anuncia a presença do Sr. 
Roberto Porto Fonseca. Superintendente-Geral da Fundação 
Ezequiel Dias - FUNED -. que é convidado a compor a mesa. O 
orador discorre sobre seus planos de atuação á frente da 
FUNED. adiantando ter conseguido bons resultados nos oito 
primeiros meses de administração. tanto na produção como na 
implantação de programa de modernização adm inistrativa de 
pessoal e das instalações físicas e de maquinário da FUNED. 
Encerrada a sua exposição. participam dos debates os 
Deputados presentes. Cumprida a fina l idade da reun1ao. a 
Presidência agradece a presenca do convid ado e dos 
par l amentares presentes . convoca :s membros da Comissão para 
a próxima reunião ordinária. determina a lavratura da ata e 
encerra os trabalhos. 
Sala das Com i ssões. 24 de agosto de 1995. 
Marco KE- 'S. Presidente - Jorge Hannas - Jorge =duardo ae 

Oliveira Lui z Antônio Zanto . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER SOBRE A MENSAGEM NQ 19 / 95 
Comissão de Constit ui ção e Justiça 

Re l atório 
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Por meio da mensagem em análise, o Chefe do Executivo 
solic it a autorização para assinar acordo com o Banco 
Internacional para Reconstrução e Desenvo lvi mento- BIRD - , 
com o objetivo de viabilizar as obras relativas á extensão 
da linha do trem metropolitano de Belo Horizonte. bem como 
autorização para constitu ir entidade jurídica. juntamente 
com o Município de Belo Horizonte. que ficará incumbi da da 
administração do metrô. 

Publ i cada no "Diário do Legislativ: de 4/ 7/ 95 , a matéria 
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto 
aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e 
l egal idade , nos termos ao art. 177. ~ 1Q. VI. c / c o ar~. 
103, V, "a " . do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Preliminarmente. a autorização para o Estado assinar acordo 

com o BIRD já foi conced i da por meio da Lei ng 11.855. ae 
13/7/95 . consoante o art. 6Q . a seguir transcrito: 

"Art. 6Q -Fica o Poder Execut ivo autor i zado a celebra 
acordo com o Banco Internac i ona l para Reconstrução e 
Desenvolvimento- BIRD - . a fim de viabili zar as obras 
re l ativas á extensão da linha de metrô em Belo Horizonte " . 

A autorização a ser concedida ao Estado para que este 
const it ua entidade jurídica, com a final i dade espec ifi ca de 
administrar o metrô. se faz necessária. pois só assim o 
Estado obterá financiamento para a construção das obras. 
cor;2~me se depree r ~e do "Acordo de Acionistas ". traduzido 
paré o vernáculo, a ser firmado pelas partes envo lv idas -
BIRD, Estado de Minas Gerais e a Municipal idade de Be lo 
Horizonte-. e da "Nota Explicati va ", que acompanham a 
Mensagem ng 19 / 95. 
Esclareça- se que, ao financiamento ao Banco Mundial. da 

ordem de US$99.000.000.00, se adicionará uma contrapart id a 
exclusiva do Governo Federal de igual va lor, perfazendo- se 
um total de US$198 .000.000.00. sem qualquer desembolso ou 
obrigação por parte do Estado no que diz respe ito ao 
pagamento de empréstimo. uma vez que essa obrigação ficará a 
cargo do Governo Federal. 

Ademais, o Es ado receberá as ações da Companhia Brasileira 
de Trens Urbanos- CBTU -. relativas á Suoerintendência de 
Trens Ur banos de Belo Horizon e - DEM~TRÓ -, oue int egrarão 
o patrimônio dessa empresa que o Estado pretende constituir, 
livre de div i das ( todo o seu ativo : instal ações, 
eq uipamentos, etc). 
São. portanto, extremamente vantajosas as condições do 

financi amento que o Estado busca concretizar . Para i sso. é 
necessário. já que é condição do contrato. que autor i zemos a 
constituição da entidaae que se incumbirá de adm inistr a r e 
operar o metrô. 

Por força do disposto no art. 14. 4Q. II. da Carta 
min e ira. estamos apresentando. na conclusão deste parece~. 
projeto de lei autorizanao o Poder Executivo a constituir a 
refe~ida emoresa , vi ab ilizando, ass im. a prooosta contiaa na 
mensagem. 

Conclusão 
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Em face do exposto, concluí mos pela juridicidade, 
constitucionalidade e pe l a lega lidade da Mensagem ng 
na forma do projeto de l ei a s eguir redigido. 

PROJETO DE LEI NQ .. . . 
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pela 
19 / 95 

Autoriza o Poder Executivo a constituir pessoa jurídica 
para os fins que menciona. 

A Assemb l éia Legisl a tiva do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica o Poder Executivo autoriza do a constituir 

pessoa jurídica. juntamente com o Munic' ~ o ae Belo 
Horizonte. com a finalidade espec ifi ca de ac - <i stração e 
operacionalização de trem metropolitano. 

Art. 2Q Esta lei entra em v igor na data de sua 
pub licação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões. 8 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arna l do Penna. relator 

Simão Pedro Toledo - Leonidio Bouças - Anivaldo Coelho. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 34/95 
Comissão de Defesa do Consumiaor 

Re l a tório 
O projeto de lei em epígrafe. de autoria do Deputado Ivair 

Nogueira. tem como objet ivo fixar cr it érios para criação, 
fusão e desmembramento dos ser v iços notariais e de registro. 
Publicada em 4/ 3/ 95 , foi a matéria d i stribuída á Comissão 

de Constituição e Justiça, que, em 16 / 5/ 95, concluiu por sua 
juridicidaae. const i tucional i dade e legalidade na forma do 
Substitutivo ng 1. por e l a apresentado. 

Diante da perda de prazo para que a Comissão de 
Administração Pública se manifesta s se sobre a matéria, vem o 
projeto a esta Comissão. tendo em vi sta requerimento deste 
rel ator . devidamente aprovado em Plenário. 

"undamentação 
O tema em debate. por sua natureza . é bastante polêmico e 

t em geraao calorosas discussões nesta Casa. Assim sendo. 
nossa conc lusão deve ser precedida de uma aná li se minuciosa 
ao projeto. 

Preliminarmente, é oportuno ressaltar que o ser vi ço 
not a rial e de regi stro é. antes de tudo. de utilidade 
pública, e. ainda que se ja exerciao em caráter privado. está 
sujeito às normas de defesa do consumidor. 

O Supremo Tribunal Federa l já assina lou que a forma de 
remuneração dos serventuár ios da Justiça "não descaracter i za 
a natureza intrínseca do serviço orestaao. que se reveste 
sempre de caráter público. A natureza do serviço. quer se 
trate de cartório oficia li zado. ou não oficializado. não se 
transmuda. enquarto as custas constituem contraprestação ae 
um serviço púo li co. na modalidade de taxa remuneratória" 
(RTJ 68 / 283). 
O propósito 

melhori a aa 
prestados á 
aue rec l ama 
i SSO a 

do orojeto de lei em análise é permitir a 
qua li aaae dos serviços notariais e oe registro 

popu l ação. Não se pode olv idar o clamor popular, 
a melhoria imediat a de tais serviços. Some- se a 

obed iência que devemos manter comandos 
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constitucionais, que. no caso. remetem a nós, legisladores 
ordinários, a responsabilidade de regulamentar a matéria de 
forma a atender o pleito da população. 

A tese esposada no parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça não nos parece a mais apropriada. O substitutivo ali 
apresentado não mantém. a nosso ver. plena fidelidade ao 
comando constituciona l insculpido no art. 278 da Carta 
mineira. O critério ali cogitado. qual seja o número de atos 
remunerados praticados pela serventia. destoa daqueles 
constantes no dispositivo constitucional supracitado. além 
de ser passível de manipulação, e. portanto, não confiável, 
uma vez que se baseia em dados fornecioos apenas pelos 
próprios cartórios. orincioais interessados no assunto. 

Di ante dessas considerações, entendemos que o critério mais 
justo e aprooriado ao caso é aque le que vincula a criação de 
novas serventias à oscilação populaciona l . Não obstante, 
tendo em vis ta as peculiaridades de cada serviço. torna-se 
prudente tratá - los de forma distinta. ai noa que se e l eja 
para todos eles o mesmo indicador. 
Tal providência é necessária para que não ocorra um dano 

irreparável às serventias dos pequenos municípios. que 
sobrevivem a duras penas, ou mesmo para não invi abi lizar 
aquelas dos grandes centros urbanos que não têm movimento 
financeiro consideráve l. 

É imprescindível ajustar a prestação do serviço ao 
interesse da população. em obediência ao que preceitua o 
Código de Defesa do Consumidor. 

Conclusão 
Pe l as razões aduzidas. ooinamos pela aprovação, em 1Q 

turno. do Projeto de Lei ng 34/ 95 na forma do Substitutivo 
nQ 2, a seguir redigido. 

SUBSTITUTIVO No 2 AO PROJETO DE LEI 
NQ 34 / 95 

Fixa critérios para a criação e o desmembramento dos 
serviços notariais e de registro. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreté 
Art. 1Q A criação e o desmembramento dos serviços 

notariais e de registros competem ao Poder Executivo, 
observados os critérios fixados nesta lei . 

Art. 2Q -O número de cartór ios de cada comarca será 
proporcional a sua popu l ação . observados os seguintes 
c r i t é r i os: 

I - para os cartór ios de registro de imóveis e registro oe 
protestos: 

a ) 1 (um) cartório para cada serviço. nas comarcas com até 
140.000 (cento e quarenta mil l habitantes: 
b) a partir de 140.000 (cento e quarenta mil) habitantes. a 

comarca terá mais um cartório, para cada serviço. a cada 
fr ação de 100.000 (cem mil) habitantes. 

II - para os cartórios oe reg i stro civil de pessoas 
naturais e registro de notas: 
a) 1 (uml cartório para cada serviço. nas comarcas com 

número oe habi:"~tes inferior a 1SO.OOO (cen:o e cinouenta 
mi 1!; 
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b) a partir de 150. 000 (cento e cinqüenta mil) habitantes . 
a comarca terá mais de um cartór io . para cada serviço, a 
cada fração de 150.000 (cento e cinqüenta mi 1) habitantes. 

III - para os cartórios de registro de titulas e documentos 
e reg istro civil de pessoas jurídicas : 
a) 1 (um) cartório nas comarcas com número de habitantes 

inferior a 250.000 (du zentos e cinqüenta mi 1); 
b) a partir de 250.000 (du zentos e cinqüenta mil), a 

comarca terá mais um cartório a cada fração de 250.000 
(duzentos e cinqüenta mil) habitantes. 
~ lQ - Independentemente ao disposto no inciso II deste 

artigo. em cada município haverá. pelo me os. um cartório de 
registro c ivil de pessoas naturais. 

? 2Q - Em municípios oue não sejam sede de comarca. o 
oficia l oe registro oas pessoas naturais exercerá ramoém as 
funções de tabelião oe notas. 

Art. 3Q -A apuração do número de habitantes para os 
efeitos do art igo anter ior tomará como base os dados do 
último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estat ística - IBGE. 

Art . 4Q -F icam mantidas as serventias existentes na data 
da publicação oesta lei. 
Art. 5Q - O concurso de remoção de que cogita o art. 16 da 

Lei Feaera l ng 8 . 935, de 18 de novembro de 1994. cuja 
delegação depende de ato do Governador do Estado, 
respeitará, dentre outros. os seguintes critérios: 

I - será reservada a terça oar:e das vagas criadas em 
decorrência dessa l e i ao concurso de remoção: 
II o provimento dessas vagas se fará mediante a 

real i zação de concurso púbi ico de provas e títu l os. devendo 
a parte interessada aoresentar , no ato da inscrição. prova 
do exercíc io da atividaoe por mais de 2 ( dois) a nos. como 
titular por concurso. em oficio similar ao que concorre. 
Art. 6Q Poderá haver oesmembramento dos serviços 

notariais e de registros. ooservados os critérios desta lei , 
quando o mesmo titular reunir . sob sua responsabi l idade. 
mais de um oficio. assegurando-se-lhe. portanto. o direito à 
opção pelo serviço que melhor lhe convier. 
Art. 7Q -F ica asseg urado o dire i to à delegação efetiva ao 

notár io ou oficia l oe registro. subst ·tuto ou titular, nos 
casos oe vacância até a oata de pub licação da Lei Federal ng 
8.93S. de 18 de novembro oe 1994. nos termos do disoosto no 
? 2Q do art. 66 ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias oa Constituição do Es tado de Minas Gerais. 
Art. 8Q A de l egação oara o exercíc io da atividade 

notarial e de registro . bem como a remoção se farão por at o 
do Governador ao Estado. 
Art. 9Q Esta lei entra em vigor na oata da sua 

pub 1 i cação. 
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrario. 
Sa l a das Comissões. 10 de agosto oe 199S . 
Marcos Helénio. Presidente e re l ator- Gil Pereira- Din i s 

0 inne'ro. 
PARECER PARA O 1Q TURNO DO PROJETO DE LE I 



NQ 43/95 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 

Relatório 
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O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Marcos Helênio, 
dispõe sobre a gratuidade do registro de casamento para os 
reconhecidamente pobres. 
Publicada em 15/3/95. a matéria foi examinada pe la Comissão 

de Constituição e Justiça. que conc luiu por sua 
ju ridicidade . constitucionalidade e l ega li dade. e pela 
Comissão de Defesa do Consumidor, que se manifestou por sua 
aprovação. 

Passamos agora 
195, c /c o art. 

a analisar a proposição. nos termos do art. 
103. X. "d ''. do Regimento Interno . 

Fundamentação 
A proposta em aná li se dispõe sobre a gratuidade de todos os 

atos re lativos a pub li cação. l avratura. inscrição nos liv ros 
e fornec i mento de certidão de casamento para os 
reconhecidamente pobres. vale dizer. ~ara aqueles que tenham 
renda mensa l inferior a 8 UPFEMGs (Uni daoe Paorão Fiscal do 
Estado de Minas Gerais). Isso representa . em termos 
quantitativos. o valor de R$162,52. 

A prova da condição de pobre , para os efeitos da proposta 
em comento , será a apresentação de certidão expedida por 
autoridade judicial. policial ou do Ministério Público. 

Os Oficiais do Registro Civil de Passa-Tempo. Piracema e da 
região do Campo das Vertentes. em correspondência publicada 
em 24/5/95 e anexaoa ao proj eto, alegam. porém. que a 
Constituição Federal, no ar · . 222. ê 1Q, estat ui que 
gratuita é somente a celebração. ou seja. o ato que é 
presidido pelo juiz de paz . Os oemais atos devem ser 
cobrados, pois const i tuem ônus e dispêndios do oficial do 
registro ci vi 1. 

Importa ressaltar, entretanto. que o projeto de l ei em 
questão não encontra óbice á sua aprovação do ponto de vi sta 
financeiro-orçamentário. já que as medidas propostas não 
causam imoacto negat ivo ás finanças púb licas nem consignam 
despesa no orçamento do Estado. 

Isso porque. embora os serviços notariais sejam de natureza 
pública. o oficial do registro civil exerce a sua função por 
delegação e o faz em caráter privado. de acordo com o art. 
236 da Constituição da República e a Lei ng 8.935. de 1994. 
Compra e paga se u material de trabalho. remunera seus 
servidores e prepostos e cobra dos usuários de acoroo com a 
tabela ae custas e emo lu mentos editada pelo Poder 
Judiciário. 

Conclusão 
Peio exposto. somos oela aprovação ao Projeto de Lei nQ 

43 / 95 no 1Q turno. na forma proposta. 
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1995. 
Miguel Martini. Presidente - Álvaro Antônio. relator 

Marcos Helênio- Geraloo Rezende - Romeu Queiroz. 
PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 

NQ 79 / 95 
Comissão de Fisca li zação Finance ira e Or çamentár ia 
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Relatório 
A proposição em análise . desarquivada a pedido do Deput ado 

Wanderley Avila, dispõe sobre a obrigatoriedade de o titul ar 
oe cartório comunicar ás Prefeituras Municipais o nome , o 
enoereço e o número de inscrição no CPF ou no CGC do novo o u 
dos novos proprietários de imóvel, após a ·lavratura da 
escritura. 

Aprovado no 1Q turno na forma do Subst itu tivo ng 1. retorna 
o projeto de lei a esta Comissão para receber oarecer para o 
2Q turno, cabendo-nos. a inda. elaborar a redação c- vencido. 
que segue anexa e é parte deste parecer. 

Fundamentação 
O projeto de lei em exame cria para os cartór ios a 

obrigação de prestar informações ás Prefeituras. não 
gerando. oortanto. despesas oara o Estado. 

A matéria é de grande importância para as administrações 
municipais. pois possibilita a atualização do cadastro de 
contribuintes do IPT U, facilitando a correta i dent 'ficação 
do suje ito passivo e contribuinoo. assim. para melnorar a 
arrecadação e a cobrança aesse i mposto. 

Matéria semelhante a esta é tratada na Le i ng 10.536. de 
1991. que determina aos cartórios informarem ao Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - os dados 
dos novos proprietários de imóveis rurais. para cobrança do 
Imposto Territoria l Rura l ITR. Em face disso. foi 
apresentado no 1Q turno. pela Comissão de Assuntos 
Municipais e Regionalização. o Substitutivo ng 1. visando a 
tr atar ao assunto em um ún'-~ d iploma normativo. 

C:,õlclusão 
Em face do exposto. somos pela aorovação do Projeto de Lei 

nQ 79 / 95 na forma do vencido no 1Q turno. 
Sala das Comissões . 24 de agosto de 1995. 
Miguel Martini. Pr esidente Geralao Rezende Romeu 

Quei roz - Álvaro Antônio. 
Redação do Vencido no 1o Turno 

PROJETO DE LEI NQ 79/ 95 
Di spõe sobre a obrigatoriedade de o ti ular de cartório 

comunicar ás Prefeituras Municipais ou ao Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária - INCRA - o nome e o 
enaereço do novo proprietário. aoós a l avratura de escritura 
de imóvel urbano ou rural. para efe i to de cobrança do 
Imposto Predial e Territorial Uroano - IPTU - ou do Imposto 
Territorial Rural -ITR. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q - O titular de cartório é obrigaoo. no orazo de 30 

(trinta I dias a contar da lavr atura de escritura de imóvel . 
a comunicar á Prefeitura onde se loca li za o i móve l. se 
urbano. ou ao Instituto Nacional ae Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA -. se rural. o nome. o endereço e o número 
de inscri ção no Cadas tro de Pessoas Físicas - CPF - ou no 
Caoastro Geral de Contribuintes CGC do novo 
proorietário. para efe ito de co~rança do ~mposto Predia l e 
Territorial Ur bano - IPTU - ou do Imposto Territorial Rural 
- ITR. 
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na data a e sua 

Art. 3Q Revogam-se as disposições em contrário, 
especia lmente a Lei nQ 10.536, de 29 de novembro de 1991. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 121 / 95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei nQ 121 / 95 . de autoria ao Deputado 

Sebastião Helvécio. que declara de utilidade pública a 
Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Goiana. com 
sede no Município de Rio Novo. foi aprovado nos turnos 
reg iment ais. sem emenda . 

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segunao 
a técnica l egis l ati va. sej a aaca à matéria a forma aoequada. 
nos termos ao art. 270. ~ 1Q. co Regimento Interno. 

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a segu in te 
redação final, que está de acordo com o aprovado . 

PROJETO DE LE I No 121 / 95 
Dec lara de utilidade pública a - Associação aos Pequenos 

Produtores Rurais de Goiana. com sede no Municipio de Rio 
Novo. 

A Assembléia Legis l ativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade púb li ca a Associação 

dos Pequenos Produtores Rurais de Goiana. com sede no 
Municioio de Rio Novo. 
Art. 2o Esta 1 e i entra em vigor na data de sua 

publ icaçâo. 
Art 3Q - Revogam-se as disoosições em contrário. 
Sa l a aas Comissões, 10 de agosto de 1995. 
Bonifácio Mourão. Presidente e relator - Clêuber Carneiro -

Dimas Rodrigues. 
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 480/ 95 

Mesa da Assemblé'" 
Relatório 

De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto. vem à Mesa o 
requerimento em aná li se. publicado em 8/ 6/ 95. oara receber 
parecer nos termos do art. 246. c / c o art. 80. VIII. "c", 
do Regimento Interno. 
Solicita S. Exa. se j am transcritos nos ana is da Casa os 

Projetos oe Lei Municipal do Plano Diretor e de 
Parcelamento. Uso e Ocupação do Solo de Be lo Horizonte. bem 
como as propostas de emendas a essas proposições. elaooraoas 
pela Comissão do Fórum dos Evangé li cos. 

Fundamentação 
Fundamenta-se o requerimento em exame no art. 245. x:II. do 

Reg imento Interno. o qual versa sobre a transcrição . nos 
ana is da Assembléia Legislativa. de documentos e 
pronunciamentos não oficiais. Os projetos ae lei cuja 
transcrição ora se solicita contêm um conjunto de normas 
acerca aa gestão dos in teresses ao Município ae Be lo 
Horizonte. fru:~s da e l aboração l eg islativa aa Câmara aos 
Vereadores oa Capital mineira. Quanto às emendas 
aprese•tadas a essas proposições. ~oram suger idas pela 
Comissão do Fórum dos Evangé licos . composta de Pastores. 
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Vereadores. lideres e técnicos de confissão evangélica. 
Insta reconhecer. tanto nos projetos quanto nas sugestões a 

eles apresentadas. um conteúdo de interesse para o nosso 
Estado, na medida em que as referidas diretrizes são 
atinentes à política de desenvolvimento e expansão da 
Capital mineira. Entretanto , dentro da ótica da autonom i a 
municipal . enunciada em nosso sistema constitucional. deve -
se ponderar que cabe à edi li daae de Belo Horizonte a 
divu l gação da matéria legislativa que se refira 
exc lusivamente à população belo-horizontina Temos ae 
cons i derar a inda que. uma vez aorovados os projetos ae l e i 
mencionaaos e neles absor v idas as sugestões que o ooaer 
oúbl i co mun i cipal houver por bem acol her. o assunto será 
dado ao conhecimento púo li co mediante a edicão aa l e i no 
diário oficial ao Estaao. na seção "Puolicações de 
Terceiros". na qual são nabitua lmente registrados os atos do 
Poder Executivo do Município de Be lo Horizonte. 

Ademais . devemos observar que a 7x tensão da matéria cuja 
transcrição se propõe acarretará ón~s a serem assumidos po~ 
esta Casa , o que desaconselha. sob os aspectos c~ 
conveniência e da oportunidade. a aprovação do requeriment o 
em exame. 

Conclusão 
Em face ao exposto , opinamos pe l a re j eição do Requerimento 

nQ 480/ 95. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 23 de agosto de 

1995. 
Agostinho Patrús. Presidente- Antônio Júlio. relator 

wanaerley Ávila- Seoast i ão Navarro Vi e i ra- ~ 3molo Aioise-
Maria José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano - ~ti sta. 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 540/ 95 
Mesa da Assembléia 

Relatór io 
O Deputado Al encar da Silveira Júnior encam inhou 

requerimento à Mesa da Assembléia so l icitanao seja dir igido 
ped i do de informações ao Governador do Estado sobre a 
situação funcional e fina nceira da Rádio Inconfidência. 
Trata-se ae requerimento sujeito à de liberação ao Plenário 

e dependente de parecer da Mesa. oe acorao com os arts. 2L5, 
XII. e 246 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
A Rádio nconfidência é empresa pública estadua l. 

const ituída sob forma de sociedade por quotas de 
resoonsab il idade limi taaa. vinculaaa à Secretaria de Estado 
de Comunicação Social Na qualidade de emoresa ~ública. 
integra a aom ini stração indi reta do Estado. 
Considerando-se que. segundo o art. 74 da Constituição ao 

Estado . a fiscalização contábil. financeira. orçamentária. 
operacional e patrimon ial do Estado e das entidades da 
administração indireta deve ser exercida pela Assemb léi a. 
justifica-se o pedido de informações ae que trata o 
requerimento. 

Fica também aemonstrada a ooservà•cia ao art. 80. VII I. 
"d " . ao Regime to :nter no. segunao o oual o pedi ao de 
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informações só será admitido se estiver relacionado a fato 
sujeito a controle e fiscalização da Assembléia. 
Entretanto. tendo-se em vista que a Rádio Inconfidência é 

vinculada à Secretaria de Estado de Comunicação Social, 
entendemos que o pedido de informações deve ser dirigido ao 
titular daquela Secretaria. razão pela qual propomos a 
Emenda nQ 1. na conclusão deste parecer. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos pela aprovação do Requerimento nQ 

540/ 95 com a Emenoa nQ 1, apresentada a segu ir. 

Substitua-se a 
Azeredo" por 
Social". 

EMENDA NQ 1 
exoressão "ao Sr . Governador Eduardo 

"ao Secretário de Estaao de Comunicação 

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 23 ae agosto de 
1995. 
Agostinho Patrus, Presidente- Wanderley Ávila. relator-

Seoastião Navarro Vieira- Maria José Haueisen- Iorahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Julio . 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 552 / 95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
Vem à Mesa, para receber parecer. requerimento ao Deputado 

Gilmar Machado, publicado em 30/ 6 / 95 , que solicita. por 
int ermédio desta Casa. informações relativas a despesas 
efetuadas pelo Poder Executivo com a veiculação. nos órgãos 
de comunicação. de dados sobre a média sa l arial dos 
servidores do quadro do magisté~io pujlico estadual. 

Funaame~taçãc 
A Assembléia Legislativa compete. em caráter privativo. 

exercer a fiscalização e o controle dos atos do Poder 
Executivo. na forma do art. 62 , XXXI. da Constituição do 
Estado. O requerimento de informações dirigido às 
autoridades estaduais. por intermédio da Mesa oa Assembléia. 
está previsto no art. 245. XII. do Regimento Interno. Esse 
mesmo estatuto. em seus arts. 246 e 80, VII. "d". estabelece 
que a matéria está sujeita a deliberação do Plenário e a 
parecer. 

Examinada quanto ao mérito. reve l a-se a proposição 
conveniente e oportuna. pois tem por objeto fato jà admitido 
pela autorioaoe competente. que assumi u o compromisso de 
retificar publicamente a informação divulgada por meio dos 
ve ículos ae comunicação. Conquanto não haja evidências de 
que tenna ocorrido ato l esivo aos interesses do Estado . o 
conhecimento, por parte do Legislativo. das despesas 
efetuadas com a oubl i cação de dados inexatos é importante 
pa~a o esclarecimento aa situação. tenao-se em vista o 
exercício da função fiscalizadora desse Poder. 

Ademais, a imagem do Governo será beneficiada pela 
oportunidaae que lhe estará sendo oferecida ae demonstra r 
publicamente seu propósito de ge ir com transparênc ia e 
raciona li daoe os recursos puol icos. 

Conclusão 
Pe l o exposto. opinamos pe l a aprovação co Requerimento ng 
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552 / 95 na forma proposta. 
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 23 de agosto de 

1995. 
Agostinho Patrus. Presidente - Ermano Batista. relator -

Wanderley Ávila -Sebastião Navarro Vieira Maria José 
Haueisen- Antônio Julio . 

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NQ 569/ 95 
Mesa da Assembléia 

Relatório 
De autor i a do Deputado Gilmar Machado. o requerimento em 

epigrafe. pub li cado em 7 / 7 / 95. trata de solicitação ao 
Governador do Estado dos termos do acorao firmado com a 
Companhia Siderurgica Be l ga-Mineira e com a Mendes Junior 
Sioerurgica - MJS - em junho de 1995. 

Agora. cabe à Mesa ana li sar o requerimento. nos termos do 
art. 245. XII, c / c o art. 246 do Regimento Interno. 

Fundamentação 
De acordo com o art. 62. XXXI. da Constitu 1;ào do Estado. 

compete privativamente à Assembléia Legislativa fiscalizar e 
controlar os atos do Poder Executivo. A prerrogativa ae 
Deputado para encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia. 
pedido escrito de informação a autor i dades estaduais é 
prevista no art. 101, VIII e parágrafo unico. ao Regimento 
Interno desta Casa . 
Quanto ao mérito. a proposição revela-se conveniente pelo 

fato de o Estado de Minas Gerais participar do capita l 
socia l da Siderurgica. cabendo. portanto. à Assembléia 
exercer o acompanhamento e a fisca l ização dos recursos 
publicas investidos em ações oa empresa . sustentada na norma 
do art. 101. XIII. do Regimento Interno. 

Ademais. a busca da transparência no trato da coisa publica 
vai ao encontro dos princípios básicos da legalidade. da 
impessoa l idade. da mora lidade e da publicidade. conforme 
preconiza o "caput" do art. 37 da Carta Magna. 

A Lei ng 8.666. de 1993, que versa sobre normas para 
licit ações e cor·-atos da adm inistr ação publica. estabelece. 
no art. 116. que suas disposições se ap licam. no que couoer, 
aos convênios. acoraos, a just es e outros instrumentos 
congêneres celebrados por órgãos e entidades da 
administração. O acordo em questão enquadra-se no rol desses 
instrumentos. vinculando-se. portanto. aos princípios 
básicos da oraem adm in istrat iva citados no parágra~o 
amerior. 

Conclusão 
Pelo exposto. opinamos oela aorovação do Requerimento ng 

569 / 95 na forma prooosta. 
Sala oe Reuniões oa Mesa da Assemb l éia. 23 de agosto ae 

1993 . 
Agostinho Patrus. Presidente Ibrahim Jacob. 

Wanderley Ávila -Sebast ião Navarro Vieira 
Haueisen- Ermano Batis:a - Antônio Jú li o. 

re l ator 
Maria José 



BELO HORIZONTE , TERÇA-FEIRA , 29 DE AGOSTO DE 1995 

ATA 

SUMÁRIO : 

ATAS 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 25 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanoerley Ávila 
COMPARECIMENTO- ralta de "quorum " . 

COMPARECIMENTO 
-Ás 9h15min. comparecem os Deputados: 
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Wanderley Ávila - Mar ia José Haueisen - Ibrahim Jacob-
Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Bilac Pinto- Clêuber 
Carneiro - Djalma Diniz - Eloe Brandao - Geraldo Santanna -
Jairo Ataíde - Joao Leite - Jorge Hannas - José Henrioue -
Marco Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho- Pau lo Piau. 

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

comparecimento nao registra a ex i stênc ia de número 
regimental. A Presidência de ixa de ab rir a reuniao. por 
falta de "quorum". e convoca os Deputados para a ordinária 
de debates de segunda-fe ir a. dia 28. ás 20 horas. 

ATA DA 29ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 23 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Agostinho Patrús 
SUMÁRIO: ABERTURA - 1ª PARTE: Ata - 2ª PARTE (ORDEM DO 

DIA ) : Requerimentos: Requerimento da Comi ssao de Assuntos 
Municipais: discursos dos Deput ados Anderson Adauto. João 
Batista de Oliveira. Irani Barbosa e Pa ulo Piau: questao de 
ordem: discurso do Deputado Raul Lima Neto: questao de 
ordem: chamada de recomposiçao de "quorum": inexistência de 
número regimenta l para a continuaçao dos trabalhos 
ENCERRAMENTO. 

ABERTURA 
-Ás 9h15min. comparecem os Deput ados : 
Agostinho Patrús -Wanderley Ávila Sebastiao Navarro 

Vieira - Pau lo Pettersen Rêmolo Aloise Maria José 
Haueisen- Ibr ah im J acob- Ermano Batista- Antônio Júlio-
Ailton Vil e la- Ajalmar Silva- Alencar da Si lveira Júnior-
Almir Cardoso - Anderson Adauto- Antônio Andrade -Antônio 
Roberto- Arnaldo Ca narinho - Arnaldo Penna- Bi l ac Pinto-
Bonifácio Mourao - Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber 
Carneiro- Dílzon Melo- Dimas Roorigues - Dinis Pinheiro 
Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandao - 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 Joao Batista de 
Oliveira- Joao Leite - Jorge Eduaroo d Ol iveira - Jorge 
rlannas - J~sé Bonifác~o - José Braga - Jo é rlen-ique - José 
Maria Barre~ - Kem i l Kumaira - Luiz Antôn o Zanto- Marcelo 
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Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria Olívia - Ma uri Torres Miguel Barbosa Miguel 
Martini - 01 into Godinho - Paulo ~iau - Paulo Schettino-
Péricies Ferreira -Raul Lima Neto- Rona l do Vasconcellos -
Sebastiao Costa - Sebastiao Helvécio- Simao Pedro Toledo-
Toninha Zeitune- Wilson Tr6pia. 

O Sr . Presidente ( Deputado Agostinho Patrús) - A list a oe 
comparecimento reg i s tra a existência de número reg ir~n ta l . 
Declaro aberta a reuniao . Sob a proteção de Deus e~- nome 
do povo mineiro, iniciamos os nossos tr aba lhos. Com a 
palavra. o Sr . 2Q-Secretá rio, para proceder á l e itu ra oa ata 
da re uni ão a nterior. 

1ª PARTE 
Ata 

- O Deputado Ibrahim Jacob, 3Q- Secretário. nas funções oe 
2Q-Secretário. orocede á leitura da ata da reunião anterior. 
que é aprovada sem restrições . 

2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ) 
O Sr . Presidente- Nos termos do edita l 

Presidência vai passar à 2ª parte da 
discussao e a vot açao de pareceres 
reque r imentos. 

Requerimentos 

de convocaçao . a 
reuniao. com a 

e a vot açao de 

O Sr. Presidente- Requerimento da Comissã o oe Assuntos 
Municipais. so licit a ndo ao TRE - MG a re a li zaçao de consu lt a 
plebiscitária à população do Dis trito de Delta quanto à sua 
emanc ipaçao do Municioio de Uberaba . Em vot açao. o 
requerimento. Pa a e nca minnar a vot açao. com a oalavra . o 
Deputado Anderson Adauto. 

O Deputado Anderson Adauto Sr. Pr es idente. Srs . 
Deputaaos. Sras . Deputadas: gostaria. apenas . de esc l arecer 
aos comoanhe iros, principalmente aos que hoje estao 
extremamente preocupados com o processo de emancipaçao de 
distritos. que a emancipaçao do Distrito de Delta. num 
primeiro momento. preocupou-nos. uberabense que somos. 
exatamente porque De lt a ooderia levar o maior distrito 
industria l do Estado. que está loca l i zado no Distrito da 
Baixa. O Distrito de Delta poaeria fazer um processo de 
fusão com o da Baixa e l e var o referido distrito industrial . 
mas . com o projeto que aprovamos da iei complemen ar . os 
distritos industri a is tornaram-se intocáveis. Portanto. com 
a efer ida lei. o int e esse maior ao Mu icipio de Uberaoa 
foi preservado. 

Dois comoanheiros nossos . Deputados Es taduais. estiveram n: 
Distrito de Delta e constataram. a pedido meu. reJ~esentanoo 
a Comissão de Assuntos Municipais. que e l e te- todos os 
reouisitos para se emanc ioar. Em segundo lugar. '· tirar de 
Uber aba aoenas 2.2% do território e 3% da arrecaoaçao: mesmo 
assim. ficará entre os 140 municípios que mais arrecaaam 
ICMS no nosso Est ado. 
Então. por todos esses motivos . gos aria de so l icitar aos 

companheiros que foram emancipacion stas até agora que 
continuassem a s í o no caso esoec i ico ao Distrito de 
Delta. com a mesma coerência oue ver an nos processos 
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anteriores. 
O Sr . Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação 

do requerimento, o Deputado João Batista de Oliveira. 
O Deputado João Batista de Oliveira- Sr. Presidente. fui 

relator do processo de emancipação do Distrito de Delta e 
gostaria de trazer algumas informações aos colegas. 

Poucos distritos reunem tantas condições para se emancipar 
como o de Delta. Uma comiss ão de Deputados integrantes da 
Comissão de Assuntos M~~icipais visitou o distrito. 
constatou que todas as infc-mações fornecidas eram corretas. 
que o recurso apresentado por S. Exa. o Prefeito Municipal 
de Uberaba não trouxe nada de consistente que pudesse mudar 
a posição assumida pela Comissão, e ela aprovou o projeto. 

Queremos dar esse testemunho. já que o assunto levantou 
alguma polêmica. Quero dizer aos colegas que não existe nada 
de anorra l no processo e que poucos distritos têm um futuro 
tão prorissor como o de Delta. Solicito- lhes que aprovem o 
requerimento. até por uma questão de coerência. porque esta 
Casa vem aprovando todos os requerimentos que foram 
aprovados pela Comissão de Assuntos Municipais. Muito 
obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar. o 
Deputado Irani Barbosa. 

O Dep utado Iran i Barbosa - Sr. Presidente. fui, nesta Casa. 
o Deputado que encaminhou o requerimento de so l icitação de 
alguns documentos para a emancipação do Distrito de Delta. 
porque vários municípios apresentaram declarações falsas 
sobre as condições de emancipação para a Comissão de 
Assuntos Municipais e Regionalização. Não foi um. nem dois, 
nem três, foram vários. Com relação ao Distrito de Delta, 
foi uma comissão ao local para averiguar se as condições 
para a emancipação eram corretas. E agora, o que vemos no 
Plenário é uma manobra dos Deputados de Uberaba, que não 
tiveram nem a condescendência de olhar para o Distrito de 
Delta como parte integrante do Município de Uberaba. Sr. 
Presidente. só peço aos pares. nesta Casa , que tenham a 
devida integridade para agir com isenção, porque Delta 
talvez seja um dos poucos distritos, em Minas Gerais, com 
condições de se emancipar. Por isso. faço este apelo para 
que não deixem o sistema político interferir, para que sejam 
beneficiados A ou B ao ficar esta emancipação pendurada. 
Repito, Delta é um dos poucos distritos que merecem ser 
emancipados em Minas Gerais. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente - Com a palavra. para encaminhar. o 
Deputado Paulo Piau. 

O Deputado Paulo Pi au Sr. Presidente. Srs . Deputados. o 
processo de emancipação ae Delta está sendo uma das missões 
mais difíce i s que já enfrentei. Trata-se de um processo 
envolvendo uma comunidade operosa. à qual aevemos todo o 
respeito e gratidão. Por outro l ado. Sr. Presidente. Srs. 
DeputaDos. é dever do homem pub l ico ze l ar pelos interesses 
aa comunidade . com responsab i lidaDe e honest i daae, tomanDo 
as dec i sões oportunas e direcionaaas para o bem comum. c 
baseado nesses principias. s~. Presidente. que neste ato , 
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representando os legítimos interesses da comunidade de 
Uberaba, incluindo- se aí. também. os interesses da 
comunidade de Delta. peço aos companheiros Deputados e 
companheiras Deputadas para que nos ajudem a rejeitar o 
Requerimento ng 70/ 95. do Deputado Irani Barbosa. Gostaria 
de esclarecer aos Deputados que. como disse o Deputado 
Anderson Adauto, ele apresentou um projeto de lei tirando o 
distrito industrial de De l ta para evitar perdas para 
Uberaba. Isso não era necessário, pois o Distrito Industrial 
III. de Uberaba , jamais pertenceu ao Distrito comunitário de 
Delta. Essa é uma medida inócua. É bom esclarecer, porque 
est amos aqui para relatar a verdade sobre o processo. e não 
usar de subterfugios para poder fazer encaminhamentos 
escusos. 
Gostaria de dizer, também, que me sinto feiiz nesta 

empreitada. e agradeço a Deus por poder tentar l evar os meus 
companheiros Deoutados a um caminho de melnor decisão para 
Delta. para Uberaba e para o Estado de Minas Gerais. 

Questão de Ordem 
O Deputado Anderson Adauto Procurei esclarecer aos 

como~nheiros que o distrito industrial de Delta não está 
loca l izado no distrito urbano de Delta, mas sim. no da 
Baixa , o que foi dito anteriormente. Mas poderia ser feita 
uma fusão entre o Distrito de Delta e o da Baixa. levando, 
nesse processo de fusão. o distrito industrial. Por isso. 
elaborei aquela lei complementar. que a Casa houve por bem 
aprovar Gostaria de dizer que tenho o mesmo sentimento com 
relação a Uberaba que tem qua l quer homem publico. Não tive o 
orazer de ter o mesmo numero de votos em Uberaba do Deputado 
Paulo Piau, porque todos os companheiros. aqui. sabem muito 
bem que nós. que vivemos na vida publica. conhecemos duas 
coisas tristes na vida. que são: primeiro. l utar contra 
doença que não tem cura. e segundo. contra candidato de 
p- ~ feitura. pois a defesa que está sendo feita aqui não é 
i~~ológica. e sim. uma defesa a favor dos interesses do 
Prefeito de Uberaba. que é contra a emancipação. Apenas 
isso. Só isso. Então. meus amigos. poaem ter a certeza 
absoluta de que, primeiro. Delta tem todos os reouisitos 
para se emancipar: segundo. ele tira muito pouco de Uberaba. 
Seria perigoso se ele levasse junto o distrito industria l . 
mas como ele. por votação e por uma opção desta Casa. está 
hoje num processo destacado de emancipação. acredito que 
podemos. tranqüilamente. emancipar Delta. poroue isso não 
trará prejuízo algum para a nossa cidade de Uberaba. 

O Sr. Pres i dente Com a palavra. para encaminhar a 
votação. o Deputado Rau l Lima Neto. 

O Deputado Ra ul Lima Neto- Sr. Presidente. Srs. Deputados. 
é notório que a emancipação de distritos é o oue promove o 
progresso da cidade e da região. 

Tivemos. na Comissão de Assuntos Municipais e. l ogo depo i s, 
nesta Casa. por meio da Mesa, uma emenda que diz que apenas 
três distritos poderão ser emancipados em cada mun i cípio. e, 
esses três serão os mais distantes da sede. 

Saoemos que tratava-se De um casuísmo do i nteresse de 
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alguma pessoa, de a l guns Deputados. Alguns desses interesses 
são até justos, porque alguns municípios . ao terem seus 
distritos industri a is emancipados, ficari am sem renda. Mas. 
agora. com a nova redação de que não se pode ultrapassar 80% 
da arrecadação. é evidentemente desnecessário limitar as 
emancipações a apenas três distritos. 

Aproveitando esta oportunidade. citamos o Distrito de Brejo 
do Amparo. em Januária. que talvez seja, no Estado. o que 
ma i s reúne condições de emancipação. E um distrito que ter. 
ma i s de 200 anos de existência. é um d i strito que já fc 
municíp io. que gerou a nossa cidade querida . Januária. é Ué 
distrito histórico e que. no entanto. nem mesmo entrou em 
processo oe emancipação. porque não o quis o Prefeito atua l. 
Aliás. o distr i to entrou com o reouerimento. reúne tooas as 
cona1çoes para se emanc ipar. en retanto. não está tão 
distante quanto os outros. Por isso estamos examinando a lei 
e talvez entremos. agora. à tarde, com uma emenda à emenda, 
para que o limite seja de quatro, e não. de três distr i tos. 

Aprove it amos a oportunidade para fazer fila com aqueles que 
defendem a emancipação do Distrito de Delta . Sabemos que a 
emancipação , ou seja. a autonomia administrat iva, 
financeira. po lí tica dos distritos que se tornam municípios 
é que fa= com que o nosso Estaoo cresça. com que nossa Nação 
cresça. porque o município é a cé lul a "mater" do Estado. 
Somos, po i s , plenamente favorável à emancipação de Delta e 
de qua l quer outro distr i to. Muito obrigado. 

Questão de Ordem 
O Deputado Irani Barbosa Sr. Presidente, o que nós 

notamos, nesta Casa. é que há um acordo , muito extenso. por 
parte do PFL. como partido do Governo. para evitar a votação 
da emancipação do Distrito de Delta. Gostaria de dizer a V. 
Exa. que estarei promovendo. nesta tarde. uma ação jurídica. 
não se i se contra a Assembléia Legislativa ou contra a 
Comissão de Assuntos Municipais. cara procedermos a uma 
averiguação geral em toda a documentação das emancipações , 
porque acno que. quando a Casa toma uma pos ição antipo lit ica 
como essa. teremos de fazer uma aver iguação global de tooas 
as falcatruas que houve para beneficiar municípios sem a 
mínima condição oe emanc ipação. Temos de criar . rea l mente. 
uma cond i ção de mora li zação desta Casa. para que Minas 
Gerais. ao emancipar um município. possa emancipá - lo com 
condição e com dignidade. Gostaria de pedir a v. Exa. a 
recomposição de "quorum " Estarei entrando. hoje. à tarde. 
com essa ação , para promovermos uma investigação geral na 
documentação do que foi feito pe la Comissão de Assuntos 
Muricipais oesta Casa. Muito obrigaoo. Sr. Presidente. 

O Sr. Presidente- E regimental o peoido de recomposição de 
"quorum"- A Presidência so licita ao 1Q-Secretàrio oue 
proceda à chamada. Na sua ausência. convido a Deputada Maria 
José Haueisen para fazer a chamada dos Deputados. 

A Sra . Secretária ( Deputada Maria José Haue i sen ) - ( - raz a 
chamada. J. 

O Sr. Presidente- Responoera~ à chamada 24 Deputados Não 
há. portanto. "quor um " para prosseguimento dos trabalhos. 
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ENCERRAMENTO 
o Sr . Presidente- A Presidência encerra a r e uni ão e 

convoca os Deputados para a ordinária deliber a tiva de logo 
mais. às 14 horas, com a ordem co dia já publicada. e oara a 
extraordinária, também de hoje. às 20 horas, nos termos do 
edita l de convocação. Levanta - se a reunião. 

ATA DA 30a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 23 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência do Deputado Wanderley Ávila 
SUMÁRIO : ABERTURA - 1a PARTE: Ata - 2a PARTE (ORDEM ~ J 

DIA ) : Requ e rimento do Deoutado Péric l es Ferreira: a prov a ção 
- 1a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e vot a ção 
de proposições: Votação, em 1Q turno. oa Prooosta de Emenda 
à Constituição nQ 5/ 95: reouerimento do Deputado Gil 
Pereira: aprovação ao requerimento Votação. em turno 
único . dos Vetos às Proposições de Lei nQs 12.644 e 12.673: 
manutenção - Questão de ordem - Di scussão. em 1Q turno . de 
Projeto oe Lei nQ 261 / 95: aorovação - 2ª Fase : Questões de 
ordem: chamada para recomposição de "quorum ": existênci a de 
número regiment a l pa r a a continuação dos traba lhos 
Requerimentos: Requeri mento da Comissão de Assuntos 
Municipais: requerimento do Deputado Péricles Ferreira 
(adiamento de votação): di s curso do Deputado Anderson 
Ad a uto: rejeição do requerimento de adiamento de votação: 
aprovação do requerimento da Comissão de Assuntos Municipais 
- ENCERRAMENTO . 

ABERTURA 
- Ás 20h15min . comparecem os Deputados : 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Pa ulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Hauei s en - Ibr a him 
Jacob- Ermano Batista - Antônio Júlio - Aí l ton Vil ela -
Aialmar Silva -Alberto Pinto Coelho - Alencar oa Silveira 
J~- ·or - Almir Cardoso - Álvaro Antôni o - Anderson Adauto-
Ar .aldo Coelho Antônio Andrade Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Bonifácio 
Mourão- Carlos Murta - Carlos Pimenta - Clêuber Carneiro-
Dílzon Melo - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro Durval 
Ângelo - Elbe Brandão - El mo Braz - Fra nci sco Ramalho 
Geraldo Nascimen· -Geraldo Rezende- Geral:- Santanna-
Gil Pereira - G· ~ar Machado Glycon Terra cinto- Hel y 
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 Maria Barros- Kemil Kumai~a-
Leonidio Bouças - Luiz Antônio Zan to Marcelo Cece 
Marce lo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olívia - Wiguel Barbosa - Miguel Mart ini - 01 into Godinho-
Paulo Piau- Paulo Schettino- Péric les Ferreira- Raul Lima 
Neto- Romeu Queiroz -Rona l do Vasconcellos Seoastião 
Helvéci o - Simão Pedro Toledo- Wilsor Tró~ia. 
o Sr . Presidente ( Deputado Wander l ey Ávila ) - A li sta de 

comparecimento registra a ex i stênc ia oe número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
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do povo mineiro. iniciamos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr. 2Q-Secretário. para proceder à leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
Ata 

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

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

Presidência vai passar à 2ª parte da reunião , com a 
discussão e a votação da matéria constante na pauta. 

Vem á Mesa requerimento ao Deputado Péric l es Ferreira, 
Líder oa Maioria. que , na forma regimenta l, requer a 
alteração da ordem do dia oesta reunião. com a inversão das 
suas fases. Em votação. o requerimentc ~ s Deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram. ( - :~ ~sa. ) Aprovado. 

1ª Fase 
Palavras do Sr. Presidente 

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 
desta reunião os Projetos de Lei nQs 285. 110. 222 e 46 / 95, 
em virtuae de sua apreciação na reunião ordinária 
deliberativa realizada hoje, à tarde. 

Discussão e Votação de Proposições 
O Sr. Presidente - Votação, em 1Q turno. da Proposta de 

Emenda à Constituição nQ 5 / 95. do Deputado Leonídio Bouças, 
que dá nova redação ao inciso III do art. 64 da Constituição 
do Estado de Minas Gerais ( reduz oara o mínimo de 100 o 
número de Câmaras Municipais para apresentação de emenda á 
Constituição). A Comissão Especia l opina pe l a aprovação da 
proposta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira, 
em que so li cita. observado o disposto no inciso v do art. 
245 do Regimento Interno. o adiamento da votação da Proposta 
de Emenda à Constituição nQ 5/ 95. A Presidência vai submeter 
a matéria a votação pelo processo nomina l. A Presidência 
solicita ao 1Q-Secretário que proceda à chamada dos 
Deputados. 

O Sr . Secretár i o ( Deputado Ibrahim Jacob ) ( - Faz a 
chamada. ) 

Responderam "sirr " à chamaoa de votação nominal os 
Deputados: 
Sebastião Navarro Vieira - Paulo Pettersen - Maria José 

Haueisen- Ibranim Jacob- Ermano Batista- Antônio Júlio -
Aílton Vil e la -A l bert o Pinto Coe lho Almir Cardoso 
Alvaro Antônio - Anderson Aoauto - Anívaldo Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Canarínno Arnalao 
Penna- Bílac Pinto - Bonifácio Mourão- Clêuber Carneiro-
Dímas Rodrigues - Dinis Pinheiro- El be Brandão- Franc i sco 
Ramalho- Geraldo Nascimento- Gilmar Machado- Giycon Terra 
Pinto- Hel y Tarquínío - Iraní Barbosa - Ivaír Nogueira -
Ivo José - Jairo Ataíde- João Batista de Oliveira- João 
Leite - José Bonifácio - José Braga - José Henr i que - José 
Maria Barros - Kem ii Kumaira - Lu i z Antôn i o Zanto- Marce lo 
Cecé - Marce i o Gonçalves - Marco Régis - Marcos He lênio -
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Maria Olívia -Migue l Barbosa 
Godinho - Paulo Schettino 
Queiroz- Wilson Trópia. 

Migue l Martíní 
Pérícles Ferreira 
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Olínto 
Romeu 

Responderam "não" à chamada de votação nominal os 
Deputados: 
Carlos Pimenta Geraldo Rezende Jorge Eduardo de 

Oliveira- Jorg~ Yannas. 
O Sr . Presider.:e- Votaram "sim" 51 Deputados. votaram 

"não" 4 Deputados. Está aprovado o requerimento. 
Discussão. em turno único , do Veto Total à Prooosição de 

Lei nQ 12.644. que cria o Fundo Estadua l de Alimentação 
Escolar e dá outras providências. A Comissão Especia l opina 
pela rejeição do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores 
inscritos. Encerra - se a discussão. 
A Presidênc i a vai subme er a matéria a votação por 

escrutínio secreto. nos termos do art. 234 do Regimento 
Interno. Antes. l emora ao Plenário oue os Deputados que 
desejarem manter o veto deverão votar "sim ", e os que 
desejarem rejeitá - l o deverão votar "não". Resumindo. "sim" 
mantém o veto. "não" rejeita o veto. Convido para a:Jarem 
c~~o escrutínadores os Deputados Ermano Batista e Marcelo 
c~:é. Com a palavra. o Sr. Secretário para proceder á 
cnamada dos Deputados. 

O Sr . Secretário - ( - Faz a chamada. l 
- Depositam seus votos na urna os Deputados 
Wander l ey Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloi se - Maria José Haueísen- Ibrahím 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio - Aí l ton Vil ela-
Ajalmar Silva -A l berto Pinto Coelho Almir Cardoso 
Álvaro Antônio - Anderson Aoauto - Aniva l do Coelho - Antônio 
Andrade - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bonifác io Mourão 
-Carlos Pimenta - Cl êuber Carneiro - Dílzon Me lo - Dimas 
Rodrigues - Dinis Pinheiro Elbe Brandão Francisco 
Ramalho- Geraldo Nascimento -Geraldo Rezende Gílmar 
Machado- Glycon Terra Pinto Hely Tarquínío Iraní 
Barbosa- Ivaír Nogueira - Ivo José- Jairo Ata í de - João 
Batista de Oliveira- João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jor ge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria 
Barros- Kem íi Kumaira- Luiz Antônio Zanto- Marcelo Cecé-
Marce lo Gonça l ves - Marco Régis Marcos Helênío - Maria 
Olívía- Miguel Barbosa- Miguel Martíní - Ol into Godínho-
Paulo Píau - Pau lo Schettíno - Péricles Ferreira - Romeu 
Queiroz - Sebastião Helvécio- Wílson Trópía. 

O Sr . Presidente Recomendo aos escrut inadores que 
procedam á abertura da urna e à verificação da co i ncidência 
do número de sobrecartas com o de vot antes . 

- Os escrutínadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr . Presidente- Votaram 58 Deputados. Foram encontradas 

na urna 58 sobrecartas. Os números conferem A Presidência 
solícita aos escrutínadores que proceoam á aouração dos 
votos . 

- Os escrutínadores 
O Sr . Pres i dente-

"não " 33 Deputados. 

procedem à aouração aos votos. 
Vot aram "sim' 25 Deoutaaos. vot aram 
~s~á man íco o veto. Oficie-se ao 
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Governador do Estado . 
Discussão . em turno único, do Veto Total à Proposição de 

Lei ng 12.673, que dispõe sobre a permuta de nota fiscal por 
ingresso em evento esportivo. artístico ou cultural. A 
Comissão Especia l opina pela rejeição do veto. Em discussão, 
o veto. Não há oradores inscritos. Encerra - se a discussão. A 
Presidência vai submeter a matéria a votação por escrutínio 
secreto. 

O Sr . Presidente- Solicito ao Sr. Secretário que oroceda à 
cnamaoa dos Deputados. 

O Sr. Secretár i o - ( - Faz a chamada. ) 
-Depositam seus votos na urna os Deputados: 
Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieir a Paulo 

Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob- Ermano Batista -Antônio Júlio- Ailton Vil e la-
Ajalmar Silva -A l berto Pinto Coelno- Alencar da Silveira 
Júnior - Almir Cardoso - Álvaro Antônio - Anderson Adauto-
Anivaldo Coelho Antônio Andrade Antônio Rooerto 
Arnaldo Penna - Bi l ac Pinto- Bonifác io Mourão Carlos 
Pimenta - Cléuber Carneiro - Dílzon Melo - Dimas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - El be Brandão- Francisco Ramalho - Geraldo 
Nascimento - Geraldo Rezende - Gilmar Machado - Glycon Terra 
Pinto- Hely Tarquinio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
Ivo José -Jairo Ataíde- João Batista ae Oliveira- João 
Leite- Jorge Eduardo ae Oliveira - Jorge Hannas- José 
Bonifácio- José Braga - José Henrique- Kemil Kumaira-
Luiz Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves 
Marco Régis- Marcos Helênio- Maria Olívi a- Miguel Barbosa 
-Migue l Martini - Olinto Godinho -Paulo Piau Paulo 
Scnettino- Péricles Ferreira -Romeu Queiroz- Sebastião 
Helvécio- Wilson Trôpia. 

O Sr. Presidente Recome~oo aos escrutinadores que 
procedam á abertura da urna e à ver ificação aa coincidência 
do número de sobrecartas com o de votantes. 

- Os escrutinadores procedem à conferência das sobrecartas. 
O Sr . Pres i dente - Vot aram 60 Deputados. Foram encontradas 

na urna 60 sobreca rt as. Os números conferem. A Presidência 
solicita aos escrutinadores aue procedam á ap uração dos 
votos. 

- Os escrutinadores 
o Sr. Presidente -

"não " 30 Deputados. 
Gov ernador do Estado. 

procedem à apuração dos votos . 
Vot aram "sim" 30 Deputados. vot aram 
Está mantido o vet o. Oficie-se ao 

Questão de Ordem 
o Deputado Anderson Adauto - Gostaria de fazer um apelo aos 

companneiros Deputados Estão aq ui alguns moraoores oe 
Delta. que vieram fazer um t raba lho junto a caaa um aos 
gabinetes. El es vi ajaram a noite toda ae ônibus e ficaram 
aqui, todo o a ia. fazendo visita aos gabinetes. Solicito aos 
Deputados que. se for possível. votem hoje ainda a matéria. 
0 ar a mim, não int eressa muito o resultado. Espero oue a Casa 
mantenha a coerência com relação ás vot ações oe 
emancipações. Gostaria de fazer um ape lo aos nobres 
companneiros para que , se pudessem. aguardassem a contagem 
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dos votos para que pudéssemos votar o requerimento de 
emancipação do Distrito de Delta. Os moradores 
representantes dessa comunidade estão aqui desde cedo e 
seria bom que pudessem voltar, ainda hoje, para o Triângulo 
mineiro. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente- Discussão . em 1Q turno. do Projeto de 
Le i ng 261/95, do Tribuna l de Justiça. oue reajusta os 
vencimentos e os proventos dos serv i~: -es do Poder 
Judiciário. A Comissão de Constituição e JStiça conclu i 
pela constituciona li dade do projeto. As Comissões dE 
Administr ação Púb l ica e de Fiscalização Financeira e 
Orçamentária opinam pela sua aorovação. Em discussão. o 
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra - se a d i scussão. 
Em votação. Os Deputados aue o aprovam permanecam como se 
encontram. ( - Pausa . I Aprovado. Á Comissão ae Fiscalização 
Financeira . 

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

fase. a Presidência vai passar à 1ª fase da 2ª pa te da 
reun1ao. com a discussão e a votação de pareceres e a 
vot ação ae requerimentos. 

Questões de Ordem 
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, regiment almente. 

peço ver i f i cação de "quorum". 
O Deputado Anderson Adauto Sr. Presidente , podemos 

observar que há "quorum". ver ificando de plano . Na verdade. 
acabei de fazer essa contagem. po is tenho o maior interesse 
na matéria e constatei aue. no Plenário. há 45 Deputados 

O Sr . Presidente- Esta Presidência vai fazer a chamada 
para recomposição de "quorum". Com a palavra. o Sr. 
Secretário. para proceder á chamada. 

O Sr. Secretário- ( - Faz a chamada.) 
O Sr . Presidente- Responderam á chamaoa 43 Deputados. 

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

Requerimento da Comissão de Assuntos Municipais. contendo 
solicitação ao TREpara realização de consulta plebiscitária 
à população do Distrito de Delta. ouanto á sua emancipação 
do Município de Uberaba. Vem à Mesa requerimento do Deputado 
Péricles Ferreira. so li citando o adiamento da votação ao 
requerimento da Comissão de Assuntos Municipais. Em votação. 
o requerimento. Com a palavra. para encaminhar. o Deputado 
Anaerson Adauto. 

O Deputado Anderson Adauto* - Gostaria de solicitar. mais 
uma vez. aos nobres companheiros que votássemos contra o 
pedido de adiamento ora proposto relativo ao requerimento de 
emancipação do Distrito ae Delta. Sugiro até que se faça uma 
vot ação secreta. para aue não haja constrangimento entre 
companheiros, e eles possam vot ar contra ou a favor. de 
forma clara. Aceito a votação secreta sem oroblemas. mas 
gostaria que aefiníssemos o voto noje . pois não se justifica 
a protelação da vot ação oessa matéria. 

* - Sem revisão do oraaor. 
O Sr . Presidente- Esta Presidência vai co locar em vot ação 
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o requerimento do Deputado Péricles Ferreira. Em votação. o 
requerimento do Deputado Péricles Ferreira. Os Deputados que 
o aprovam permaneçam como se encontram. ( - Pausa.) 
Rejeitado. Em vot ação, o requerimento da Comissão de 
Assuntos Municipais. Os Deputados que o aprovam permaneçam 
como se encontram. ( - Pausa.) Aprovado. Oficie-se. 

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

Presidência encerra a reunião, convo=alao os Deputados para 
a extraordinária de amanhã . dia 24. 2s 9 horas. nos termos 
do edita l ae convocação , e para 2 ordináriç deliberativa na 
mesma data, ás 14 horas. com a ordem do di2 já anunciaaa. 
Levanta-se a reunião. 

ATA DA 31ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 24 DE AGOSTO DE 1995 

Pres i dência do Deputado Wanderley Áv- l a 
SUMÁRIO : ABERTURA - 1ª PARTE : Ata - 2ª PARTE ( ORDEM DO 

DIA ): 1ª Fase : Discussão e votação de pareceres: Parecer da 
Comissão =spec ial sobre a Mensagem ng 22 / 95: aprovação - 2ª 
Fase : Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação ae 
propos1çoes: Discussão. em turno úni co. do Veto á Proposição 
de Lei ng 12.680: manutenção - ENC ERRAMENTO . 

ABERTURA 
-Ás 9h15min, comparecem os Deputados: 
Wanderley Ávila -Paulo Pettersen - Rêmolo Aloise- Maria 

José Haueisen - Ibrahim Jacob- Ermano Batista -Antônio 
Júlio - Ailton Vilela - Ajalmar Silva- Alberto Pinto Coelho 
-A lencar da Silveira Júnior- Álvaro Antônio - Anderson 
Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto 

Arnaldo Canarinho Arnaldo Penna Bilac Pinto 
Bonifácio Mourão - Dilzon Me lo - Dinis Pinheiro - Durva l 
Ânge lo Elbe Brandão Fra nci sco Ramalho Geraldo 
Nascimento- Geraldo Rezende -Gera ldo Santanna- Gilmar 
Machado Glycon Terrç Pinto Hely Tarquínio Iran i 
Barbosa- João Batista de Oliveira -João Leite- Jorge 
Eduardo ae Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- José Maria 
Barros- Kemil Kumair a - Luiz Antônio Zanto- Marce l o Cecé-
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olivia- Migue l Barbosa- Miguel Martini - Olin to Gooinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino- Péricles Ferreira - Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Helvécio- Simão 
Pedro Tol edo- Wilson Trópia_ 

O Sr. Presidente ( Deputado Wanderley Áv i la ) - A 1 i sta de 
comparecimento registra a existência de número regimental . 
Declcro abertc a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
ao povo mineiro. inici amos os nossos trabalhos. Com a 
palavra. o Sr. 2g-Secretár io, para proceder á leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE 
At a 

- A Deputada Mar i a José Haue i sen , 2ª-Secretár i a. procede á 
l eit ur a aa ata aa reunião anterior. que é aprovaaa sem 
restrições. 
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1ª Fase 
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O Sr . Presidente Nos termos do edital de convocação. a 
Presidência vai passar á 2ª parte da reunião, com a 
discussão e a vot ação da matéria constante na pauta. 

Discus s ão e Vot ação de Pareceres 
O Sr. Presidente- Parecer da Comissão Especia l sobre a 

Mensagem ng 22 / 95. do Governador do Estado , que i ndica os 
nomes dos Profs . Pau lo Newton de Paiva Ferre ir a e Dalva 
Cifuentes Gonçalves para comporem o Conselho Estadua l de 
Educação. A Comi ssão Espec i a l opina pela aprovação dos 
nomes. Em discussão. o parecer. Não há oradores inscritos. 
Encerra - se a d i scussão. A Presidência vai submeter a matéria 
a votação por escrutínio secreto. nos termos do art . 223 da 
Constituição do Estado. Antes . porém. lembra ao Plenário que 
os Deputados que desejarem aprovar o parecer deverão votar 
"sim ". e os que desejarem rejeitá-lo deverão vot ar "não". 
Convi do para atuarem como escrutinadores os Deputados 
Ajalmar Silva e Rona l do Vasconce llos . 

O Sr . Presidente- Com a palavr a , o 1g- Secretário. para 
proceder á chamada dos Deputados. 

O Sr . Secretário ( Deputado Rêmolo Aloise ) 
chamada. J 

( - Faz a 

- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmo l o Aloise- Maria José Haueisen-

Ibrahim Jacob -Antônio Júlio- Ai l ton Vile l a Ajalmar 
Silva- Álvaro Antônio- Anderson Adauto - Antônio Andrade-
Antônio Roberto - Arna l do Canarinho- Arnaldo Penna- Bi l ac 
Pinto - Dinis Pinheiro - Durval Ânge lo - Elbe Brandão 
Francisco Ramalho - Geraldo Nascimen to - Geraldo Rezende-
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Hely Tarquinio - João 
Batista de Oliveira - João Leite- Jorge Eduardo de Oliveira 
- Jorge Hannas - José Braga - José Maria Barros Luiz 
Antônio Zanto - Marcelo Cecé - Marcelo Gonçalves - Marco 
Régis - Marcos Helênio - Maria 01 ivia - Miguel Barbosa -
Olinto Godinho -Paulo Piau- Péric l es Ferreira Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcel l os. 

O Sr . Presidente- Recomendamos aos esc rutinadores aue 
procedam á aoertura oa urna e ve r ifiquem a coincidência ao 
número de sobrecartas com o de votant es. 

- Os escrut inadores fazem a conferênc ia do número de 
sobrecartas com o de votantes. 

O Sr . Presidente- Votaram 41 Deputados: foram encontradcs 
41 sobrecartas . Os números coincidem. A Pres idência so licita 
aos Escr utinadores que procedam à apuração dos votos. 

- ~rocede-se á apuração aos votos. 
O Sr . Presidente- Vot aram "sim" 

"não " 3 Deputados. 0 Stá. portanto. 
Comissão Espec i a l s~pre a Mensçgem 
do Estado. Oficie-se. 

2ª Fase 

38 Deputados: vo taram 
aorovado o Parece r da 
ng 22 / 95. do Governador 

O Sr . Pres idente- Esgotaa2 a natér i a oest 1nada a la fase. 
a Presidência passa á 2ª fcse de Ordem co Dia, com a 
oiscussão e a vot ação da matéria constante nç pauta. 
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Palavras do Sr. Presidente 
A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta 

desta reunião as Proposições de Le i ngs 1.644 e 12.663, bem 
como o Projeto de Lei ng 61 / 95, em virt ude de sua apreciação 
na reunião extraordinária realizada ontem à noite. 

Discussão e Votação de Proposição 
O Sr . Presidente - Discussão , em turno unico, do Veto 

Parcial à Proposição de Lei ng 12.680. que in stitui o 
Cadastro de Beneficiários dos ~rogramas Estaduais de 
Habitação Popular . A Comissão Especia l opina pe l a manutenção 
do veto. Em discussão , o veto. Não há oradores inscritos. 
Encerra-se a discussão. A Presidência va i submete r a matéria 
a vot ação por escrutín io secreto. nos termos do art . 234 do 
Regimento Interno. Antes. lembra aos Deputaaos que, se 
quiserem manter o veto. deverão vot a r "si m". e que. se 
quiserem rejeitá-lo, deverão votar "não " . A Presidência 
convida para atuarem como escrutinadores os Deputados 
Ronaldo Vasconce llos e Ajalmar Si lva. Com a palavra, o Sr. 
lo- Secretár io . para proceder à chamada dos Deputaoos. 
6 Sr . 1Q-Secretário - ( - Faz a chamaoa. ) 
- Depositam seus votos na urn a os Deputados: 
Wanderley Ávila - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen-

Ibr ah im Jacob - Ermano Batista- Antônio Julio Ailton 
Vilela- Ajalma r Silva- Álvaro Antônio- Anderson Adauto-
Antônio Andraoe - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho 
Arn a ldo Penna - Bilac Pinto- Dinis Pinhe iro- Elbe Brandão 
- Franc i sco Ramalho - Geraldo Nascimento - Geraldo Rezende -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado- Hely Tarquínio - Iran i 
Barbosa- João Batista de Oliveira - João Le ite - Jorge 
Eduardo de Oliveira- Jorge Hannas- José Braga- Jos é Maria 
Barros - Luiz Antônio Zanto Marce lo Cecé Marce lo 
Gonçalves- Marco Régis -Marcos Helênio- Mar i a Olívi a-
Miguel Barbosa -Migue l Martini - Ol in to Godinho -Paulo 
Pi au Péricles Ferreira Romeu Queiroz Ronalao 
Vasconcellos - Simão Pedro Toledo. 

O Sr . Presidente Recomendo aos escrutinadores que 
procedam à abertu ra da urna e à verificação da coincidência 
do numero de sobreca rt as com o de votantes. 

- Procede-se à verifi cação. 
O Sr. Presidente - Votar am 44 Deputados: foram encontradas 

na urna 44 sobrecar t as . Os numeras conferem. A Presidência 
so lic ita aos esc ru inadores que procedam à apuração dos 
votos. 

- Procede-se à ap ur ação. 
O Sr. Pres i dente - Vot ara m "s im'' 41 Deput ados: vot ara m 

"não" 3 Deoutados. Fica. por ta nto . mantido o Veto Parci a l à 
Proposição de Le i ng 12 . 680. Oficie-se . 

ENCERRAMENTO 
O Sr. Presidente - Cump r i oo o objetivo da convocação, a 

Presidência encerra a reunião. convocando os Deputados para 
a ordinária deliberat iva de logo mais. às 14 horas. com a 
ordem do dia j á publicada. Leva nt a-se a reunião . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

z 
0 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI NQ 353/95 
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Comissão de Educação. Cu l tura, Desporto e Turismo e Lazer 

Do Deputado 
353 / 95 visa 
de Poços de 
Caldas. 

Re l atór io 
Sebastião Navarro Vi e ir a , o Projeto de Lei ng 

dec l arar de utilidade publica a Casa da Cul t ur a 
Ca l das. com sede no Município ae Poços oe 

Pub li cado , foi o projeto submetido à aprec i ação da Comissão 
de Con st itui ção e Justi ça. que concluiu por sua 
jur id ici dade, constituciona li dade e l ega l i daae . 

Agora. o projeto vem a esta Comissão para o 1Q turno de 
deliberação conc l usi va . 

Funoame tação 
A entidad e que se pretende beneficiar desenvo 1 ve traoa l nos 

de caráter cientifico e cultur a l. objetivand: oromover o 
estudo e a divu l gação da memór ia histórica __ Poços de 
Caldas. bem como os aspectos soc ia is. culturais e econômicos 
da reg i ão Sul do Estaco. 

Pelas at ivi dades que desenvolve , a i nst itui ção merece ser 
dec l arada de utilidade publica. 

Conclusão 
Em face do exposto. opi namos pe l a aorovação do Projeto de 

Lei no 353 / 95 no 10 turno. na forma proposta. 
Sala- das Comissões . 28 de agost o de 1995. 
José Bonifácio. relator. 

PARECER PARA O 2o TURNO DO PROJETO DE LEI 
- NQ 7 / 95 

Comi ssão de Educação. Cul t ura . Despor o e 
Turi smo e Lazer 

Relatório 
A proposição em apreço. da Deputada Mari a José Haueise n. 

tem por escooo a concessão de desconto nas mensal idades a 
filhos da mesma família matriculados na mesma esco l a da reoe 
particular de e nsi no. 

Aprovada no 1Q turno. sem emendas. retorna a matéria a esta 
Comis são a fim de receber parecer para o 2Q tu r no. nos 
termos regimenta is . 

Fundamentação 
Ratificamos a ooinião desta Comissão. exarada quando a 

ma é ria foi apreci aaa no 1Q turno. favoráve l à aorovação do 
projeto e m tel a. 

Com efe i to. a argumentação expos:a naque la ocasião par ece -
nos extremamente per inente. dadas as dificuldades aue os 
pa is de alunos matricu l ados na r ed e part i c ul a r têm 
enfrentado em f ace aos a ltos va lo res oas mensa li daoes 
cooradas. Leve-se em cons ideração. ainda. que a prática da 
concessão de descontos a irmãos nos estabelec imentos 
particulares de ensino é usua l e extremamente justa. 

Conclusão 
Em face do exposto . somos pela apr ovação do Projeto de Le i 

ng 7/ 95 no 2Q turno. em s ua forma origina l . 
Sala das Comissões. 22 de agosto ae 1995 . 
Irani Baroosa. Presidente- João Le i te. relator - Gilmar 
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BELO HORIZONTE , QUARTA-FEIRA , 30 DE AGOSTO DE 1995 

ATAS 

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 28 DE AGOSTO DE 1995 
Presidência do Deputado Ibrahim Jacob 

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO- Fa l ta de "quorum" . 
COMPARECIMENTO 

- Às 20h15min. comoarecem os Deputados : 
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Sebastião Navarro Vieira- Ibrahim Jacob- Ail ton Vilela-
Bi l ac Pinto -Carlos Pimenta- Clêuber Carneiro Dimas 
Rodrigues- Djalma Diniz- Gilmar Machado - Kemil Kumaira -
Marco Régis li nto Godinho Paulo Piau Péricles 
Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião He lvécio. 

Falta de "Quorum" 
O Sr . Presidente ( Deputado Ibrahim Jacob ) - A li s ta de 

compar ecimento não registra a existência de número 
regimental. A Presidência deixa de abrir a reunião. por 
falta de "auorum". e convoca os Deoutados para a ordinária 
deliberativa de amanhã. dia 29. as 14 horas. com a seguinte 
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). 

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 quinze horas e trinta minutos do dia vinte e dois de 
agosto de mil novecentos e noventa e cinco, reúnem- se na 
Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho. Arnaldo 
Penna e José Braga (substituindo este 2 Deputada Elbe 
Brandão. por indicação da Liderança do PDTl. membros da 
Comissão supracitada. Havendo número regimental. o 
Presidente. Deo tado Anivaldo Coelho. decla~a abertos os 
trabalhos e solicita ao Deputado José Braga oue proceda 2 
leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada. é 
subscrita pelos membros presentes. A seguir. o Presidente 
informa que a reunião se destina a apreciar o rel a tório 
final da Comissão e solicita ao relator. Deputado Arna l do 
Penna. que proceda à sua leitura. Registra-se a oresença da 
Deputada =lbe Branoão dura te a leitura do re l atório. Na 
fase dE :i scussão. fazem uso da palavra os Deputaaos 
Anivaldc Jelno e Elbe Brandão. a qual aoresenta sugestões 
que são acatadas pelo relator e integradas ao relatório. 
conforme as notas taquigráficas. Colocado em votaçã~ é o 
relatório final aorovaoo por unanimidade Cumpr a 
final idade da reunião. o Presioente suspende os tra: 10s 
oor a l guns instantes para a lavratura desta ata. Reac2rtos 
os raoalnos. o Presidente solicita 2 Deputaoa ~ lbe Brandão 
que proceda à l eitura oa ata. que. lida e aprovada, é 
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subscrita pelos membros presentes. Em seguida. o Presidente 
declara encerrada a reunião e concluídos os trabalhos da 
Comissão. 
Sala das Comissões, 22 de agosto de 1993. 
An ivaldo Coelho. Presidente - Arnaldo Penna - Elbe Brandão . 

ATA DA 20a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS 
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO 
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vint e e três 
de agost o de mil novecentos e noventa e cinco, comparecem na 
Sala das Comissões os Deputados José Henrique. Dilzon Melo. 
José Maria Barros. Ivair Nogueira. Jorge Hannas 
( subst ituindo este ao Deputaao Sebastião Costa, por 
indicação da Liderança do PFLJ, Dimas Rodr i gues e João 
Batista de 01 iveira , membros da Comissão supracitaaa, berr 
como os Deputados I vo José. Marcos helênio. Elmo Braz e 
Paulo Piau. Havendo número regimenta l . o Presidente. 
Deputado José Henrique. declara aoertos os tr aba lhos e 
so licita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitur a da 
ata da reunião anterior. que, li da e aprovada , é subscr ita 
pe los membros presentes. A seguir, o Deputado i nfor ma que a 
finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na 
pauta e lê dois oficios: do Deputado Mauro Lobo, Secretário 
de Tecnologia e Meio Ambiente. encaminhando cópia do fax a ue 
lhe foi enviado pelos integrantes do Movi mento Pró-Manga 
contendo denúncias de irregularidades no processo de 
ema ncipação do Distrito ae Miravânia. no Município de Manga: 
e do Presidente da Companhia de Distritos Industriais ae 
Minas Gerais , ex-Dep ut ado Baldonedo Arthur Napo l eão, 
encaminhando relação dos municípios mineiros e respectivos 
distr it os em que aque l a Companhia implantou distritos 
inaustriais. A segu ir. o Presidente indaga aos DePutados se 
há a l guma propos i ção a ser apresentada e passa a palavr a ao 
Deputado Ivair Nogueira. que dá ciência aos parlamentares 
presentes da vistor i a "in loco" realizada por e le e pelo 
Deputado Dilzon Melo nos Distr i tos de ItajutiPa e Tabajara . 
no Município de Inhap im. e no Distr i to de Santo Antônio do 
Manhuaçu. no Municípi o de Car atinga. tendo sido 
contab il izadas. nos núcleos urbanos de cada distrito. 
re spec tivamente . 172. 264 e 367 morad i as . Diante desse fato. 
os Deputados Iva i r Nogueira e Di i :~• Melo apresentam três 
r equerimentos. sol i citando cada seja encaminhado ao 
Pres i dente da Assembléia pedido para que se oficie ao TRE 
so l icitando a retirada dos Distritos de Itajutiba , Tabajara 
e Santo Antônio do Manhuaçu da li sta de distritos nos quais 
deverá ser rea li zada consu l ta plePiscitária relativa à sua 
emancipação. Colocados em votação. caaa um por sua vez. são 
os requerimentos aprovaaos. Ainda com a pa l avra. o Deputaao 
Iv a i r Nogueira aprese nt a requerimento so li citando seja 
rea li zada perícia em todos os distritos que p l eiteiam a sua 
emancipação. pa ra se ver i ficar "i n l oco" o número ae 
morad i as que constituem o seu núcleo urPano. O Pr es i dente. 
t e ndo em vist a a reperc us são da matér i a, designa o Deputado 
Di l zon Melo como r e l ato r aa proposição. ~sgotada a matéria 
aa 1ª parte aa Or aem do Di a, passa-se à 2ª parte, com a 
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discussão e a votação de pareceres sobre proposições de 
deliberação do Plenário. A Presidência coloca em vot ação o 
parecer contrário do Deputado Ivair Nogueira sobre 0 
Requerimento de Anexação nQ 143/ 95. de autoria do Deputado 
Ivo José. referente ao processo de anexação dos Distritos de 
São Cândido e Cordeiro de Minas , no Município ae Caratinga, 
ao Municíp io de Ipatinga. Para encaminhar a votação. faz uso 
da pa l avra o Deputado Iva ir Nogue ir a . que tece considerações 
acerca de novas informações re lati vas à matéria em 
apreciação e reformu l a a -~s1çao anteriormente tomada. 
passanao a se r favorável ane xação dos Distritos de 
Cordeiro de Minas e São Cândido. Devido , porém. a 
impedimentos regimentais. não pode ret i rar o seu parecer. 
Portanto. so l icita aos Deputados que vot em contrariamente ao 
parecer de sua autor ia . anteriormente apresentaao. Fazem uso 
da palavra . também , para encarrinha r o pa ece r . o DePutado 
Ivo José. que lê estudo técnico da Consu l toria aesta Casa. e 
o Deputado João Bat i sta de 01 iveira. que ena lt ece a decisão 
do Deputado Iva i Nogueira em rever s ua posição . Co l ocado em 
votação, é o parecer reje i tado por unanimidade. A seguir. a 
Presidência. tendo em vista a posição do Deputado Ivair 
Nogueira. designa-o relator do novo parecer e pergunta - lhe 
se está em condições de fazer sua l eitura. O re l ator l ê seu 
parecer. med i ante o qua l conclui pela apresentação de 
requerimento ao Plenário. so li citando seja envi ado oficio ao 
TRE-MG para a realização de consu lt a plebiscitária à 
popu l ação =~ área a ser anexada . Colocado em discussão e 
vot ação. o parecer aprovado por unanimidade. A 
0 res i dência. nos termos do inciso III do art. 7Q da Lei 
Complementar ng 37. de 1995. determina o encaminhamento ao 
Presidente da Assemb l é i a de requerimento com a so l icitação 
de se enviar or1c1o ao TRE - MG para que proceda a consu l ta 
plebiscitária à população dos distritos a serem a nex ados. 
Prosseguindo. a Presidênc i a. na ausênci a do relator, 
redistriPui ao Deputado Jorge Hannas o Requerimento de 
Emanc ipação ng 42 / 95. do Deputado Marcos Helênio. referente 
ao processo de emanc ipação ao Distrito de Perpétuo Socorro. 
pertencente ao Município ae Be lo Ori ente. O relator faz a 
l eitura ae seu parece-. mediante o qua l conclu i pe l o 
arq uivamento do referido processo de emanc ipação. Durante a 
fase de discussão. o Deputado João Bat i sta de Ol iveira 
so l icita v ista do processo. a qua l é concedida pelo 
Presidente. nos termos regimenta is. Em seguida, é 
redistrib ui do, também ao DePutado Jorge Hannas, o 
Requerime n: o ae Anexação ng 179 / 95. de autoria do Deputado 
Ivo José. referente ao processo de anexa ção do Distrito de 
São Sebast i ão da Ba r a. pe·tencente ao Mun icí p io ae :ap· , ao 
Município de São João ao Oriente O relator faz a leitur a de 
seu oarecer. med i ant e o qua l conc lui pe l a aprovação do 
processo de anexação e pe i a apresercação de requerimento ao 
Plenár io aa Assembléia. sol i citando seja envi ado of i c io ao 
TRE-MG para a rea l ização de cons ul ta plebiscitária à 
Popul ação aa área a ser anexada. Colocaao e m aisc ussão e 
~tação. é o parecer aprovado. A Presidênc i a. nos termos do 
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inciso III do art. 7Q da Lei Complementar nQ 37, de 1995, 
determina o encaminhamento ao Presidente da Assembléia de 
requerimento com a solicitação de se enviar oficio ao TRE - MG 
para que proceda à consulta plebiscitária à população do 
distrito a ser anexado. Cumprida a finalidade da reunião, a 
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados. convoca 
os membros da Comissão para a reun ião extraordinária do dia 
24 / 8/ 95, às 14h30min. com a finalidade de se discutirem e 
votarem proposições da Comissão. determina a l avratura da 
ata e encerra os trabalhos. 

Sa l a das Comissões. 24 de agosto de 1995. 
José Henrique, Presidente- Dílzon Melo- José Maria Barros 

- Ivair Nogueira. 
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BELO HORIZONTE , QUINTA-FEIRA , 31 DE AG OSTO DE 1995 

ATA 

ATA DA 69ª REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA 
LEGISLATIVA , EM 29 DE AGOSTO DE 1995 

Presidência dos Deputaaos Wander l ey Ávila e Sebastião 
Navarro Vieira 

SUMÁRIO: ABERTURA - 1a PARTE ( PEQUENO EXPEDIENTE ) : Atas-
Correspondência: Mensagens nQs 32. 33 e 34 / 95 (encaminha 
Projetos de Lei nQs 406. 407 e 408 / 95, resoectivamente l . do 
Governador do Estaao: Ofício nQ 3/ 95. do Pres i aente do TRE -
MG: Ofício nQ 11 / 95 , do Presidente do Tribunal de Contas; 
Ofícios. te l egramas e cartões - Apresentação de Proposições : 
Projetos de Lei ngs 409 a 41 5/ 95 - Proj eto de Resolução nQ 
416/ 95 - Requerimentos nQs 683 a 690/ 95 - Requerimentos aos 
Deputados Durval Ânge lo. Alencar da Silveira Júnior e 
Bonifácio nourão e outros e da Comissão de Assuntos 
Municipais l 5 l Comunicações : Comunicações do Deputado 
Sebast i ão Navarro Vieira. da Comissão de Saúde e Ação Social 
e da Comissão Especia l para Conhecer. Debater. Propor e 
Acompanhar Todas as Ações do Governo Federal. Desenvo lv idas 
no Proposto Processo de Pr ivat i zação da Companhia Vale do 
Rio Doce Oradores Inscritos : Discursos aos Deputados 
DL- a l Ângelo. João Batista de Oliveira. Glycon Terra Pinto, 
A - Cardoso, Paulo Schettino e Marco Régis- Registro ae 
presença - 2ª PARTE ( ORDEM DO DIA ): 1ª Fase : Abe~~ u ra de 
inscrições Palavras do Sr. Presiaente Lei~ _-a de 
comunicações apresentadas Discuss2~ e votação de 
pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela 
inconstitucional idade do Projeto de Lei nQ 211 / 95: aprovação 
-Parecer da Comissão de Justiça pela inconst itucionalidade 
do Projeto de Lei nQ 284 / 95: Requerimento do Deputado Marcos 
Helênio: deferimento Requerimentos: Requerimentos do 
Deoutado Bon i fácio Mourão e outros e Durval Ângelo; 
aeferimento- Requerimento do Deputado Alencar da Si lveira 
Júnior: aprovação- 2ª Fase : Questões ae ordem: chamada para 
recomposição do número regimenta l; existência de "quoru " 
para discussão -Discussão de proposições : Discussão. em 1Q 
turno. do Projeto ae Le i nQ 315/ 95: Requerime to do Deputado 
Dimas Rodrigues: deferimento- Discussão. em turno único . do 
Veto Parcia l à Proposição de Lei nQ 12.674: discurso do 
Deoutado Al encar da S ilveir a Júnio~ : encerramento da 
discussão - Discussão. em 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 
156/ 95: encerramento da discussão- Discussão, em 1Q turno. 
do Projeto oe Lei nQ 215/ 95: discurso do Deputaoo Alencar da 
Silveira Júnior: encerramento da discussão- Discussão. em 
2Q turno. do Projeto de Lei nQ 118/ 95: encerramento da 
discussão - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA . 

ABERTURA 
-Ás i~h1 5m' n . comparecem os Deputados: 



558 

Wanderley Ávila Sebastião Navarro Vieira Paulo 
Pettersen - Rêmolo Aloise - Maria José Haueisen - Ibrahim 
Jacob - Ermano Batista -Antônio Júlio- Aílton Vilela-
Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Almir 
Cardoso - Álvaro Antônio- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho 
- Antônio Andrade - Antônio Genaro Antônio Roberto 
Arnaldo Canarinho -Arnaldo Penna- Bilac Pinto- Bonifácio 
Mourão- Carlos Murta - Clêuber Carneiro- Dílzon Melo-
~imas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval 
Angelo - Elbe Brandão - Elmo Braz - Francisco Ramalho 
Ger a ldo Nascimento - Geraldo Rezende - Geraldo Santanna -
Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto- Hely 
Tarquínio- Ivair Nogueira - Ivo José - João Batista de 
Oliveira- João Leite -Jorge Eduardo de Oliveira- Jorge 
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças- Luiz Antônio Zanto 
Marcelo Gonçalves - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria 
Olivi a- Mauri Torres -Migue l Martini - 01 into Godinho-
Paulo Piau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto Romeu 
Queiroz- Ronaldo Vasconcellos- Sebastião Costa- Sebastião 
Helvécio- Simão Pedro Toledo- Toninha Zeitune -Wi l son 
Trópia. 

O Sr. President e ( Dep ut ado Wanderley Áv i la ) -A list a de 
comparecimento registra a existência de número regimental. 
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome 
do povo mine i r o. in i c i amos os nossos t r aba 1 hos. Com a 
pa l avra. o Sr. 2g-Secretário. para proceder á leitura da ata 
da reunião anterior. 

1ª PARTE ( PEQUENO EXPED I ENT E) 
Atas 

- A Depu t ada Ma r ia José Haueisen , 2ª-Secretária, procede á 
leitura das atas das três reuniões anteriores. que são 
aprovadas sem restrições. 

Correspondênc i a 
- O Dep ut ado Rêmolo Aloise , 1g-Secretário . lê a seguinte 

correspondência: 
"MENSAGEM NQ 32/ 95 * 

Belo Horizonte. 28 de agosto de 1995 . 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce l ência, para exame 

dessa egrégia Assembléia Legislativa. o projeto de lei 
incluso. que autoriza o Estado a praticar os atos que 
menciona. 

A Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB -
MG -. entidade da administração estadual indireta. tem por 
finalidade. nos termos aa lei de sua instituição. a 
construção ae unidades residenciais para alienação a 
famílias de baixa renda e a concessão de financi ament o para 
esse fim. 

Para cumprir esses objetivos. a empresa destina recursos 
próprios e aolica o produto de inanci amentos que obtém. 
especialmente contando, para esse im. na condição de agente 
financeiro creoenciaao. com os r cursos oerivados do Fundo 
de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS. 
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Para que a COHAB-MG possa renovar o seu credenci amento e, 
assim. preservar a condição de agente financeiro de 
operações habitacionais com recursos do FGTS. cumpre ao 
acionista-controlador, que é o Estado. sat i sfazer as 
exigências estabelecidas na Resolução ng 82, de 19 de 
novembro de 1992. do Conselho Curador do Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço - FGTS que são reproduzidas no 
projeto de lei anexo. 
Atento. pois. á necessidade de assegurar a destinação de 

recursos do FGTS para a construção. pela COHAB-MG. de 
moradia para adquirente de oa ix a renda, assim dando 
seqüência ao programa habitacic '1 do Estado. é que solicito 
a Vossa Exce l ência que essa Casa aprecie o projeto 
encaminhado e o faça sob o regime de urgência, nos termos do 
artigo 69 da Constituição do Estado. 

Valno-me desta oportunidade para 
Exce lência protestos de elevado 
consideração. 

apresentar 
apreço e 

a Vossa 
distinta 

Eduardo Azeredo , Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI No 406 / 95 

Autoriza o Estado a praticar os atos que menciona. 
Art. 1Q Fica o Estado. na condição de acion i sta 

majoritário da Companhia de Habitação do Estado de Minas 
Gera i s - COHAB-MG -. autor i zado a: 

I - aportar recursos para despesas de custeio, quando as 
receitas operacionais da Companhia se mostrarem 
insuficientes: 
II cobrir despesas operacionais, de modo a não 

comprometer o equ ilíbrio econômico- financeiro da Comoanhia: 
III - responder solidariamente pelas dividas da Companhia 

perante o agente operador do Fundo de Ga rantia por Tempo de 
Serviço- FGTS. 

Parágrafo único - O Estado indicará para a administração da 
COHAB-MG Diretores que tenham satisfatório conhecimento da 
questão habitacional e dos instrumentos e procedimentos 
utilizados pelo Sistema do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço - FGTS -. para a sua ação nesse campo. 

Art. 2Q- O disposto nesta lei destina-se ao credenciamento 
da COHAB-MG para atuar como agente financeiro em operações 
com recursos do FGTS. 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data oe sua 
publicação. 

Art 4Q - Revogam-se 
- Publicado. va i o 

Administração Pública 
parecer. nos termos 
Regimento Interno. 

as disposições em contrário. " 
projeto às Comissões oe Justiça. de 

e de Fiscalização Financeira para 
do art. 195. c , c o art. 220. do 

* - Puolicado de acordo com o texto original. 

Bel o Horizonte. 28 
Senhor Presidente, 

"MENSAGEM NQ 33/95 * 
de agosto de 1995. 

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência. para ser 
submetido a exame e deliberação aessa egrégia Assemb l éia 
Legislativa. o incluso orojeto oe lei . que autoriza o Poder 
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Executivo a fazer reverter imóvel ao patrimônio do Município 
de Ouro Preto . 

O imóvel em apreço, constituído de parte de um terreno . 
medindo 4.347m2. remanescente de uma area de 5.994m2. 
situado na Avenida Juscelino Kubitschek, Bairro Bauxita. na 
Cioade de Ouro Preto. foi havido pelo Estado de Minas 
Gerais, conforme autor i zado pe l a Lei Municipal nQ 244. de 28 
de dezembro de 1981. para construção da sede da delegacia de 
policia e cadeia pública locais. 

Como a cond ição imposta só foi parcialmente cumprioa. não 
mais inter essando a Secre aria ae Estado oa Segurança 
Pública a construção da cadeia no Bairro Baux i ta. o Prefeito 
de Ouro Preto p l eiteia a reversão da citada area 
remanescente ao antigo dom ínio do município. para a li serem 
edificados outros próorios, necessários a instalação de 
serviços públicos. 

Uma vez que também a Secretaria ae Estado de Recursos 
Humanos e Administração man ifestou -se favoravelmente 2 
reversão do terreno, solicito a Vossa Exce lênci a acolher a 
minha atua l proposta, atribuindo ao projeto de lei a 
tramitação de que trata o artigo 69 da Constituição do 
Estado. 
Aproveito a oportunidade para apresentar a Vossa Exce lência 

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

PROJE TO DE LEI NQ 407 / 95 
Autoriza o Pooer Executivo a fazer reverter imóvel ao 

patrimônio do Município de Ouro Preto. 
Art. 1Q Fica o Poder Executivo autorizado a fazer 

reverter ao patrimônio do Município de Ouro Preto, mediante 
contrato de doação, o imóvel urbano situado na Avenida 
Juscelino Kubitschek. Bairro Bauxita. na Cidade de Ouro 
Preto. constituído de parte ~e um terreno. medindo 4.347m2. 
remanescente de uma area oe 5.994m2. doado ao Estado de 
Minas Gerais, conforme escritura oública lavrada a fls. 157 
do Livro 16 do Cartório do 2Q Oficio de Notas e matriculada 
sob o nQ 1-2982 ao Cartório oe Registro de Imóveis Dirce u 
Alves de Brito. da Comarca de Ouro Preto. 

Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrario." 
-Pub licado , vai o projeto ás Comissões de Justiça e de 

Fiscalização Financeira para parecer. nos termos do art . 
195. c / c o art. 220, ao Regimento Interno. 
*-Pub licado de acordo com o texto original. 

"MENSAGEM NQ 34 / 95 * 
Belo Horizonte, 28 oe agosto de 1995. 
Senhor Presidente: 
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exce lência. para ser 

submetido a exame e deliberação da egrég ia Assemo l éia 
Legisla:iva. o projeto oe iei incluso. oue a utori za o 
Instituto oe Previdência dos Servidores Militares do Estado 
de Minas Gerais a vender parte ao imóvel de sua propr i edaoe. 
situado no Bairro Be imonte . nesta Capital. 
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A alienação de que trata o projeto. já aprovada pelo 
Conse l ho Administrativo do Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais , far-se - a com 
dispensa de licitação. de acordo com o disposto no artigo 
17. inciso I, a lí nea "e", da Lei Federal nQ 8.666, de 21 de 
junho de 1993, uma vez que o adquirente é o Município de 
Belo Horizonte. 
Trata-se de medida de inegavel interesse públ i co. uma vez 

que a fração de terreno em apreço encontra - se ociosa. não 
tendo aq L=· a autarquia plano para o se u aprove it amento. 
Demais a· ~ ~o. a vigilância que a preserve de invasões é 
onerosa ao proprietário. 

De outra parte. é de se ressa lt ar que. sendo o terreno 
destinado á construção de uma unioade de ensino do 
município. além de representar beneficio para a comunioaoe 
loca l, trara como conseqüênc i a imediata a valorização da 
area remanescente do Instituto. que não é oequena. 

Assim. para que tais objetivos se concret i zem. com vantagem 
para as partes , necessária se torna a a utori zação do Pooer 
Legislativo. em cumprimento ao disposto no artigo 18 da 
Constituição do Estado . nos termos da presente proposta. 

Tratando-se de matéria urgente, so l' : ito a Vossa Excelência 
que atr i bua ao projeto o regime c ~ urgência previsto no 
a~tigo 69 da Constituição mineira. 

Ao ensejo. renovo a Vossa Exce l ência a manifestação do meu 
alto apreço e especial consideração. 

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais. 
PROJETO DE LEI NQ 408 / 95 

Autoriza o Instituto de Previdência dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais a vender parte do imóvel 
de sua propriedade. situado no Bairro Belmonte, em Belo 
Horizonte. 

Art. 1Q - <lCa o Instituto de Previ dênci a dos Servidores 
Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM- autorizado a 
vender ao Município de Belo Horizonte parte do imóvel de sua 
propriedade. constitu í do de terreno com area de 5.558,655m2. 
situado no Bairro Belmonte. nesta Capi~~ . havido por 
escritura de compra e venda transcrita so: ~ nQ 36.872, do 
liv ro 3-AP. a fls. 232. ao Cartório do 1Q Of1cio de Registro 
de Imóveis da Comarca de Be lo Horizonte . tendo os seguintes 
limites e confrontações: partindo da int erseção das faces 
das Ruas Castanhal e Penalva. segue oela face da rua 
Penalva. no sentido da Rua Antônio Faustino de 01 iveira. na 
distância de 63.00m, até ating i r o ponto PO , inicio da 
demarcação da area: dai. deflete 90o em relação á rua 
Penalva. segue na distância oe 15.40m. até atingir o ponto 
P i. local i zaoo no PC:: de uma curva (r a i o=85. 52m. 
ac=38o39 ' 35"); oai segue pelo desenvo lvi mento da curva. na 
distância de 57.71m , até ating ir o oonto P2 (PT); da i. segue 
na d i stânc i a de 6.00m. até at ing i~ o ponto P3. PCD de uma 
curva (r a io=40.00 ac=SOo48 ' 56 "): ca'. segue pelo 
desenvolvimento da curva. na oistáncia oe 35.48m. até 
atingir o ponto P4 (PTJ: daí. segue na distância de 16.60m, 
até a tingir o ponto PS: oai. deflete 90o á direita, segue na 
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distância de 34,01m, até atingir o ponto P6: dai, deflete 
19o27'36" á dire it a. segue na distância de 58.22m. até 
atingir o ponto P7, confrontando , do ponto PO ao ponto P7. 
com área remanescente do Instituto de Previdência dos 
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais- IPSM: daí . 
deflete 90Q á direita. segue por uma cerca de arame . na 
distância de 48,80m. até ating ir o ponto P8; dai deflete 
27o17 ' 15" á esquerda. segue por um muro. na distância de 
43. 10m, até atingir o ponto P9 . con front ando , nesse trecho , 
com quem de direito: daí. deflete 85o40 ' 15 " á di re ita. segue 
pela face da Rua Penalva. na distância Je 28.00m. até 
ating ir o ponto PO, início desta descrição, totalizando a 
área ae 5.580.655m2. 

Parágrafo único - A venda de 
precedida de ava li ação por 
Secretário de Estado de Recursos 

que trata 
com i ssão 
Humanos e 

Art. 2Q Esta lei entra em vi gor 
pub licação. 

este art igo será 
designada pe lo 

Administração. 
na data de sua 

Art. 3Q - Revogam-se as dispos iç6es em contrár io . " 
-Publ i cado. vai o projeto ás Comiss6es de Jus t iça e de 

Fiscalização Financeira para parecer. nos termos do art. 
195, c / c o art. 220, do Regimento Interno. 
*-Pub li cado de acordo com o texto original. 

"OFÍCIO NQ 3/95* 
Exmo. Sr. Presidente: 
Em atenção ao pedido do Exmo. Sr. Relator do Processo de 

F.D. nQ 93 / 95 . que trata da realização ae consulta 
plebiscitária, Juiz Nepomuceno Silva. rogo a V. Exa. 
informar, com a máxima urgência. vi a '' FA X". se os Distri tos 
de 1ndaiab ir a, Miravânia, Uruana. Correia de Almeida e 
Almeida, pertencentes , respectivamen te. aos Municípios de 
Rio Pardo de Minas. Manga, un a í. Barbacena e Jaouticat ubas. 
atendem aos requisitos previstos nos incisos 11, 1:1 e ! V do 
artigo 3Q da Lei Complementar nQ 37. de 1995. 

Saudaç6es cordiais. 
Des. Sebastião Rosenburg. Presiden te do TRE-MG. '' 
- Á Comissão de Assuntos Municipais. 
*- Publicad o de acorao com o texto original. 

OFÍCIOS 
NQ 11 / 95, do Sr. Flávio Régis Xavier de Moura e Castro. 

Conselheiro Presidente do Tribuna l de Contas ao Estado. 
comunicando a cessão da serviaora Maria Elmar Rocha a esta 
Casa. até 17/9/95. para prestar assessor ia ao Deputado 
Carlos Murta na e l aboração do relatório da com issão espec ial 
que está procedendo a estudos comparativos aas obras de 
duolicação da Rodovia Fernão Dias. ( -À Comissão Especia l -
Fernão Dias. I 

Do Sr . Pearo Bittencourt Neto. Presidente aa Assembléia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina . enviando cópia do 
documento "Repensando o Banco do Brasil = Revit a li zando o 
Banco ao Brasil " , elaborado por essa Assembléia. 1- À 
Comi ssão de Aaministração Púb li ca. ) 

Do Sr. Leonarao Arruda, Presidente aa Ass emb léia 
Legislativa do Estado do Rio Gr anae d: ~orte (21. acusando o 
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recebimento dos oficios encaminhando cópias da proposta de 
emenda que dá nova redação ao inciso I1I do art. 60 da 
Constituição Federal e da síntese da Reunião do Colégio de 
Presidentes de Assemb l éias Legislativas. 
:: Sr . Edson Soares, Deputaoo Federa l, informando sua posse 

nc cargo. pelo PSDB. 
Do Sr. Jaques Wagner. Deputado Federa l . acusando o 

recebimento de cópia do re l atório final da com i ssão especia l 
cr i ada pa a investigar a violência contra a mulher no Estado 
de Minas Gerais. 

Da Sra. Berenice Menega l e. Secretária da Cultura. em 
atenção ao Ofício nQ 1.544/ 95. esclarecendo que os jornais 
continuam no Arquivo Público Mineiro á disoosição dos 
l eitores. 

Do Sr. J aime Ferreira Lopes . Ch efe de Gabinete do Deputaao 
Federa l Chico Ferramenta. acusando o recebimento do Ofí cio 
no 1.115/ 95. desta Casa. que encaminha cóp i a do Ofício nQ 
1 ~ 103 /95, endereçado ao Presidente da Repúb l ica. referente a 
medidas adm ini strat ivas tomadas pe l a CEF . 

Do Secretário da Casa Civil do Governo de Minas Gerais. 
encaminhando anexos referentes ao Projeto de Lei nQ 368 / 95. 
( - Anexe - se ao Projeto de Lei nQ 368 / 95 . I 

Do Sr. Sa tos Moreira da Silva. Secretário da Segur ança 
Pública. so licit ando o envio da relação de e l e itor es 
constantes no processo ae emanc i pação do Distrito de 
Taparuba. do Município de Ioanema. ( -À Comissão de Assuntos 
Municipais.) 

Do Sr. Santos Mor e ira da Silva. Secretário da Segurança 
Pública. em atenção a requerimento do Deputado Di mas 
Rodrigues (instalação de uma unidade da Delegacia da Mulher 
no Município de Janaúba), informando sobre a impossibilidade 
de atender o pedido no mome nto. 

Do Sr. Célio Luquini , Prefeito Municipa l de Bom Despacho. 
enviando doss iê sobre a injusta distribuição dos recursos 
públicos destinados aos municípios e solicitando apoio para 
a reforma trioutária. ( - A Comissão de Fi sca lização 
Financeira.) 

Do Sr. Antônio Carlos Vilela. Pr es idente da Câmara 
Municipal de Boa Esperança, solicitando apoi o para a criação 
de mais uma vara judicial nesse município. ( - Á Comissão de 
Assuntos Municipais. ) 

Do Presidente da Câma a Municioal ae Passos e outros. 
apoiando o projeto de lei que cr i a as adm inístr aç6es 
regionais e reivindicando oue não se modifique o texto 
original desse orojeto oor meio de emenaa. ( - Anexe-se ao 
Projeto de Le i nQ 343 / 95. l 

Do Sr. José Antonio Vieira, Pres i dente da Câmara Muni c ipal 
de Paracatu. solicitanao a remessa de cópia da l e i que cria 
as adm inistraç6es regionais em Minas Gerais. 

Do Sr. Olavo Martins de Matos. Presidente oa Câmara 
Municioai ae Aore - Campo. e outros. so li citando empe nno para 
a aorovação do processo de ema ncipação do Di str ito ce Pedra 
Bonita. nesse município. ( - À Comis são ae Assuntos 
Municipais.) 
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Do Sr. Aluízio Fantini Valéria, Presidente da RURALMINAS. 
em atenção a oficio da Comissão de Agropecuária e Política 
Rural, encaminhando processo em que é requerente o Sr. 
Sebastião Ramos de Souza Sobrinho . (- A Comi ssão de 
Agropecuária.) 

Do Sr. Nepomuceno Silva. Jui z Ele itor a l . encaminhando 
documentação referente aos emancipandos Distritos de 
Luislând i a do Oeste e Almeida . nos Municípios de João 
Pinheiro e Jabuticatubas. respect ivamente. l-A Comissão de 
Assuntos Municipais.) 

Do Sr. José Henrique Santos Portuga l . Ch efe do Gabinete do 
Governador, encaminhanoo cóp i a de infor mações prestadas pela 
Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais. a 
propósito de requerimento do Deputaoo Kem il Kuma ir a . 

Do Sr . Joneiton de Assis Ma~tins. Coordenador da Agência 
Regional de Minas Gerais da Secretar ia de Assun:0s 
Estratégicos da Presidência da República. infor mando SJa 
posse no cargo e co locando-se á oisposição deste 
Legislativo. 

Dos Srs. Fernando de Freitas Picardi e João Duarte Bretz , 
Diretores do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público 
do Estado de Minas Gerais- SINDPÚBLICOS - MG -. so lici tando o 
empenho da Casa em favor do cumprimento . pelo Governo do 
Estado. das Leis nQs 11.432 e 11.816. ( - A Comi ssão de 
Administração Pública.) 

Do Sr. Renato Almeida Barros. 1g-Secretário do Conselho 
Estad ua l de Saúde de Minas Gerais - CES-MG - . informando a 
composição da Mesa Diretora desse órgão. 

Da Sra. Lúcia Margar ida Cerqueira Hoth e outros . 
int egrantes do Quadro de Pessoal da 20ª Superintendência 
Regional de Ensino de Manhuaçu, so li citando se j a revista a 
situação dos servi dores ao Quadro do Magistério e enumerando 
as considerações que embasam sua so li c it ação . 

Da Sra. El zita Almeida Bote l ho e outros. funcionários 
públicos no cargo de Aux ili ar de Secretar i a do Conservatório 
Estadual oe Música Dr. José Zocco l i de Andrade. do Município 
de Ituiu taba . solicitando da Casa empenho com vi stas à 
reavaliação da situação da po líti ca sa l arial do pessoa l 
administrativo. ( - Distribuídos à Comissão de Ed ucação. J 

TELEGRAMAS 
Do Sr. Otto Al encar. Presidente da Assembléia Leg islati va 

do Estado da Bahia, parabenizando o Pres i dente desta Casa 
por sua e lei ção para Coordenador do Colegiado de Presidentes 
das Assembléias Legislativas. 

Dos Srs. Antônio do Va lle . Chico Ferramenta e Zaire 
Resende. Deputados Feoe r a is . e da Loja Maçônica União. Deus 
e Fraternidade Rei Salomão rr : . no Munic í pio oe Bocaiúva. 
agradecendo convite para a reunião especia l em comemoração 
ao Dia do Maçom. 

Do Sr. Humoerto Mata. do 
envio de exemp l ar da 
parabenizanoo a Casa pe l o 

Rio de J aneiro. agradecendo o 
"Revista do Legislativo" 

trabalho. 
e 

CARTÕES 
Dos Srs. Ronaloo Peri Deputado Federa·: Fl ávio Régi s 
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Xavier de Moura e Castro. Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado: Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Secretário de 
Administração; José Ferraz, Secretário do Tr a balho : 
Christiano Augusto Bicalho Canêdo , Secretário Adjunto da 
Saúde ; Delfim Ribeiro. Delegado do Ministério de Minas e 
Energ i a no Estado de Minas Gerais; José Henrique Santos 
Portugal . Chefe ae Gabinete do Governador do Estado: e 
Sebastião Antônio dos Re is e Silva. Diretor do SENAC em 
Minas Gerais . agradecendo o convite para a reunião especial 
em comemoração ao Dia do Maçom. 

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Representante Institucional 
da CEF em Minas Gerais. parabenizando o Presidente desta 
Casa por sua eleição para Coordenador do Colegiado oe 
Presidentes oas Assembléias Legislativas. 

Da Sra. Myrthes de Araújo Ventura. Provedo 
Nossa Senhora das Dores. do Município 
encaminhando re l atório das ati vi dades do 
Senhora das Dores em 1994 . 

a da Irmanoaoe 
de Itab ir a. 

Hospital Nossa 

Da Sra. Rosângela Vassal l e. Bibl iotecària-Chefe da 
Bib l ioteca da PUC - MG. agradecendo o envio da Revis ta do 
Legislativo ng 10. 
o Sr. Presidente (Deputado Sebastião Navarro Vieira ) - A 

Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos 
oradores inscritos para o Peoueno Expediente. 

Apresentação de Proposições 
- Nesta oportunidade. são encamin hadas à Mesa as segu int es 

prooosições: 
PROJETO DE LEI NQ 409 / 95 

Dá o nome de Dion ísio Alves dos Reis á ponte soare o rio 
Piranga, na localidade de Pau Grande. no trecho compreendido 
entre os Municípios de Catas Altas oa Noruega e Lamim. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -Fica denominada Ponte Dionísio Alves dos Reis a 

ponte sobre o rio Piranga . na loca li dade de Pau Grande. no 
trecho compreendido entre os Municípios de Catas Alt as oa 
Noruega e Lamim. 

Art. 2Q Esta l e i entra e m vi gor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrá rio. 
Sa la das Reuniões. 25 de agosto de 1995. 
Seoastião Navarro Vi eira 
Justificação: Dion í sio Alves dos Reis nasceu em 9/ 10/ 1896: 

na cidade de Catas Al tas da Noruega. Desde criança Ja 
ajuoava seu pai no planto da cultura de milho e de cana. na 
loca li dade denominada Pau Grande. Em 1934. casou-se com 
Vitória Jorge Mansur Reis e e~ sua terra natal constituiu 
famil ia. Dessa união. sobrevi eram seis filhos. que , educados 
no rigor de nossas mais caras tradições. a judavam seu pai 
nas 1 ides do campo . 

A transposição do r io Piranga cons tituía um grande 
obstácu lo para a rea li zação das tarefas diárias dos 
agr icultores daoue l a local ioaoe. J á naq uela época. era sonno 
de tooos na região e. em oarticula . de Dionísio Alves dos 
Reis. construir uma oonte que puoesse não só interligar os 

~----------------------------------------~ 
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Municípios de Catas Altas da Noruega e Lamim como também 
contribuir para o desenvolvimento da região. 

Com muito esforço, a comunidade construiu no local uma 
ponte de madeira que durante varios anos serviu a todos. A 
própria natureza. contudo , se encarregaria de destrui-la , 
terminando ela por ser arrastada pela correnteza do rio 
Piranga, no inicio da década de 1990. 

Novas dificuldades passaram a enfrentar os moradores 
daquelas comunidades. 

Em 1954. Dionísio se muoou com sua famí li a para Be lo 
Horizonte , de ixando em sua cidade nata l orofundas raizes, a 
amizade e a consideração de todos. pe los seus sólioos 
pr incípios mora is e sua visão prospecti va da vida de sua 
terra e de seu povo . 

Em 1993. graças a postulação oe li deranças dos dois 
municíp ios apresentada pelo filho do homenageado, na época 
Chefe do ~stado Maior da Pol i cia Militar de Minas Gerais. o 
então Governador do Estado, Dr . Hélio Garcia. autorizou a 
construção. pelo DER-MG. da ponte, que. concluída no Governo 
do Dr. Eduardo Azeredo, esta pronta para ser inaugurada. 

Assim. julgo ser de inteir a justiça dar à ponte o nome de 
Dionísio Alves dos Reis, pois trata - se de obra com que e l e 
sempre sonhou. tendo trabalhado sempre pela sua realização. 

Por outro l ado . homenagear o homem simp l es e o cidadão 
comum oue com seu tr aba l ho anónimo constrói a grandeza de 
nossa terra constitui momento raro na vida sócio-política de 
nossa gente. Da i a importância dessa homenagem : perpetuar 
entre os mineiros. por meio oe uma sól ida obra. o nome de 
quem nos deixou dignos exemplos de vida . Deixou-nos mais: a 
certeza de que vale a pena sonnar . po i s "tudo vale a pena. 
se a alma não é pequena ". 
-Publicado, vai o projeto as Comissões 

exame preliminar , e de Admin i stração 
de li beração, nos termos do art. 193. c / c o 
I. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 410/ 95 

de Justiça , para 
Pública, para 

art. 104, inciso 

Assegura ao servidor público a percepção dos vencimentos 
independentemente de publicação. no "Minas Gerais". de 
concessão de li cença médica. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -É defeso à aomin i stração pública do Estado de 

Minas Gerais sustar pagamentos de servidores por fa l ta de 
pub l icação. no "Minas Gerais". oe concessão de licença 
méoica. 

Art. 2Q Esta l ei entra em vi gor na data de sua 
publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as disoosições em contrario . 
Sa l a oas Reuniões. 23 de agosto de 1995. 
Erma no Batista 
Justificação: O servidor púb li co . ao entrar em gozo de 

licença médica. obrigatoriamente. tem que remeter o Boletim 
oe Inspeção Médica - BIM -. fornecido pe lo médico ao loca l 
oe trabalho. à Superintendência Centra l de Saúoe do 
Ser vi dor. órgão da Secretaria de Recursos Humanos e 
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Administração. 
Acontece que. provavelmente. per acúmu lo de ser vi ços . 

aque la Superintendência deixa de publicar. em tempo habil, a 
concessão ou não da licença médica. 

Em conseqüência da não- publicação do citado a to. a 
Secretaria de Recursos Humanos e Administração suspende 
peremptoriamente o pagamento do ser vi dor. 

Ora. o servidor público sobrevi ve e mantém sua família com 
o vencimento que percebe mensalmente do Estado. Não pode, 
dessa forma. ser prejudicado pela não-publicação de um ato, 
fato que independe de s ua vont ade e que represer- : falha da 
ja citada Secretaria. 

Assim. necessaria se faz a aprovação deste projeto. para 
ooupar ao servidor oúblico os transtornos causados oela 
suspensão do seu paga-ento mensa l. principa l mente quando 
enfermo. ocasião e qu~ mais precisa de recursos. 

- Pub li caoo. vai o projeto às Comissões de Justiça e de 
Administração Púo li ca oara parecer. nos termos do art. 193 . 
c / c o ar t. 103. do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 411 / 95 
Declara de utilidade púb lica a S~ciedaoe Conce::ionista do 

Ensino - Escola de Educação Infantil Regina Pacis . com sede 
no Município de Belo Horizonte. 

A Assemb l éia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica declarada de utilidade pública a Sociedade 

Conceocionista do Ensino Esco l a de Educação Infantil 
Regina Pacis. com sede no Municípi o de Belo Horizonte. 
Art. 2Q Esta l ei entra em vi gor na data de sua 

oubl i cação. 
Art. 3Q - Revogam- se as disposições em contrario. 
Sala das Reuniões. 22 de agosto de 1995. 
Ronaldo Vasconcellos 
Justificação: A Sociedade Concepcionista do Ensino. 

mantenedora da Esco l a de Educação Infantil Regina Pacis. foi 
fundada em 1892. em Burgos. Espanha. 

Minas Gerais foi o Estado brasileiro privilegiado com a 
instalação da primeira unidade das religiosas 
concepc ioni stas. em 19 / 8/ 12. 

Com o estabelecimento da Associação Educativa e 
Assistenc i a l Imacu l aoa Conceição no Município de Machado . a 
sociedade iniciou em nosso Pais seu trabalho de criar . 
congregar. dirigir e manter instituições com a fina l idade oe 
difundir a oeneficência, a busca da oromoção humana. a 
educação. a cultura. a evangelização, o ensino e a 
assistênc ia. 

A Esco la de Eoucação Infant il Reg i na Pacis. além de atender 
as finalioaoes estatutárias da congregação das religiosas 
concepcionistas missionarias do ensino. apresenta os 
requisitos legais para ser declaraoa de utilidade pública. 
razão por que esoeramos a anuência dos nobres pares a 
presente proposição. 
-Pub li cado. vai o 

exame oreliminar. e 
termos ao a~t. 193. 

projeto as Comissões de Justiça. oara 
de Educação. oara de l iberação. nos 
e l e o a-t . 104. inci so:. do Regimento 
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Autoriza o Poder Executivo a doar imóve l ao Município de 
Santo Antônio do Monte. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Mina s Gera i s decreta: 
~~t. 1Q -F ica o Poder Executivo a utori zaoo a doar ao 

Munic ípi o de Santo Antônio do Monte o terreno situado nesse 
município na Rua Benfica Batista Braga, antiga Rua Treis. no 
Bairro São Lucas. const i tuioo pelo lote sete da quadra 4- A. 
com área de 278.00m2 (ouzentos e setenta e oito metros 
quadrados ) . com os seguintes imites e confrontações: pe l a 
direita. na extensão de 28.00m (vinte e oito metros) . com o 
lote seis; pe l a esquerda. na extensão oe 27 . 60m (vint e e 
sete vírgula sessenta metros ), com o lot e oito: pe los 
fundos. na extensão de 10,00m (dez metros) . com o l ote 
dezenove: e pe l a frente. na extensão oe 10.00m (dez metros). 
com a referida via púb lica. registrado em 22 de maio de 
1981, no 1Q Oficio ao Cartório de Registro de Imóveis de 
Santo Antônio do Monte, sob a matricu l a ng 3.610. no livro 
2- H. a fls. ng 33. 
Parágrafo único - O terreno a que se refere o "caput" oeste 

artigo destina-se a abrigar o escritório local oa Companhia 
Energética de Minas Ger a is- CEMIG. 
Art. 2Q- O imóvel reverterá ao patrimôn io do 

prazo de até 3 (três) anos a contar da data 
desta l e i . não lhe for oada a destinação 
parágrafo único do art. 1Q. 

Estado se. no 
da publicação 
prevista no 

Art. 3Q Esta lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
Art. 4Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sala das Reuniões, 24 de agosto de 1995. 
Ma r i a O 1 i v i a 
Justifi cação: Vi sa o projeto a permitir 

aproveitamento do imóvel a que se refere. com a 
adequada do escritório da CEMIG em terreno e 
próprios do Município de Santo Antônio do Monte. 
essa Companhia dos gastos com alugue l. 

o út i 1 
acomodação 
construção 

desonerando 

Em contrapartioa. ficou acordado entre a Prefeitura 
Municipal de Santo Antônio do Monte e a CEMIG que os ba i rros 
carentes do município serão beneficiados com a extensão oa 
rede e létri ca. 
Este é. pois. o a lcance final do projeto de lei em tela: 

garantir à comunidade mais carente ae Santo Antônio do Monte 
o acesso a esse bem de prime'ra necessiaade . a energia 
elétrica. oue se traduz em segurança e conforto para tooa a 
sua gente. 

Em face do inouestíonáve l mérito da iniciativa ora 
proposta. conto com o apo io dos nobres pares nesta Casa á 
aprovação deste p-ojeto. 
-Pub l icado. vai o projete ás Comissões de Justiça e oe 

~ i scalização Finance ir a para parecer. nos termos do are. 
195. c c o art . 103 . do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 413/ 95 

2 
i3 

. ., 
E 
o 
c 

v 

E 
c 

"' üi 
o 

" "' o 
-~ 

569 

Acrescenta dispositivo à Lei ng 11.717. de 27 / 12/94. a qual 
institui o Adicion a l de Local de Trabalho pa ra servidor em 
efetivo exercício em est a belecimento penitenciário. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Min a s Gera i s decreta: 
Art. 10 - Fica acrescentado ao art. 5o da Lei no 11 . 717. de 

27 de dezembro de 1994. o seguinte parágrafo único: 
"Art. 6Q - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · 
Parágrafo único- O oisposto neste artigo não se aplica aos 

profissionais da educa ção regidos pela Lei nQ 7. 109. de 13 
oe outubro de 1977. ". 
Art. 2Q Esta lei en ra em vi gor na data de sua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam- se as disoosições em contrár io. 
Sala das Reuniões , 25 de agosto de 1995. 
Kemil Kumaira 
Justificação: A Lei ng 11 717. de 27 / 12 / 94. fo' cr i ada com 

vi stas a remunerar de forma diferenciada servi dor que exerça 
suas ~unções junto á popu l ação de sentenciados. estanoo 
diariamente sujeito a condições de tensão psíquica e a 
desgaste emociona l . quando não sob real ameaça á integridade 
física. 
Trata-se de gratificação especial, inerente ao desempe nho 

de função na s condições que a lei estabe l ece. inacumulável 
com adicional de igual natureza e , até noje. injustamente 
negada ao oessoal da educação , o qual. tanto quanto os 
demais ser vi dores. está em permanente contato com a 
população carcerária. 
Cientes da justiça de nossa proposição. que visa a resgatar 

a igualdade de direitos de um grupo que. diante de condições 
análogas oe trabalho. recebeu tratamento diferenciado pe l a 
lei. contamos com o apoio de nossos pares à sua aprovação. 
- Publicaao. vai o projeto às Comissões de Just i ça , de 

Administração Púb lica e de Fisca li zação Financeira para 
oarecer. nos termos do art. 19 5 , c; c o ar:. 103. do 
Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI No 414/95 
Declara de uti l idade púb li ca a Associação Hospitalar Santa 

Rosália. com sede no Município de Teófi lo Otôni. 
A Assemb léia Leg isl at iva oo Estado de Minas Gerais decreta: 
Art. 10 -Fica declarada de utilidade pública a Associação 

Hospitalar Santa Rosália. com sede no Municíp io de Teófi lo 
Otôni. 
~rt. 2Q Esta lei ent ra em vigor na data de sua 
-li cação. 
t. 3Q- Revogam- se as disposições em contrário. 

~al a oas Reuniões. oe de 1993. 
Maria José Haue i se 
Justificação: ~ reconhecida em toda a comunidade como 

modelar a oora assistencia l mantida pe l a Associação 
Hospitalar Santa Rosá l ia. Comprometida com um trabalho 
sério. a en idade presta atendimento amb ulatori a l aos 
carentes oor meio do hospita l de mesmo nome . que mantém. 

Com sede em Teófi lo Otôni. a instituição cumpre todos os 
requis i tos oara ser dec l araoa oe ut ili dade p'blica. qua i s 
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sejam: adquiriu personalidade jurídica, está em atividade há 
mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas 
i dôneas, que nada percebem pelo exercício dos cargos que 
ocupam. 

A medida contida nesta proposição reveste-se, portanto. de 
grande alcance social, uma vez que se coaduna com o direito 
do individuo á saúde. garantido pela Constituição Federa l. 

A par dessas considerações e numa demonstração de 
reconhecimento do relevante trabalho empreendido pela 
entidade, esperamos a ap rovação deste projeto de lei. 
-Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça. oara 

exame pre l iminar. e de Saúde e Ação Social. oara 
deliberação. nos termos do art. 195, c / c o art. 104. inciso 
I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI NQ 415 / 95 
-O projeto de lei da Comi ssão de Justiça que recebeu o ng 

415/ 95 foi publicado na ed i ção de 26/ 8 / 95. pág. 49. col. 1, 
no Parecer sobre a Mensagem ng 19 / 95 . 
-Pub li cado. vai o projeto ás Comissões de Justiça. oe 

Administração Pú~ ' ica e oe Fiscalização Financeira para 
parecer, nos te·~os do art. 195. c / c o art. 103 . do 
Regimento Interno. 

PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAÇÃO DE TERRAS DEVOLUTAS 
DO ESTAD O EM ZONA URBANA OU DE EXPANSÃO A QUE SE REFERE A 

MENSAGEM NQ 505 / 94 
Comissão de Agropecuária e Po lít ica Rural 

Relatório 
Com o objetivo de se dar cumprimento ao disposto no art. 

62, inciso XXXIV. da Constituição mineira. o Governador do 
Estado fez remeter a este Legis l ativo. por via oa mensagem 
em epígrafe. 1. 556 autos de processos administrativos de 
legitimação de terras devolutas do Estado. instruidos pela 
Fundação Rural Mineira Colonização e Desenvolvimento 
Agrário- RURALMINAS. 

Do total. 120 autos de processo dizem respeito a terras 
situadas em zona rural. os quais já foram devidamente 
examinados. aa i resultando a Reso l ução nQ 5. 150. de 
20/ 10/ 94: os demais processos referem-se a lotes em área 
urbana ou ae expansão urbana e constituem objeto ae 
apreciação no momento. 

Fundamentação 
A a li enação e a concessão das terras devolutas estaduais 

estao su]e 1tas. pe l o disoositivo constitucional mencionado 
anteriormente. á prévia autorização legislativa. dai o envio 
dos autos de processos de legitimação, pe lo Chefe do 
Execut ivo. a esta Casa. 

Convém ressaltar aue independem de autorização legislativa 
a a li enação ou a concessão de terra púb li ca prevista no 
plano de reforma agrária estadual. aprovado em l ei. bem como 
a concessão gratuita de domínio oe área aevo lut a rural não 
superior a 250ha a quem, não senao proprietário ae imóvel 

ura i ou uroa no. a possua como sua. por cinco anos 
inint erruptos. sem oposição. tenha nela sua moradia e a 
tenha tornado produtiva. 
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Tendo em vi sta o comando constitucional e o fato de que as 
alienações propostas não se enquadram nos casos de dispensa 
de autor i zação l egislativa. torna - se patente a pertinência 
da inici ativa do Chefe Execut ivo. 

Conclusão 
Em face 

referida 
seguinte 

do aduziao e atendendo ao disposto no inciso II da 
decisão normativa. conc l uímos pela apresentação do 
projeto de resolução. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 416/95 * 
Aprova, em conformidade com o disposto no art. 62. XXXI V. 

da Constituição do Estado . as a lienações das terras 
devolutas que especifica. 

A Assemb l éia Legislativa do =staao de Min as Gerais aorova: 
Art. 1Q -ficam aprovadas. em conformidade com o disposto 

no art. 62. XXXIV. da Constituição ao Estado . as a lienações 
das terras oevolutas espec ificaoas nos termos do anexo único 
desta resolução, observada a enumeração dos respectivos 
oeneficiários. 

Art. 2Q - =sta resolução entra em vigor na data de sua 
cublicação. 
crt. 3Q- Revogam-se as disposições 
Sala das Comissões. 24 de agosto de 
Paulo Piau. Presiaente Arna l do 

Marcos Helênio- Olinto Godinho. 

em contrário. 
1995. 
Canarinho. re l ator 

-Publicado . va i o projeto ás Comissões de Justiça, de 
Agropecuária e de fiscalização Financeira para parecer . nos 
termos do art. 195. c / c o art. 103. do Regimento Interno. 
*- O anexo único mencionado foi publicado na edição do 

Diário ao Legislativo de 31 / 8/ 95. 
REQUERIMENTOS 

NQ 683 / 95. do Deputado Wande rl ey Ávila. solicitando se 
consigne nos ana i s da Casa voto de congrat ul ações com a Loja 
Maçônica Redentora, nesta Cap i tal . por seus 36 anos de 
existência. 

NQ 684 / 95. do Deputado Wanderley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratu l ações com a Loj a 
Maçônica Templários de Salomão. no Município de Itabirinha 
de Mantena. por seus 12 anos de existência. 

NQ 685/ 95. do Deputado Wanoerley Ávila. solicitando se 
consigne nos anais da Casa voto de cong r atulações com a Loja 
Maçônica Fraternidade e Luz. nesta Capita l . por seus 15 anos 
de existência. 

No 686/ 95. do Deputado Wanderley Ávila. so li citando se 
consigne nos ana is da Casa voto de congratulações com a Loja 
Maçônica Independência. no Município de São João oa Ponte. 
por seus 14 anos oe ex istência. 

NQ 687 / 95. do Deput ad o Ronaldo Vasconcellos. so l icitanoº se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a Onix 
Turismo por se us dez anos de existência. ( - Distribuídos à 
Comissão de Eoucação. ) 

No 688 / 95, do Deputaoo Sebastião Helvécio. so l icita do seja 
formul ado ape lo ao Governador do E taoo e ao Diretor -Gera i 
do DER-MG com vistas a que se ag i ·=e o asfa l tamento oa 
rodovia que liga Anorelânoia a São V ~en te. 
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NQ 689/95, do Deputado Antônio Roberto, solicitando seja 
formulado ape lo ao Secretário da Administração com vistas a 
que os órgãos pagadores do Poder Executivo discriminem. nos 
contracheques, as vant agens e os descontos referentes aos 
salários dos servidores estaduais. (- Distribuídos à 
Comissão de Administração Publica.) 

NQ 690/95. do Deputado Glycon Terra Pinto. so licitando se 
consigne nos anais da Casa voto de congratulações com a 
seção brasileira da Vi são Mundial por seus 20 anos de 
atuação no Brasi l . ( - Anexe - se ao Requerimento ng 667 / 95, 
nos termos do art. 179 do Regimento Interno.) Do Deputado 
Durval Ângelo, so li citando o desarquivamento ao Projero de 
Lei ng 2.072 / 94. 

Do Deputado Alencar da Silveira Junior. solicitando a 
tramitação em regime de urgência do Projeto de Lei ng 
391 / 95. 

Do Deput ado Bonifácio Mourão e outros. so li citando a 
convocação de reunião especial para homenagear o Minas Tênis 
Clube por seu 60o a niver sár io. 

Da Comissão de-Assuntos Municipais (3) solicitando o envio 
de oficio ao TRE - MG para que sejam retirados da relação 
enviada a esse órgão por meio do Ofício ng 1 . 300/ 95/ SGM os 
Distritos de Santo Antônio do Manhuaçu. no Município de 
Caratinga. e Itajutiba e Tabajara, no Município ae Inhapim, 
uma vez que os Deputados Dilzon Melo e Ivair Nogueira 
constataram, após perícia realizada no local. a inexistência 
de mais de 400 moradias no nucleo urbano desses distritos. 

Da Comissão de Assuntos Municipais (2), publicados na 
edição de 25/8/95, pàg. 31. cols. 2 e 3. 

COMUNICAÇÕES 
- São. também. encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado 

Sebastião Navarro Vieira . da Comissão de Saude e Ação Social 
e da Comissão Especia l para Conhecer. Deoater. Propor e 
Acompanhar Todas as Ações ao Governo Federal Desenvolvidas 
no Proposto Processo de Privatização da Companhia Vale do 
Rio Doce. 

Oradores Inscritos 
O Sr . Presidente - Com a palavra. o Deputaao Durval Ângelo. 
O Deputado Dur val Ângelo- Sr. Presidente. Srs. Deputaaos. 

no dia 30 de agosto Contagem comemora 84 anos ae sua 
independência administrativa. Em função dessa data, 
gostaríamos de pontuar alguns fatos da história passada do 
Município de Contagem e algumas questões recentes que dizem 
respeito à vida ao município. 
Inicialmente. o Arraial de São Gonçalo da Contagem tem 

registro dos mais antigos. ae agos:o de 716. que 
caracteriza aquela região como um posto fisca l . onde se 
tributavam as cargas. os negros escravos e outros bens e 
utensílios. aue vinham para as cidaaes de Sabará. Vil a Rica. 
Ouro Preto e Curral De l - Rei. Belo Horizonte. 

Importante é que. nesses anos todos da história política do 
Municíoio de Contagem. vimos um passado com uma riaueza 
cultural muito grande. onae as famílias tinham um papel 
preponderante na direção aos destinos do lugar. Isso começa 
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a mudar a partir do ano de 1950. com a criação da Cidade 
Industrial Juventino Dias, em que a realidade desse 
município deu um salto enorme. aumentando a população, num 
intervalo ae 20 anos , em cerca de 10 a 15 vezes . 
Convivemos com a nova real idade do munic ípio. Num tr a balho 

publicado há seis a nos atrás, centrado na ques tão da 
educação. dizemos cl aramente que a população de Cont agem. de 
menos de 100 mil habitantes no início da década de 70. 
atinge. ,oje . mais de 500 mil habitantes. 
E evidente que esse cresciment o populacional desordenado e 

vertiginoso vai gerar graves problemas na vida urbana do 
município. como: grande numero de favelas (cerca de 50) e 
120 mil favelados: 60% da população sem rede de esgoto (o 
centro de Cont agem possui uma carência exagerada de 
moradi as. com milhares de sem-casa ocupando apartamentos ao 
Sistema Financeiro de Habitação): transporte ineficiente . 
orincipalmente nos bairros mais carentes e distantes: 
loteamentos i rregu l ares. pois o município, até hoje. não 
possui uma l ei de uso do so lo; grande especulação 
imobii iária: quadro de desemprego e de m1ser1a. 
O Ver eador do ~- em Cont agem Rubens Campos. há três anos 

atrás. bem sinte- ~ou essa r ea lidade , di zendo. textua lmente: 
"Contagem é uma cidade rica de um povo pobre. A fábrica 
contrasta com a f avela : o asfalto com a poeira : o El dorado 
com a Nova Cont agem: a arrecadação altíssima com a 
Prefeitura fa li da e com vários pedidos de intervenção". 
Portanto. essa Contagem, p l a nt ada desde o ano de 1716, vem 

convivendo. em sua história política. com esses graves 
contrastes. A situação chega perto do caos e do desespero. 
Temos . em nossas mãos. cerca de 270 títulos de protestos. 
recentes e antigos , contra a Companhi a Urbanizadora ae 
Cont agem: cerca de quase o mesmo numero contra a Prefeitura 
do Município de Contagem; e. hoje. quase 35% do ICMS, que 
representa 80% aa arrecadação do município. fica retido para 
pagamento de dívida contraída pelo ex-Prefeito Ademir Lucas. 
Há poucos dias. registramos dessa tribuna que o pagamento 
dos servidores do município está sendo fe ito com a~-aso de 
até 16 dias. como foi no ultimo mês. A par disso. como se 
Contagem vivesse no paraíso. estamos vendo puolicidades e 
mais publicidades do município na comemoração dos seus 84 
anos. As inaugurações se acumulam. dando a impressão de que 
são obras novas que estão sendo feitas no município. quando. 
na veraade. estão maquiando antigas obras. maquiando 
inaugur ações já anteriormente inauguradas. 
O que nos traz. hoje. à tribuna. ao ser a lgo a e agride a 

nossa consciência. enauanto políticos do Município de 
Contagem. é a inauguração aa denomi,aaa Avenida 
Ioirapitanga. no citaao municíp io . Estão sendo colocaaas 
fa ixas no município convidando a população para a 
inaugur ação dessa avenida. a Ipirap it anga. E bom que se diga 
que essa avenida já existe há mais de 10 anos. Mas. 
l amentave lmente. a Lei Municioal nQ 1.866. de 7 1/ 88. aeu 
denominação à Av e niaa Ipirapitanga. no Bairro Ponte Granae. 
em Contagem. como Avenida Prefe i to Gil Diniz . Além de 
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desconhecer esse fato fundamental, a admin istr ação , á 
revelia da lei. sem consulta aos Vereadores, muda uma lei 
municipal, retomando o antigo nome da avenida. O que mais 
nos agride , de certa forma , é que tentaram desconhecer que 
essa ave nida possui o nome de um ex-Prefeito do Município, 
Gil Diniz. que governou o municíp io de 1959 a 1963. 
Portanto , queremos, desta tribuna, repudiar tal at itude. tal 
ação da Prefeitura de Contagem, que, através de seu Prefeito 
Altamir Ferreira. vem desconhecenoo uma l e i municipal e, de 
certa forma, a grande contribuição que o ex-Prefeito Gil 
Dini:. hoje falecido, deu ao mun icípio , e este, por justiça, 
deu nome á ave nida. Filho desse Prefeito. também de nome Gil 
Diniz, foi Presidente da Câmara Municipal de Contagem. e sua 
fam íli a tem. desde o século XVIII. contribu í do para o 
crescimento do Município de Contagem. 

Vemos nesse fato uma vi são muito pequena e restrita 
daque l es que hoje d irigem o Município de Contagem. querendo 
apagar da memór i a do povo , querendo apagar da consciência de 
todos a grande contribu i ção oue esse Prefeito deu para o 
desenvo lvimento e para o progresso de Contagem. 

Hoje, a l ém de registrarmos a comemoração dos 84 anos de 
Contagem. gostaríamos de registrar também a farsa que está 
sendo feita por meio da imprensa quando temos uma 
Prefeitura totalmente falida e á beira de um ver dadeiro 
colapso vendendo a imagem de que a li são realizadas 
grandes obras. 

Nesta oportunidade, gostaríamos de manifestar a nossa 
solidariedade á família do ex-Prefe ito Gil Diniz, que contou 
com a grande insensib ilidade do atua l Prefeito. que. 
procurado por essa família para que reparasse o erro- pois 
a Lei Municipal ng 1. 866 . que denomina a nova avenida. é 
muito clara -. não acatou tal orientação e. á revelia, está 
preparando a inauguração de uma avenida já existente e 
modíficanoo o próprio nome dessa avenida. 

Esperamos que em Contagem haja pessoas sé ri as na Câmara 
Municipal. a fim de que e vitem que tal violência seja 
cometida. Esperamos também que haja consciência por par te do 
povo, para que ninguém compareça á ta l fa rsa para concoroar 
com essa violência. 

É necessár io resgata rmos a memória do município e a 
contribuição daqueles que. oe alguma forma. permitiram que 
Contagem chegasse até hoje não como símbolo de corrupção. 
mas como símbolo do progresso, da dignidade do seu povo, da 
seriedade de uma popu l ação que constrói a riqu eza do 
município. apesa r de viver em situação de ver dade i r o 
abandono por parte de parcela de sua classe política. Muito 
obrigado. 

O Sr . Pres i dente - Com a pa l avra. o Deputado João Batista. 
O Dep utado João Bat i sta de Ol i ve i ra - Sr. Presidente, Sras. 

Deputadas. Srs. Deputados, antes de passar aos dois ass untos 
que me trouxeram a esta tribJna . gostaria de fazer um 
comentário sobre uma entrevista realizada com o ex-Senador 
Murilo Badaró. ont e m. á noite. quando ele se dizia 
decepcionado com a As semb léia Legis l ativa de Minas Gerais, 
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em virtude da ausência de oposição nesta Casa. cobrando do 
PT e dos partidos coligados uma ação mais incisiva a esse 
respeito. 
Gostaria de dizer que, com relação á conduta pessoa l do 

Governador Eduardo Azeredo. não temos nenhum comentário a 
fazer , por se tratar de uma pessoa integra na sua vida 
profissiona l e política. até hoje. Com relação aos atos 
políticos praticados por ele , esta Casa já entrou madrugada 
adentr o discut indo projetos e promoveu aud i ências púb li cas 
sobre assuntos relevantes para a sociedade. como foi o caso 
da 381 e daque l as bombas. cuja autor i a não foi apurada até 
hoje. 

Fiq ue i perp l exo. porque. enquant o o Presidente do me u 
partido. o Governador Miguel Arraes. estava exi l ado no 
exterior. enq ua nto Lula estava enquadrado na Lei de 
Segurança Naciona l . o ex - Senador Murilo Badaró era um 
ser vi dor fiel da ditadura. foi Senador biônico. Fiquei 
perplexo também porque. neste momen: o. a inda que i nex i sta 
oposição nesta Casa . o ex-Senador não é a pessoa mais 
indicada para levantar tal questão. po i s. naquela época em 
que o Brasil mobilizava todos os patriotas e seus melhores 
filhos para combaterem a ditadura. e le estava servindo a 
essa mesma d it adura. 
Sr. Presidente. gostaria de fazer duas leituras. A primeira 

é a seguinte. ( -Lê: ) 
"É s impl=~mente inacreditável que o Colégio Dom Silvério, 

criado e ·antido pelos Padres Maristas , esteja perseguindo 
os professores que participaram oa para li sação das 
atividades no dia 24 oe agost o. quarta - fei ra passada. 
dec idi da em assemb l éia-gera l da categoria. 

Mas. inf e li zmente , é isso o que está 
5 ·1dicato dos Professores do Estado de Minas 
- informa que o Dom Silvério demit iu três de 
mais capazes e mais popu l ares professores 
entrada de diretores e delegados s indicais . 

acontecendo : o 
Gerais - SIMPRO 

seus melhores. 
e proibiu a 

A at itude do Co légio Dom Silvério reflete um autor it arismo 
que não tem mais luga r em nossa soc ied ade . dez anos depois 
de extinta a ditadura militar. Ao demitir professores que 
Participaram de uma greve just a e l ega l e imped i r a presença 
ao sindicato. além de afront ar os professores e s ua entidade 
oe classe . o Colégio passa por cima de direitos fundamentais 
como a 1 ivre organização sindica l e de greve, assegurados 
pela Const ituição de 1988. . _ 
Rasgar a Constituição não é o aue se espera de um coleg 1o 

confessiona l como o Dom Si lvér i o. Não se pode admitir que um 
colégio subsidiado pelo poder público. com tota l i senção de 
impostos, desrespeite direitos constituciona i s, ainda que 
seja um dos maiores. melhores e ma i s tradicionais 
eoucandários do Estado . 

Se o colégio atrope l a. na sua Política interna. a 
Constituição Federal. como esperar que aos se us alunos e l e 
ensine cidadania e o respeito á lei fund amenta l? 
Apresento aoui meus protestos pessoais e os das Executivas 

Munic ipa l e estad ual do PSB. " 
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Sr. Presidente, gostaria de passar a ler uma carta ao ex-
Presidente do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. a qual estou 
encaminhando também ao Govern ador Miguel Arraes. Presidente 
do PSB . ( - Lê:) 

"Prezado senhor, vejo-me na obrigação de vir á presença do 
companheiro conclamá-lo , na qualidade de uma das maiores 
expressões das forças de esquerda em nosso País e de 
Presidente histórico do PT, a se empenhar vigorosamente na 
defesa da estrutura produtiva nacional. Essa estrutura está 
ameaçada pela política econômica do Governo federal, 
responsável pelo fechamento de milhares de empresas e de 
postos ae trabalho nos últimos meses: responsável, tamoém , 
pelo aumento de cerca de 520% do número de concordatas. 

Sei que, provavelmente. o companheiro ficará surpreendido 
com esta so li citação. Sei, também, que o companheiro está 
mais afe to à defesa dos interesses dos traba l hadores do que 
das empresas. Considero imper ati vo. no entanto. encaminnar-
lhe esta so licit ação. Estou convencido de que a quebradeira 
geral que tenho presenciado. em Minas Gerais e no Brasil em 
geral, mais nos afasta aos objetivos que. nós. homens de 
esquerda , historicamente perseguimos , do que deles nos 
aproxima. 

Considero que não há como continuar noss a pregação pela 
redistribuição da renda nacional. quando ela se esvai na 
inviabilização aas atividades produtivas. Não na como 
advogar políticas sociais mais abrangentes e de 
assentamentos na área rural. quando a geração de maiores 
receitas públicas é comprometida pe l a quebradeira gerai e 
pelo enfraquecimento das unidades ae orodução i ndustria l , 
agrícola e de serviços. 

A defesa vigorosa das empresas é tão ma i s necessária quando 
se percebe que a estrutura produtiva nacional está entregue 
à sua própria sorte. As forças conservadoras, nossas 
antagonistas políticas. não fa zem mais eco às aspirações de 
seus representados. Por mais paradoxal que possa parecer, 
essas forças constituem. neste momento. o próprio carrasco 
de seus antigos representados. 

Em nome ae uma pretensa modernidade. de um projeto 
político-econômico retrógraao. da ilusão neoliberal criada 
nos países capitalistas centrais. as forças conservadoras 
não hesitam em liquidar as próprias classes proprietárias. 
cuja defesa dos interesses foi. até pouco tempo , a razão 
histórica de sua existência. 

O mais irônico de tudo isso é que a extinção em curso é 
fe i ta em nome de valores caros ao próprio conservadorismo. A 
criação de melhores condições para o exercício da iniciativa 
individual. a competição. o livre mercado. a inserção na 
economia mundia l tem sido. na prática. nada mais do que um 
pretexto para se li quidarem as atividades produtivas e as 
classes que historicame nte professam fé nesses valores. 

Assim, por entenaer que só a esauerda tem. agora. força 
moral para sa lvar a emoresa nacional e que as atividades 
proautivas só podem contar com a nossa ação po itica oara 
continuar cumprinao a sua finalid ade soc i a l é que reafirmo o 
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apelo ao companheiro para que assuma essa causa e nela 
engaje os setores nos quais tem liderança . 

Tenho certeza de que. nesta conjuntura histórica. a defesa 
das empresas. da sobrevivência da produção, não é 
incompatível com o projeto que temos para o Pais. Até mesmo 
porque, para se pensar em dividir mais just amente a 
produção. é preciso que ela continue existindo. 

O Sr . Presidente - Com? oalavra. o Deputado Glycon Terra 
Pinto. 

O Deputado Glycon Terra Pinto - Sr. Presidente. Sras. e 
Srs. Deputados: "Ama i - vos uns aos outros como eu vos tenho 
amado ". A meta fundamental do cristianismo está ai resumiaa. 
Deus. através de seu f ' ~o. quer sa lvar a humanidade e. para 
isso. indica o caminhe da comunhão. da harmonia at iva oara 
promover a re e1ção comum. E o homem tem ae assumir esse 
desafio . sendo instrumento ae Deus para consagra r o amor 
fr ater nal. 

A Visão Mund i a l , organização humanitária cristã. é uma 
entidade com fins filantrópicos e atuação em nível mundial. 
Trata-se. pois. de um eficiente in strumento ae ação no 
cumprimento da Palavra de Deus. Seus projetos. apl i cados ao 
l ongo do tempo em todos os continentes . abrangem 
prioritariamente as áreas de saúde. educação. agr icultura e 
produção de alimentos e programas para geração de renda. 
Além disso. desenvolve trabalhos em todos os aspectos dos 
direitos humanos e em defesa da natureza. 

Ela está presente em 101 países. l evando a efeito ação em 
favor ae 30 milhões ae pessoas. através de 5.200 projetos. 
volt ados para comunidades empobrecidas da Ásia. da África e 
das Américas. 

A Visão Mundial é, pois . o instrumento de uma igreja que se 
importa em levar as pessoas a terem uma vi da digna. 
compatível com o Evange lho de Deus. Suas metas fundamentais 
refletem a preocuoação com o progresso social. com o resgate 
aa cidadania plena e aa dignidade cristã. Par a a lcançá-l as. 
busca o fortalecimento de lider anças sadias e o 
desenvo lvi mento auto-susten t ado das comunidades e procura 
dar apoio integral à criança e ao jovem , à educação e a 
programas afins. para promover a reabi li tação das "ovelhas 
extraviadas " . 

Observemos como são diferentes uma criança bem a li mentada e 
outra ma l nutrida. Alimentos aaequaaos. ministrados na 
ocasião oportuna, oroduzem resultados positivos no 
desenvo lvi mento integral aesses pequenos se res. 

O trabalho da Vi são Mundial e as pos i ções por e l a assumidas 
publicamente contra a pobreza. a violência e a exoloração do 
ser humano tém sido reconheciaos por organizações 
governamentais e civis do mundo inteiro. em decorrência dos 
resultados altamente positivos em pro l aas crianças e 
jovens. 

Em conseqüência desse reconhecimento. e l a se integra cada 
vez mais na vida das comun i dades onae atua. participando de 
organismos os ma i s variados que buscam a defesa da aua l idade 
de vi aa. tais como os Conselhos ae Direitos das Cri anças e 
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Adolescentes. do Fórum Global das ONGs (Organizaçoes Não 
Governamentais) e da Conferência das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente e Desenvolvimento ( Eco-92 ). realizada no Rio 
de Janeiro . 

"Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus 
caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e 
tudo te irá bem" (Salmo 128:1.2). A Visão Mundial. por sua 
ação humanitária. tem proporcionado a muitos jovens a 
possibi l idade de ter um lar dentro dos padrões desejados por 
Deus. Seus membros saoem que amar não é apenas gostar: é 
muito mais, pois significa se disoor a edificar o que há de 
melhor para o bem do próximo. 

No Brasil, onde foi introduzida oficialmente em 22 / 8/ 75. a 
Vi são Mundia l tem uma bela obra de fraternidade cristã. que 
documenta a eficácia de sua ação . Atualmente . essa entioade 
apóia 321 proje os. distribuídos por 22 Estados da 
Feder ação. através dos quais beneficia aproximadamente 600 
mil pessoas. 
Projetos assistenc i a is têm sido implantados. com resultados 

plenamente sa tisf atór ios. Crianças que, possivelmente, em 
futuro próximo, estariam condenadas a engrossar os tristes 
bandos de meninos de rua que perambulam pelas esquinas das 
grandes cidades foram resgatadas desse ingrato destino e 
levadas para creches bem aparelhadas , para serem sustentadas 
e criadas em consonância com o amor fraternal que pregou 
Jesus. Jovens têm sido a lf abet i zados e encaminhados para 
escolas especializadas. onde aprendem uma profissão digna, 
dando passos firmes para virem a ser cioadãos úteis . 
Milhares de pessoas das camadas socia is humildes contam com 
assistência médica. dentária. jurídica . graças á ação 
proporcionada pela Visão Mundial. e estão. hoje, repletas de 
perspectivas , praticanoo desportos. alimentando- se 
convenientemente e se educando para serv ir a seu país e á 
humanidad e , contribuindo para uma comunhão mais estreita 
entre os homens. 

Podemos dizer que vivemos num País democrático. Mas a 
democracia só pode se conso li dar e amadurecer se a sociedade 
formar uma juventude sadia. culta e ciosa dos direitos e 
deveres. O verdadeiro c i dadão é aque l e que luta oor seus 
direitos com a convicção de que o seu próximo deve ter as 
mesmas oportunidades que e le . para que reine o princípio da 
justiça e a fraternidade cristã. 
Assim. o bom cidadão é ma i s que aquele que simp lesmente 

respeita as l eis e as autor i dades constituiaas: é aquele que 
busca o bem comum. A Palavra de Deus nos diz. através do 
Salmo 33:12: "::'e liz a nação cujo Deus é o Senhor " . 

A ação da Visão Mundial contribui para formar o brasi l eiro 
autêntico. reliz a nossa Nação por contar com o seu trabalho 
em prol de nosso povo. O Bras il precisa da ação dos servos 
de Deus. pois "é Deus quem põe reis e tira reis: Ele 
inst itui autoridades ". 
Parabenizamos. po i s. a Visão Mundia l. por seu grande papel 

fil antróoico e human i tár io . e agradecemos-lhe pelo que tem 
feito em favor de nosso País e de nosso povo. 
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O Deputado que este subscreve requer de V. Exa .. na forma 
regimental. seja inserido em ata de nossos trabalhos um voto 
de congratu l ações com a seção brasileir~ da Visão Mundial. 
oor seus 20 anos de vitoriosa atuaçãc ~o Bras il . ao longo 
dos quais beneficiou mais de 3.500.000 :essoas com sua ação 
assistenc ial contra a pobreza. a violência e a exp lor ação do 
ser numano. 

Requer. ainda. que desse voto seja dada ciência á 
organização mencionada . através de seus representantes no 
Brasi 1 . os Srs. Ivênio dos Santos. Presidente: Valdir Raul 
Steurnagel. Vice - Presidente. e Sergem Jessui Machado da 
Sil va . Diretor Associado de Programas de Desenvolvimento: a 
Sra. Maria Luíza Ruckert , la -Secretár i a: os Srs. Ditimar de 
Souza Brito. 2o-Secretário: Didimo de Fre i ras. 1g-
Tesoureiro: Si l as- -·de Olive'ra. 2g-Tesoureiro: Adrie l ae 
Souza Graeme Irvine. Manfred Gre l l ert e Jim Canning. Vogais, 
na Caixa Postal 848. Belo Hor i zonte. CEP 30161-970. 

O Sr . Pres i dente - Com a palavra. o Deputado Almir Cardoso. 
o Deputado Almir Cardoso - Sr. Presidente. Srs. Deputados . 

Sras. Deputadas. cidadãos presentes na galeria. imprensa. 
gostaríamos de falar, inici almente. sobre o Grito aos 
Exc luí dos. evento oromovido pela Pastoral Social da CNBB . No 
dia 7/ 9/ 95 seus participantes vão se pronunciar em todo o 
território naciona l . 

Vamos passar à l eitura de um manifesto, incluído na 
programação do Grito dos Exc luí dos. assinado pela CUT de 
Minas Gerais. pe l a FETAEMG , pe lo MST. pela Comissão Pastoral 
da Terra de Minas Gerais. pelo CIMI, pela Cáritas 
Arquidiocesana. pela REDE e pe l o SINTER . ( - Lê:l 

* "A po líti ca econ6mica que tem sido l evada pelos ú l timos 
governos (neoliber a l ), cada vez mais tem beneficiado uns 
poucos e deixado de fora a grande maior i a. excluindo milhões 
de brasi l eiros de uma vida digna. No campo. essa exclusão 
atinge os sem-terra. os posseiros. acampados e assentados. 
que lutam por uma reforma agrária que não sai do papel. 
Também os pequenos produtores rurais estão excluídos da 
política agrícola dos Governos. que está voltada para os 
interesses dos empresários e fazendeiros. Os assalariados 
rurais não têm seus direitos trabalhistas e sociais 
resoeitados. chegando aos casos extremos de exclusão com o 
trabalho escravo e a exoloração de milhões de crianças por 
empresas e "gatos". como foi consta ado recentemente nas 
carvoarias ao Norte de Minas pelo próprio Ministério do 
Trabalho. As mulneres do campo não são reconhecidas como 
trabalhadoras e tem sua cidadania desrespeitada. Também os 
índios vivem a exc lu são da fa'ta de terra e de vida digna. 
mas principalmente são vitimas do preconceito dos que não 
entendem o seu modo de vida diferente. 

Nos últimos dias. a exclusão no camoo foi violentamente 
mancnada de sangue com o massacre de traoalhadores rurais na 
Fazenaa Santa El ina. em Rond6nia. resu l tando em 11 mortes e 
no desaoarec imento de dezenas de outras pessoas. a l ém de 
cenas oe esoancamento. tortura e violência oromovidas pela 
Policia ~il itar daque le Estado. Mas esse não é um caso 

~------------------------------------------/ 
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isolado. Conflitos de terra naquela mesma semana resultaram 
na morte de 4 posseiros no Pará e no assassinato de um 
trabalhador rural na Paraíba. bem como de outros tantos 
feridos, numa escalada de violência promovida pe l a própria 
po lici a e pistoleiros, e ainda no Mato Grosso os conf litos 
envolv eram os índios ca i após e proprietários de fazendas 
próximas à reserva. 

A vi o lência e a exclusão não acontecem apenas no camoo , mas 
at ingem muitos setores da socieoade brasileira e possuem 
muitos rostos: os sem-casa. os men inos de rua. os 
desempregaoos, as mulheres . os negros. os homossexuais . os 
deficientes, os idosos, os drogados e alcoólatras. as 
prostitutas. os doentes, os aidéticos e tantos outros que 
sofrem com a dura rea li dade de nosso Pais. 

Frente a tantos sinais de exclusão e morte, as Pastorais 
Sociais da CNBB (Conferência Naciona l dos Bispos do Bras il). 
propuseram a rea li zação do Grito dos Exc luídos, recebendo o 
apoio da CUT, do Movimento aos Sem-Terra e de várias 
entidades importantes de todo o Pais. 
Grito dos Exc luí dos quer chamar a atenção para a 

necessidade urgente de mudar as prioridades da política 
brasileira. co locando a vida em primeiro lugar. e não , o 
lucro. prooondo a distribuição da terra e da riqueza. uma 
economia que gere mais empregos e atenda às necessidades da 
popu l ação; po lí ticas pub li cas para saude, educação , moradia 
e boas condições de vi da oara todos; participação popu l ar 
nas decisões do País e igualoade de oportunidaoe para todos. 
O dia 07 de setembro foi escolhido para essa mobilização. 
que va i acontecer em diversas cidades de Minas e do Bras il . 

As entidades que atuam no meio rural em Minas Gerais 
reso lv eram se juntar no esforço de realização do Grito. 
convocando todos os exc luí dos do campo a participar dessa 
grande mobilização naciona l, oartíc ipando ou organizando o 
Grito dos Exc luí dos aí no se u município ou região. Também 
estamos convioando os represe~tantes dos sindicatos. 
associações, assentamentos. acampamentos. comunidades 
rurais . grupos de mulheres , oovos indígenas. etc .. a 
participar da nossa mob ili zação estadua l oe indignação 
frente a recente onda de violência no campo. 

No dia 06 de setembro. vamos entregar um Dossiê ao INCRA e 
ao Governador de Minas denunciando a situação de exc lusão e 
violência no campo e cobrando as respostas das 
reivindicações apresentadas no Grito da Ter ra. como forma de 
evitar que não se repita aoui o que aconteceu em Rondônia e 
outros estaoos. Na noite do dia 06 / 09 / 95, faremos uma 
vigília contra a violência e a exclusão. exigindo a punição 
dos culpados e a distribu i ção da terra, onoe pretendemos 
contar com o apoio de amp los setores da sociedaoe e no dia 
07. vamos nos somar às manifestações orevístas pe lo Grito 
dos Exc luí oos em Belo Horizonte e no interior do Estado. " 
Sr. Presidente, Srs. Deputados. é muito import ante que a 

CNBB. ao organizar o Grito dos Exc luí dos. mostre a toda a 
sociedade brasileira que a última eleição para a sua direção 
não vai realmente ínviabi li zar a at uação socia l e oo l itica 
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da entidade. que tem contribuído enormemente para a busca de 
soluções do grave problema social. Que a l uta pela justiça 
social possa sempre caracterizar a ação da CNBB é o nosso 
voto. Estamos trabalhando junto às pastorais soc i ais para 
que essa posição seja permanente na atuação da CNBê 

Gostaríamos de relatar a nossa audiênc i a co· o Sr. 
Governador do Estado, na quarta-feira da semana passaoa. 
quando. fazendo cc-~ ás entidades oue atuam no campo. fomos 
l evar-lhe a nossa :·eocupação com as áreas de conf l ito pela 
posse oa terra. que vêm crescendo no nosso Estaoo. Levamos. 
em espec i a l, a preocupação com a Fazenda Tabocas. em Una i. 
área de conf li to onde há vár i as famílias acampadas e. 
também. com a Fazenda Matão. em Urucu i a. Fomos mostrar ao 
Governador que, infelizmente. a Superintendência Estadua l do 
INCRA em Minas Gerais tem andado completamente a reooque do 
movimento. Não exis t e nenhum olanejamen:~ e. se não fosse a 
ação de órgãos da sociedade c ivil par2 ~obilizar não só o 
INCRA mas também outros órgãos do Estado. responsáveis pela 
cond ução da pol itica agrária. a reforma agrária. em Minas 
Gerais, estar i a andando a passos extremamente mais l entos do 
que está. 

Gostar ia de fazer uma reparação. O jornal "Estado de 
Minas". na edição de domingo passado. traz uma página 
i nte i ra sobre a situação dos posseiros da Fazenda Matão. em 
Urucuia. Mostra. em sua reportagem. "Preparados para a 
Guerra · . a posição dos posseiros que lut ariam até a morte 
para impedir o despejo pedido pelo Banco do Brasi l. Hoje. o 
"Estado de Minas " . : CJós a manifestação da FETAEMG. com 
algumas correções a matéria apresentada na ed i ção de 
domingo. traz uma nova reportagem. que fala oa negociação , 
em pé de guerra , em Urucuía. Ela mostra que a posição do 
Banco do Bras il não é a de impedir que se concretizem as 
negociações encaminhadas pe lo INCRA nacional. Queremos 
reafirmar que quem tomou todas as iniciativas para 
viabilizar a negociação da Superintendência Estadua i do 
Banco do Bras il. negociação que, hoje. está circunscrita à 
direção nacional ao Banco. f oi a rETAEMG. o movimento. O 
nosso mandato teve a honra de contribu~r para desencadear o 
orocesso de negociações . No dia 2 / 8 / 95. conseguimos 
aud i ênc ia com o Superintendente Estadua l ao Banco do Bras il. 
Sr. Wagner Gomes. e gostar í amos de registrar que e l e . 
sensibil i zado, comoreendendo a dimensão socia l e humana que 
uma atitude do Banco do Brasil poder ia considerar. 
prontamente se mostrou disposto a abr ir negoci ações e 
interromper o mandado de imissão de posse que estava em vi as 
de ser exec utado pe lo Jui z da Comarca de Arinos. Isso foi na 
sexta- eira. Conseguimo~ o adiament o ao cu pr ime nto ao 
mandado que seria execut ~ ~o no sáoado para o dia 22. quanoo, 
juntamente com o INCRA nac ional. tentamos concretizar as 
negociações e. já na terça-feira. em contato com o INCRA 
naciona l e com a diretoria do Banco ao Bras il. conseguimos a 
susoensão por 60 dias. até que se faça a ne gociação concreta 
para resolver a situação da Fazenda Matão. e m Urucuia. 

Gostaríamos de regi strar q~: infelizmente. o que tem feito 
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a Superintendência Estadual do INCRA trabalhar são as ações 
do movimento e das pessoas interessadas em viabilizar a 
reforma agrária no Estado e no Pais. Muito obrigado. 
*- Publicado de acordo com o texto original. 
O Sr . Presidente Com a pa l avra . o Deputado Paulo 

Schettino. 
O Deputado Paulo Schettino Sr. Presidente. Srs. 

Deputados. Sras. Deputadas . demais pessoas presentes nas 
ga leri as. imprensa: não poderia deixar passar despercebidas 
duas datas de an1versar 1o de morte dos dois ma ior es 
Presidentes da nossa Republica. Refiro-me a Getuiio Dorneles 
Vargas , que morreu de forma trágica. em 24 / 8 / 54 , e Ju sce lino 
Kubitschek de Oliveira. que morreu em 22 / 8 / 76. vitima de 
acidente automobi l istico. 

Assumindo o Governo Federal em caráter provi sór io. através 
de um golpe ae força, em 3 / 11 / 30. Getul io Vargas enfrentou. 
desde o inicio, sér i as dificulaaaes para dirigir a Nação, em 
v irtude das posições inconciliáveis dos seus parceiros do 
movimento revolucionário que o gu indara ao poder. De um 
lado, as oligarquias diss i dentes empenhavam- se em que as 
reformas políticas fossem modestas. com um minimo de 
transformações sociais. enquanto, de outra parte. os 
integrantes do tenentismo propugnavam por mudanças mais 
profundas e radicais. Os desencontros intestinos se 
mostraram evidentes. e a desagregação ocorreu rapidamente. A 
partir dai e em conseqüência dessa situação. ag r avada pelo 
inicio da crise econômica decorrente da depressão 
internacional que marcou aque l a década . a história do Brasi l 
foi significativamente a lt erada. 

Não é minha intenção. no entanto. deter-me nesse aspecto, 
já exaustivamente aoordado e debatido por estudiosos e 
pesquisadores do período. Gostaria. apenas . de ressaltar que 
o Presidente Getu li o Vargas foi. inquestionavelmente, quem 
deu inicio a todas as granaes conquistas traba lhist as que o 
nosso Pais tem hoje. E o trabalhador bras il eiro nunca deixou 
de reconhecer esse mérito seu. tanto que. após 15 anos de 
Governo, pelo seu apoio decisivo. foi o grande responsável 
pela eleição do Gen. Eurico Gaspar Dutra, que o s uceae u . A 
seguir. recolheu -se. em exi l io voluntário. à sua fazenda, em 
São Borja, RS. de onde foi trazido por seus corre ligionár ios 
~ara se candidatar à Presidência, tendo como principal 
adversário o Brigadeiro Eduardo Gomes. a quem derrotou com 
larga margem ae votos. Era a consagração popular. novamente. 
Dirigiu os aestinos da Nação oor mais quatro anos: 

enfrentou uma ooosição ferrenha e impi edosa. que o levou à 
trágica decisão de pôr fim à vida. l eganao à posteridade um 
dos documentos mais imporcantes da nossa históri a . a carta-
testamento. cuja ultima frase deve ser relembrada com muita 
emoção: "Serenamente dou o primeiro passo no caminho oa 
eternidade e saio da vi da para entra r na História". Esse foi 
Getulio Vargas. o fundaaor em 13/ 5 / 45. do nosso PTB. 

Já o Governo do nosso conterrâneo Juscelino Kubitschek teve 
características int eirament e diversas. Jusce lino era o 
politico-sintese. Lider nato, empree ndedor . 
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desenvolvimentista. obstinado, enérgico. tolerante, 
ponderado . de espírito inquieto. perspicaz. dinâmico , 
otimista. democrata. orador emérito, de grande poder de 
convencimento, inteligência superior. confiante. patriota, 
homem do oovo. vi sionário no bom sentido , predestinado. 
Tantas qua l idades num só homem teriam que fazer dele a 
figura extraordinária do maior Presidente da nossa 
Republica. 

Após ter sido Prefeito de Be lo Horizonte e Governador do 
nosso Estado . candidatou-se à Presidência da Republica 
aoresentando como plataforma oolitica um orograma de metas 
(cerca de 30) visanoo a desen volve o Pa i s: 50 anos em 5. E. 
em a l gumas áreas de at ividaoe. superou essa proposta. A sua 
meta fundamental era a co~strução de uma nova Capital 
Federa 1. 

Percebeu . c l aramente , que a cidade do Rio de Janeiro já se 
encontrava saturada. defasada. s ufocada oara responder com 
eficácia às demanoas cada vez maiores de uma estrutura 
prestaaora c ~ serviços publ i cos que uma sede de governo 
moderna e a;~âmica i mpunha. Hoje. a vi são do estadista. tão 
combatida à época. está p l enamente confirmada . A grandeza de 
Brasília. cidade festejada e reconhec i da como a mais bem 
planejada do Pais, é a sua constatação viva. 
Mas. concom it antemente à construção da r~ssa Capital. foi 

ele implantanoo as demais metas promet ; ~as. apesar das 
d i ficu l dades que se lhe antepunh am ferrenhos adversários 
políticos. Criou a SUDENE. objetivando aplicar . no Nordeste, 
recursos oficiais. em forma de incentivos. para superar as 
oraves dif icul dades em que sempre viv eram os brasileiros 
daquela região. Instituiu o Conselho de Desenvolvimento, 
órgão contro l ador da econonia naciona l , diretamente 
subordinado à Presidência. Criou os Ministérios da Industr i a 
e do Comércio e oe Minas e Energia. a l ei orgânica da 
Previdência Social e determinou o inicio da pavimentação da 
Rodovia Rio-Bahia. O seu programa de metas abrangeu os 
setores de energ i a. transportes. a l imentação. i ndustrias de 
base e ed ucação. Em abr il de 1958. apresentou o primeiro 
automóve l fabricado no Brasil. o DKW-Vemag, com 50% das 
peças produzidas pe l a industria nacional. Ainda nesse ano . 
in aug urou a li gação rodoviária Brasília-Santos. For~m 
concluídas. também . as Rodovias São Paulo-Cuiaba e a Fernao 
Dias. ligando São Paulo a Belo Hor i zonte. 
Viu transcorrer a camoanha eleitora l com ordem e 

tranqüi li dade e transmit iu o poder. em 31/1 / 61. a Jânio 
Quad ros . Nesse mesmo a no. foi eleito Senaaor por Goiás. com 
vot ação consagradora. 

Foi cassaoo em junno de 1964 e se exilou na Eurooa. 
o Sr . Presiden te- Com a palavra. o Deputado Marco Régis. 
o Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 

gostaria de deixar registraao , nesta egrégia Assembléia 
Legislati va. para aqueles que aqu i hoje comparecem. que se 
ea li zou. ae 11 a i3 de agos: o. na cidade ae Caxambu, o I 

Congresso ~staoua l de Vereadores e 0 re~eitos do Estado de 
Minas Gerais. 
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Pois bem. Sr. Presidente. Srs. Deputados . essa reunião 
realizada na cidade de Caxambu para trat2- de ass~ntos 

polêmicos. como a nova legislação eleitoral , cc~~ a 
coincidência de eleições, e o mandato de seis anos, o 
mandato-tampão e a prorrogação de mandatos de Prefeitos e 
Vereadores, na verdade, foi um subterfugio. foi um ato de 
oportunismo político, que se traduz como um sistema po líti co 
de acomodação que quer tira~ proveitos e vant agens do 
momento atual. 

Essa reunião de Caxambu nada mais foi que um momento de 
oportunismo, de fisiologismo da grande maioria dos Prefeitos 
e Vereadores que lá estiveram. E l á estiveram. 
provavelmente. às custas do dinheiro publico . do dinheiro de 
Prefeituras que se reve l am e se mostram em dificuldaaes 
financeiras em suas resoectivas adm inistrações . Esses 
Prefeitos e Vereadores l á estiveram para se posic ionar pe la 
prorrogação dos seus próprios mandatos. 

Causa - me estranheza , Sr. Presidente. Srs . Deoutados. o 
documento que tenho em mãos. assinaao pelos Prefeitos e 
Vereadores que estiveram em Caxambu e dirigido ao Senador 
José Sarney, DD. Presidente do Senado. em que têm a 
petulância de dizer o seguinte: "Verif·ca-se. pois. Sr. 
Presidente, que a vont ade sooerana do povo mineiro é chegar 
à coincidência das eleições em 1998. através de uma emenda 
que prorrogue os atuais mandatos . Dos Prefeitos. 89.97% 
posicionaram-se pe l a prorrogação de seus respectivos 
mandatos: 5,01% dos Prefeitos e Ve readores. pelo mandato de 
seis anos. a partir das próximas eleições; 3. 17% . contra a 
coincidência e apenas O, 79% pelo mandato-tampão ". 
Estou aqu i para denunciar a Minas Gerais esse embuste . esse 

engodo que foi promovido e rea li zado em Caxambu. por 
Prefeitos e Ver eadores deste Estado. na tentativa de 
pressionar o Congresso Nacional para a ororrogação de seus 
mandatos. desrespeitando a aemocrac ia e a Constituição ae 
1988. 
Quero lembrar ao povo brasi leiro e aos mineiros que essa 

história é ant iga. Trata-se de um filme muito velho. No 
Governo Militar de 1964. tivemos um período em que se 
prorrogara m mandatos de Prefeitos para que houvesse a 
coincidência de mandatos. E. em 1982. tivemos mandatos de 
seis anos para pôr fim a essa coincidência. 

Vivemos às custas de casuísmos. Só que , dessa vez. os 
Prefeitos e Vereadores que estiveram em Caxamb u foram muito 
longe. porque não estamos ma i s no periooo militar: estamos 
no período democratico. sob a ég ide de uma Constituição 
feita e chamaoa de Const ituição Cidadã. Essa Constituição 
determina ma ndato de quatro anos. Essa história ae 
coincidência é muito manjada, é muito fajuta. porque sabemos 
que ela não funciona da melhor maneira. 

Uma coincidê1cia de eleições vai puxar o eleitorado de 
acordo com o candidato a Presidente da Republica. va i 
monoooli zar as ele ições para Presidente da Reoub l ica. ouanao 
cargos import antes como os oe Ver eadores. Prefeitos e 
Deputados ficarão à margem aos acontecimentos. 
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Gostaria de dizer. para terminar . Sr. Presidente. que. na 
Le i Orgânica dos Partidos Políticos. aprovada na semana 
passada no Congresso Nacional. vemos que "tudo continua como 
d ' antes no quartel de Abrantes" ou que "nada de novo existe 
no Reino da Dinamarca ", como diz a cé l ebre frase de autor 
famoso. A Lei Orgânica dos Partidos Políticos não trouxe 
nada de novo. nem na questão da fidelidade partidária , nem 
na questão da prorrogação de mandatos. Isso vem frustrar 
muita gente . Sentimos oue não houvesse um aperfe i çoamento na 
legi s l ação. mas. ao mesmo tempo. ficamos satisfe itos porque 
os pequenos partidos poderão cont inuar sobrev iven do para 
mostrar que pequenos partidos podem chegar a ser grandes. 

Fina l izando. Sr. Presidente e Srs. Deputados. gostar i a de 
fazer uma menção a t r ês Prefeitos da minha região: o 
Prefeito Nicanor Mendonça Filho. da cioade de Bom Jesus da 
Penha. o Prefeito José Romua ldo Cronemberger, da cidade de 
Carmo do Rio Claro. e o Prefeito Hipól i to Fa loni. da cidade 
oe Alterosa . que há muito vinh am se posicionando contra a 
prorrogação de mandatos. A esses três Prefeitos. fiéis 
depositários da democracia orasi l e ira . a minha homenagem. 
Mu ~ to obrigado. 

Reg i stro de Presença 
O Sr . Pr:s idente- A Presidência reg i stra a presença em 
Plenário~- ilustre Secretár io de Ciência e Tecnologia. 
Deputado Mauro Lobo. a quem convida a fazer parte da Mesa. 

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

O Sr . Presidente- Não havendo outros oradores inscritos. a 
Presidência passa à 2ª parte da reunião. com a 1ª fase da 
Ordem do Dia. compreendendo a discussão e a votação de 
pareceres e a vot ação de requerimentos. Estão aoertas as 
inscrições para o exped i ente da próxima reunião ordinária 

Pa l avras ao Sr. Presidente 
A Presidênc i a informa ao Plenário que. nos termos do inciso 

II do art. 287 do Regimento Interno. está determinanao o 
arquivamento do Projeto ae Le i nQ 379 / 95, do Deputado Paulo 
Schettino. que torna obrigatória a in~rodução do conteuao 
eaucação oara o trânsito na graoe curricular dos 
estabelecimentos de ens ino de Minas Gerais . por se tratar de 
proposição seme lhante ao Drojeto de Lei nQ 174 / 95. do 
Deputado Miguel Barbosa. dec l arado inconstitucional pelo 
Plenário. e m 29 de ju nho do corrente ano . 

Leitura de Comunicações Apresentadas 
-A seguir. o Sr. Pres iaente dá ciênc i a ao Plenário das 

comunicaçõe s apresenta~as nest a reun i ão pelo Deoutado 
Sebas~ião Navarro Vi ei~a - falecimen to doPe. João Bosco de 
Araujo Caixeta. em Be lo Horizonte. no d i a 28 ao corrente 
(Ci ente. Ofici e-se. ) : pela Comissão de Saude e Ação Socia l -
aprovação. na 19ª Reunião Ordinária. dos Proje tos de Le i nQs 
233 / 95, oo Deputado Ajalmar Silva. e 257 / 95. do Deputado 
Ai .to Vil e l a : e pela Comissão Es pecial para Conhecer . 
Debater. Propor e Acompan har Toaas a s Ações =~ Governo 
Federal Desenvolvidas no Prooosto Processo oe Privat i zação 
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da Companhia Vale do Rio Doce - o fim de seus trabalhos e 
encaminhamento do relatório fina l . (Ciente. Publique- se.). 

O teor do mencionado relatório é o seguinte: 
RELATÓRIO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA CONHECER , DEBATER , 
PROPOR E ACOMPANHAR TODAS AS AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL 
DESENVO LVI DAS NO PROPOSTO PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA 

COMPANHIA VALE DO RIO DOCE - CVRD 
A requerimento do Deputado Anivaldo Coelho. foi constituida 

esta Comissão. em 24/3/95. com o prazo de funcionamento de 
60 dias. 

Foram indicados como membros os seguintes Deputados: pelo 
PMDB: efetivo - Deputado José Henrique: suplente - Deoutaao 
Bonifácio Mourão: pe l o PP: efet ivo - Deputado Gil Pereira; 
suplente- Deputado Dimas Rodrigues: pelo PSDB: efetivo-
Deputado Arnaldo Penna; suplente - Deputaao Miguel Martini: 
pelo PT: efetivo- Deputado Aniva ldo Coelho: suplente 
Depu t ado Gilmar Machado: pelo PDT: efetivo - Deputada Elbe 
Brandão; suplente - Deputado Alencar da S ilveira Júnior. 

Em 11 / 4/ 95, foi eleito Presidente aa Comissão o Deputado 
Aniva l do Coelho. que designou como relator o Deputado 
Arnaldo Penna. 

Dando inicio aos trabalhos, a Comissão elaborou uma l ista 
de autoridades e técnicos a serem convidaaos para falar 
sobre o assunto. 

Compareceram , inicialmente. os Srs. Marcelo Guimarães Melo , 
ex-Superintendente da CVRD, Superintendente de Mineração da 
Cia. Andrade Gutierrez na Amazônia. ex - Presidente da Acesita 
Energét ica e ex-Diretor do Departamento Nacional ae 
Combustiveis: e José Bauptista Vid a l. ex-Secretar io Nacional 
de Ciência e Tecnologia. Contrario à privatização da Vale. 
assim como o segundo convidado, o primeiro. em sua 
exposição , aprofundou - se nos aspectos decorrentes dessa 
privatização e sua interferênci a na Amazônia e. 
conseqüentemente. na econom i a nacional e fez explanação 
sobre o interesse dos paises desenvolvidos em garantir o 
fornecimento de matérias - primas básicas e estratégicas. como 
o minério de ferro. Nos últimos 30 anos. por meio de 
agências internacionais de fomento . paises como Austrália, 
Índia e Brasil receberam mais de US$50.000.000 .000.00 para 
implantação oe grandes projetos direc ionados aos interesses 
externos No caso brasileiro. re l ativamente à infra-
estrutura. tem-se que os dois maiores portos ao mundo em 
profundidade. Praia Mo l e e Itaqui. recebem nav ios que só 
podem retornar aos portos asiáticos: é a versão do porto 
asiático no Bras il . Comentou ainoa o expositor a i mportânc i a 
da inf ra-estrutura portuária e ferroviária do Brasil. 
incluindo-se ai Tubarão: nossa condição de pais tropical. de 
único a aesenvo lver um projeto alternat ivo oe energ i a 
renovável. sustentável em larga escala, para substituição ao 
petróleo. e ae único que realmente tem cond i ções de 
alimentar o munao. Isso é muito mais i mportante. em sua 
opinião. do que as jazidas de ferro. manganês. nióbio. etc. 
Em real i dade , a Amazônia é a área ae int eresse ma is 
estratégico. sob o ângu lo energét i co, ao mundo. 
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Outro comentário significativo foi sobre a necessidade de 
democratização da Vale do Rio Doce. Ser estatal só não 
basta. A CVRD tem a mesma direção ha 40 anos , sob a 
lider ança do Sr. Eliezer Ba tista. Mas essa democratização 
não pode passar pelos japoneses , que depe nd em do grão 
brasileiro e não querem depender do americano. 

Em seguida. falou contra a privati za ção o Prof. Bauptista 
Vidal. ressa l tando que ha um processo int ernac ional de 
b l oqueio absoluto aas questões nacionais . As mediaas a serem 
tomadas. idênticas às implantadas no México e que destruiram 
aque l e pais. estão sintetizadas no famos o documento 
"Consenso ae Washington " . Essa po li tica esta sendo apl i cada 
ao Brasi l . mas seus efeitos estão sendo retardados pe l a 
importância continenta l de nossa economia. oela infra -
estrutura existente e por uma certa resistência ao povo 
brasileiro. o professor comentou ainda o dilema energético 
mu dial e a s i tuação especifica dos Estados Unidos. onde 82% 
da energia elétrica é dependente do carvão mineral. 
altamente poluente. e em cujo território há reservas de 
petróleo para apenas 5 anos . Os americanos pa gam US $90.00. 
como despesas militares . pa ra caoa barri l de petroleo que 
import am . Portanto. em termos estratégicos. o Prof. 
Bauptista Vida l reforçou o depoimento do Sr . Marcelo 
Guimarães. Quanto aos recursos não renováveis. entende o 
professor ser a Va le do Rio Doce o granae patr1mon10 
empresaria l minera lé~' co do p l aneta Terra. Os recursos 
naturais e estratég i~~s constituem o ponto central de uma 
aná li se sobre o poderio e a soberan i a de cada pais no quadro 
mundial. E quanto a esse aspecto. a crescente dependênc ia 
dos Estados Unidos . da Europa Ocidenta l e do Japão em 
relação às import ações de petróleo e de minera i s é o 
elemento de maior fragilidade na correlação de forças 
internacionais. Os Estados Unidos necessitam de mais de 
4.000.000.000t / ano de mineral fresco para manter em 
func ionamento sua economia. O escr it ório de Minas Gerais nos 
Estados Uni dos elaborou um catálogo de 32 minerais 
consideraaos estratégicos e criticas para a defesa naciona l 
americana. Apenas 8 desses 32 minerais requerem importações 
'nferior ~s a 50% das necessidades do pa i s. Quanto aos outros 
24. ma ~- da metaoe ae seu consumo é sustentada por 
importações. 
O Brasi l tem 47 mil ocorrênc i as minerais levan t adas pelo 

DNPM. A região amazônica não é uma incógnita quanto à sua 
riqueza mineral. embora não tenhamos a inda levantado s~a 
geo logia oásica . Ex i stem seis provincias minerais na reg1ao 
maiores que Carajás. 

o Sr. Bauot i sta Vidai que. aos grupos 
Bozzano Simonsen tem cond i ções de 

Finalmente. lembrou 
nacionais. apenas o 
adq ui rir a CVRD. 

Em 4/ 5 / 95 . compareceu o Sr . João Césa- F. Pinneiro. geó logo 
aa COMIG e Secretár io de Po lit ica Mineral da Confederação 
dos Traba lhaaores no Setor Mineral. Iniciou sua exposição 
lemorando fato ocorriao em maio de 1984: a part i c i pação do 
Governo na Vale ao Rio Doce diminuiu de 80% para 50%. e o 
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Tesouro, para restabe lecer a posição, desembolsou 
Cr$58. 100.000.000,00. Ressaltou a i mportância do manganês 
como minério estratégico , a importância da Vale como 
promotora de desenvolvimento regiona l e a necessidade de o 
Pais dispor de uma polít i ca de geologia básica. Quanto à 
exploração mineral, é importante que seja feita dentro de 
nossas regras. por meio de empresários estrangeiros ou 
nacionais. 

Em 18/5/95. compareceu a esta Casa o Contra-Almirante 
Roberto Gama e Silva, que, de inicio, dec l arou-se contrário 
à privatização e às pc· 't icas que a empresa vem adotando , 
sobretudo depois que p~~sou a receber orientação do Eng. 
Eliezer Batista da Silva, "homem do mundo " . :~s~ rovi do de 
qualquer sentimento nac ionalista. São re ~;antes as 
informações prestadas pe lo c~-tr a-A lmir ante: a Vale responde 
hoje por 25% do valor dé produção mineral brasileira, 
excluídos os hidrocarbonetos. No setor sul de operações da 
Vale, a Companhia d i spõe de reservas de minério de ferro da 
ordem de 32.000.000.000t. l.OOO.OOO.OOOt de anatàsio , 
contendo 130.000.000t de oxido de titânio e lOOt de ouro, 
a l ém das florestas homogêneas que alimentam sua fábrica oe 
celulose, a CENIBRA. 

No setor norte. a província mineral de Carajàs contém 
20 .000 .000 .000t de minério de ferro, 150.000.000t de níqu e l. 
lOO.OOO.OOOt de cassiterita, 65 .000.000t de manganês. 
48.000.000t de bauxita metalúrgica. lOOt de ouro metá lico, 
a lém de zinco. mol ibdênio, cádmio, cromo e ca l cário. Na 
confluência dos rios Jari e Paru. existem 36.000.000t de 
bauxita refratária. Sintetizando, na Amazônia existem 200 
chaminés vul cânicas, e somente 3 foram pesquisadas até 
agora. A Vale ainda dispõe de j azidas de manganês no Mato 
Grosso do Sul. com um potencial de 100.000 . 000t de minério. 
Segundo o Contra-Almirante, a transferência da Vale deverá 
ser feita em b loco. única maneira de evitar-se a compra com 
fin s especu l ativos. Mas vender a Vale em bloco significa 
vendê-la a grupos estrangeiros. Os austra li anos . por me io da 
companhia "Broken Hill Proprietary-Hill ", têm in teresse. 
pois passariam a dominar completamente o comérc io mundial de 
minério oe ferro. E. nesse caso. a exploração das minas 
brasileiras poderia ser preterida em favor das australianas. 
reconhecidamente com minério de pior qualidade. Teceu ainda 
o Contra-Almirante interessantes considerações sobre a forma 
de aval i ação de minas e lembrou a recomendação da "Nationa l 
Comission on Materiais Po licy", entidade amer ica na, de que 
os recursos minerais não devem ser tratados como simp les 
"commoditi es " , e sim destinados a atende r ao funcionamento 
das comunidades e às necessidades vitais do homem. Ainda 
auanto ao complexo mineralógico de Carajás. ressaltou o 
Contr a-A lmir ante que a Companhia Meridional de Min eração , 
lei a-se "U. S. Steel". negociou o amb iente geológico de 
Carajás com a Vale do Rio Doce por aoenas US$ 50 . 000.000.00. 
Isso porque não lhe interessava i nvest ir em obras oe infra-
estrutura para transportar o minério para o litoral. O 
projeto Caraj ás t eria custado á Vale do Rio Doce 
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US$5.000.000.000.00, fora os juros ~agos pelos empréstimos. 
Enfocando o problema sob outro aspecto. lembrou o expositor 
que os países desenvolvidos enfrentam a ameaça de crises: a 
da energia. a de alimentos, a de matérias-primas dos reinos 
vegetal, animal e minera l e até a de água potável. A titulo 
de exemplo, os Estados Unidos vêm consumindo, nas últimas 
décadas, 45 vezes mais zinco, s= vezes mais alumínio. 64 
vezes mais ferro, 102 vezes ma i : cobre e 170 vezes mais 
chumbo do que todos os demais países juntos. 

Quanto á legislação minerária . ressaltou o Contra-Almirante 
que a legislação canadense é severíssima. não permitindo ao 
empresário estrangeiro deter o controle de nenhuma atividade 
minerária. Na Austrália. ocorre o mesmo. e os Estados Un1dos 
têm também uma l egis l ação rigorosa. Em sua exoosicão. ficou 
clara a mensagem de que mãos estrangeiras traoa l nam 
ativamente para a definição de uma política bras il eira oe 
exploração de minérios voltada para os seus interesses. A 
exposição de motivos aue o Presidente da República enviou ao 
Congresso quando da criação do Plano de Estabi li zação 
Econômica contém um item. denominado "modernização da 
economia", que é a transcrição de idêntico texto produzido 
pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. 

Em 25 / 5/ 95. comparece u a esta Comissão o Sr Luis Paulo 
Serrano. Gerente de Comunicação Empresaria l da CVRD. e o Sr. 
Milton José M. Bueno. Presidente do Sind i cato Metabase de 
Itabira. o Sr. Milton destacou que a Vale tem omitido o 
quantitativo de suas reservas minerais em seus relatórios e 
que o Presidente do BNDES. quando sabat inado no Congresso. 
declarou que ava li ar as reservas minerais da Vale do Rio 
Doce no so lo brasileiro seria o mesmo que avaliar a 
quantidade de areia que existe em nosso litoral. Tomanoo a 
palavra, o Sr. Luiz Paulo informou que a DOCEGEO já aferiu 
as seguintes reservas: 41.200.000 .000t de minério de ferro. 
1. lOO.OOO.OOOt de bauxita. 1.300 .000.000t de cobre. 
65.000.000t de caul im e 300t de ouro. Quanto ao controle, 
51% são do Tesouro Nacional. O expositor aprese ntou então o 
texto lido no Congresso Nac iona l pelo Pres i dente da CVRD em 
que se ressalta que a Companhia opera em 9 Estados 
bras ilei ros. por meio de 14 empresas controladas e 26 
co l igadas. A Vale tem parcerias de sucesso com grupos 
j aponeses , italianos. espanhóis. franceses. su l -africanos , 
argentinos e brasileiros: detém hoje 20% do comércio mundial 
de minér io de ferro e é a maior produtora de ouro da América 
Latina. com 17t anua i s. Com 7% das li nhas ferroviárias do 
Brasil. a CVRD efetua o transporte oe 64% da carga nacional. 
A DOCENAVE t em 50 navios e transporta 30.000.000t por ano. 
Dis se também que os maiores investimentos oa CVRD estão 
ocorrendo no setor da cel ulose e do papel. em razão oas 
excepcionais cond ições do Pais em termos de insolação. água 
e terra abun da nte, aproveitando nossa in fra - estrut ur a de 
transportes. ferrovias e portos. 
o Presidente da CVRD tem como pc-tos essenciais no processo 

de privatização a participação :os empregados. a venda ~om 
sua configuração atual, a democra;: i zação do cap it a l e o nao-



engessamento da 
Finalmente, deve 
Companhia como 
brasileira. 
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Companhia durante o processo ae venda. 
ser preservado o valor estratégico da 
fator de aesenvo lvi mento da economia 

Em reunião do dia 1Q/ 6/ 95. foram c;vidos o Sr. Olímpio 
Pires Guerra, Prefeito Municipal de ltabira. seu assessor , 
Sr . Haroldo Jackson. e o ex-Deputado Dimas Perrim. Os 
palestrantes abordaram a importância da CVRD para a região, 
como promotora de desenvolvi mento, e o desa fio que se coloca 
com a exaustão das jazidas situadas em Itabira. Privatizada 
a Companhia. dificilmente essa ação terá continuidade. Outra 
informação importante apresentada foi que. até hoje, o 
Estado brasileiro inves tiu na Va le US$1. 161.000 .000 ,00 e 
receoe u US$1.207.000.000.00 como dividendos. Em 1987, a CVRD 
aevi a mais de US$2.800.000 , 00 . e hoje essa divida está 
reduzida a US$565.000. 00. 
O ex-Pres idente da USIMINAS. Eng. Amaro Lanari Junior . em 

3/ 8/ 95. comparece u â reunião desta Comissão e prestou 
informações quanto à sua experiência na adm ini stração de 
empresas pub li cas . Em sua op1n1ao . o Governo tem que agir 
para que sejam tomadas iniciativas visando ao 
desenvo lvi mento do Pais. Na ausência da iniciativa privada, 
aeve-se ser pragmático. ou seja. o Estado que assuma a 
responsab ili dade. mesmo que temporariamente. A empresa 
estatal é comandada de longe e po liticamente . e é Cif icil 
compatibilizar o objetivo de lucro com essa influênci a . 

A empresa estata l pode viver num reg ime ae concorrência 
controlaaa, e não. num regime de concorrência aber a. No 
caso da USIMINAS. é signif i cati vo que. mesmo sendo uma 
empresa eficiente e ef icaz quando estata l. sua produtividade 
em tone l adas-homem/ ano aumentou de 250 para 450 após a 
privatização. A empresa estata l tem dificuldade em tomar 
decisões e atuar rapidamente, e o Dr. Amaro acredita que 
esse ponto fraco ainda persiste. Perguntado sobre a 
impossibili dade de grupos estrangeiros adqu irir em a CVRD. o 
Dr. Amaro lembrou que . no caso da USIMINAS. houve a fix ação 
de porcentagens máximas de part i c i pação . que possibilitaram 
a part icipação de fundos de aposentador ia. empresas publicas 
e empresas bras il eiras. O mesmo pode acontecer em relação à 
CVRD . mas o importante não é o nome ao aono da empresa. e 
sim. que e la funcione eficientemente em um mercado 
competitivo, pois nesse ambiente é difícil haver aesv io 
po lí tico da empresa. Is s o é fundamental, emoora seja 
necessário protege r a empresa em situações esoecificas. O 
expos ' :or reve lou-se favorável filosoficamente ao processo 
de pr:~ati zação. Se não for possíve l ori vatizar. é o Governo 
que aeve ag ir. como aconteceu há 30 a nos. E necessá rio ser 
pragmático e resolver os problemas com as armas de que 
dispomos . Quanto ao va lor de venda da Vale do Rio Doce. 
lembrou que . por ser uma empresa estata l. ela gozou de todas 
as vant agens inerentes 2. situação: era "dona " do Ministério 
das Min as e Energia e usou e aousou do fato de ser uma 
empresa min erador a com intuito de lucro e ae se r Estaco. 
também. Chegou a praticar o cnamaoo cap i talismo se lvagem , 

z 
6 

. ., 
E 
o 
c 

591 

recusando-se a tr anspor tar em suas ferrovias minério de 
ferro de terceiros e de melhor qua lidade que o seu para o 
abastecimento da USIMINAS. O transporte ferroviário é um 
serviço publico , uma empresa privada não teria força para 
manter esse procedimento. 
Quanto às minas e aos direitos de pesquisa . o problema é 

complexo. pois se trata da venda de um direito futuro. Nesse 
sentido. é preciso "peneirar " a Vale. Tirar minério é uma 
ati vi aade privada em todo o mundo. e o transporte 
ferroviário é um serviço pub li co. O Pa is carece da 
exploração de suas minas e não pode esperar o d i a em que a 
Vale possa atuar plenamente. oermanece-:o. até l á , num nicho 
estratégico . Se fizermos isso. estaremos impedindo que 
outras iniciat·vas. até mesmo estrange i ras. venham colocar 
em movimento essa riqueza oue está guardada. Naquilo que a 
Va le tem e pode prod uz ir com rapidez. não há reparos a 
fazer, mas preparar - se para exp lor ar reservas daqu i a 100. 
200 ou 300 anos não tem cabimento. E melhor deixar que 
outros o façam. Quanto ao problema da soberania nacional e á 
posse dos recursos minerais, o palestrante comentou que o 
poder que existe é o poder político. E ~s próprios políticos 
não acreditam muito nisso. O poder ec~nômico não vale nada 
diante do poder político Está a i o exemplo da crise do 
petróleo: os EUA não foram capazes de reclamar. No Brasil, 
qualquer med i da provisória tira a mina de seu proprietário. 
Nenhum governo abre mão de s ua iberdade de ação , cedendo 
uma mina que só pode ser explorada e determinadas 
cond ições. Se o poder econôm ico in fluencia indevi damente o 
ool itico , i sso é uma questão de oua l idade ae gente. Existem 
pessoas que não são incompetentes, mas são desonestas. Em 
principio . o Estado faz aqu ilo que quer. Não é o dono do 
dinheiro quem faz. As regras são estabelecidas pe l o Estado. 
Também não é a propriedade da mina que faz o negóc io. e sim. 
a ef iciência aa produção. Um exemplo é o do J apão. que 
prat icamente não tem nada: mas não se pode dizer que o Japão 
não tem soberania. porque compra petróleo, etc. 
A Comissão recebeu também cópia de man i festo da Câmara 

Municipal dE Parauapebas. no Pará. contra a privatização da 
Va le ao Rio Doce. Ainda como parte dos trabalhos. fo i 
distribuído aos seus membros traba l ho técnico elaborado pelo 
Banco Central do Bras i 1 denomirado "Privat i zação no Bras i 1 : 
Motivações. Realizações, Perspe:tivas e Imoacto Financeiro 
sobre as Contas Pub l icas ' . o oua l . embora datado de 1989 , 
contém os fund amentos do processo aaotado no Brasil. anal i sa 
o pape l ao Estado na economi a . a atuação do Estado 
bras il eiro. as conseqüências de seu superdimens ion amento. o 
~stado empresá rio. o desequilíbrio financeiro do setor 
pub li co e a experiência da privatização em outros pa í ses. 
Transcrevemos o i tem ''Alt ernativas de Soluções " pela s ua 
impo rtânc i a ao situar o quadro em que se insere o processo 
de privatização. 

"Alternativas de So luções 
( ~xt r at o ao Re l at ório do BCB ) 

A ação governamental numa econom i a de mercaao deveria se 
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nortear pelo princípio básico de que o Estado deve preencher 
estritamente as funções que os individuas não tenham 
interesse ou capacidade de exercer. Assim. no caso 
brasileiro. há margem de redução do Estado na economia . 
Entretanto. não haveria condições. principalmente 

pol itícas, para o desencadeamento de um processo muito 
rápido de desestatízação. sob o risco de se provocer a 
desorganização temporária de estrutura produtiva do Pais. 
Porém. em um período mais lon go. serie viável que se 
procedesse á redução drástica do Estaco na economia, para se 
produzir um reequilibrio na estrutura econômica e para se 
promoverem os objetivos finais do desenvolvimento, auais 
sejam o crescimento rápido. a maior efic iêncie proautiva e a 
maior eqüidade distributiva. 

Pare tanto. seria necessário o cumprimento de pelo menos 
cinco pontos importantes: 

a o desencadeamento de um projeto efetivo de 
desestatização na margem. isto é . após concretizaao o 
congelamento rea l do Estado na formação de capital. E viável 
a redução significativa da participação estata l no dispênoio 
agregado e na intermediação finance ir a. cujo processo 
poderia ser acelerado com a retomada do crescimento 
econômico; 
b- a necessidade de se delinea rem mecanismos de controle 

mais democráticos do Estado. de tal forma a garantir que as 
decisões de investimento e oispêndio em gere l reflitam mais 
fielmente as preferências de sociedade. e não as ae uma 
tecnoourocracia compromet i oe. antes de tudo . com sua próoria 
preservação e que se constitui no quarto poder po l ítico do 
Pais ; 
c- e desconcentração fiscal. administrativa. pol itica e 

econômica do poder estatal. de tal forma a reforçar o papel 
dos Estados e municípios como gestores de recursos públ icos; 

d - o restabelecimento do pape l das taxas de juros como 
mecanismo revelador das preferências da sociedade quanto á 
transferência intertemporal de recursos. Para tanto, seria 
necessária a reforma financeira que garantisse função 
aecisiva para as taxes de juros livremente determinades pelo 
mercado: 

e a necessidade de se resgatarem as funções e a 
importância econômica do Estado tred iciona l . isto é. o dever 
que o Estado tem oe suprir a sociedade de bens públicos de 
boa qua l idade. Nesse sentiao. são orioritários os 
i nvestimentos d ir ecionados á formação e ao aperfeiçoamento 
ao capita l humano (nas áreas de eoucação e pesquisa básicas 
e saúoe). por ser esta , a longo prazo. a forma mais segura 
de se eting ir o crescimento econômico com equidaoe 
aistributiva , consiaerando-se o fato ae que o capital humano 
constituí requisito indisoensável na geração e no 
aperfeiçoamento do conhecimento cientifico e tecnológico. 
que. por sua vez. é fator fundamentei para a manutenção do 
processo sadio e permanente de aesenvo lvimento econômico. 

Os Conceitos oe Privat i zação. de Concessão. oe 
Desregu lament eção e oe Desestatízação 
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Na atual conjuntura econômica do Pais e considerando-se a 
situação pouco confortável das empresas estata is. o progr ama 
de privetização constituiria parte importante do processo de 
reequilíbrio não somente das finanças púb li cas mas também de 
todo o sisteme econômico. 
Entende-se por privatízação o programa coordenado de 

transferência oas atividades empres ~- 'ais exercidas pe lo 
Estado à inici ativa privada. Nesse ~~~tido. e concessão. 
pelo Governo. ao setor privado de responsabili dade de 
fornecimento de bens e serviços considerados públicos 
constituiria ceso particular de privatização. 

A desregulamentação ou desregulação refere-se ao processo 
de redução do controle regu l ató io do Estado sobre a 
economie. deixando-a mais livre. sob a influência mais forte 
des chamadas for ças de mercado e das normas supervisaras 
provisionadas intrinsecamente pele própria soc iedade. Nesse 
contexto. a auto-regulamentação das at ividades econômicas 
seria uma des formas de manifestação de um processo de 
desregulamentação. 

De acordo com o entendimento bastante comum. as ações de 
privatização e desregulamentação. quando conjugadas. 
conduziriam ao processo mais amplo de redução da intervenção 
do Estado , denominado freqüentemente de desestatização. 

Motivações para e Privatização 
Normalmente. identificam-se dois grupos de razões que tê~ 

impulsionado os vários programes de privatização em nível 
mundial: o ideológico e o pragmático. 

No primeiro caso. uma forte fund amentação filosófico-
oolítice respalda o amplo oroje o de transferência ao setor 
privaoo não somente da ati vid ade emp resaria l do Estado mas 
também da respon sab ili dade de fornecimento dos bens 
públicos. com o objetivo declarado de se promoverem a maior 
eficiência da economia e a maior dispersão da propriedaae do 
capítel. Programa de tal envergadura comumente é associado à 
idéia de se alcançar o "capitalismo popular'', sendo o 
exemplo mais típico e notório dessa idéia a ampla 
experiência aesenvolvida na Inglaterra. nos dez anos do 
Governo Margareth Thatcner. 

A orivetização fun damentada em razões pragmáticas também 
objetiva alcançar maior comoet i tividade e ef iciêncie da 
econom i a. Entretanto. não i ncorpo~a como necessár i as as 
metas meis amplas associades à total saída do Estaoo de 
at ivi oade empresarial e menos ainda das funções tradicionais 
ae provedor de bens púb li cos. 

Nesse enfoque. o programa de privatização constitu i parte 
do projeto ae remanejamento das funções do Estado. tanto no 
sentido de melhorer e util ização aos recursos para os fins 
das políticas sociais como no oe reestruturação do portfól io 
de investimentos do Estado-empresário. O exemplo mais 
interessante de solução pragmática é o projeto de 
privatização executado na Esoanhe pelo Governo socie l ista oe 
Fe li pe Gonza l es. 

O~ietivos Espec ificas ae 0 r ivatizeção no Brasi l 
Embora não se oec l are expl ici tamenTe. O processo de 
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privatização. apesar do seu estágio ainda incipiente, almeja 
não somente alcançar as metas genéricas de aumento da 
eficiência e da competitividade da economia mas também é 
motivado por outras razões de apelo mais forte, tais como: 

1 - Recuperação da capacidade de inves~ oento da economia. 
O desequil ibrio das fin anças públicas :em resultado e m 
poupança dramaticamente decrescente a part ir do inicio da 
década de 80. O investimento do set or público, que cnegou a 
10.8% do PIB em 1978. passou a dec lina r rapidamente, 
at ingindo cerca de 0. 9% em 1988. As empresas estata is, que. 
em 1978, respond i am por 7 ,1% ao PIB em termos de formação 
bruta de capita l. perderam capacidade de investimento. 
alcança ndo. em 1988 . somente 2.8% do PIB, enquanto o Governo 
Central. nesse mesmo ano , apresentava a poupança negativa de 
-1 ,9%. Nesse contexto. a privatização. med i ante a agregação 
da poupança privada tanto int erna como ex tern a . pode 
representar parte de um esforço efet ivo para aumenta ~ as 
taxas de poupança e investimento na economia bras il eira , 
li berando recursos para novos investimentos e servin do como 
força catalisadora da mob ili zação da poupança ad i ciona l . Os 
i nvestimentos nas empresas estatais afiguram-se prementes . 
uma vez que o seu retardamento agravaria ainaa mais o 
processo de sucateamento da infra-estrutura industr i a l 
básica. com perda de todo o investimento acumul ado até 
agora. 

2 - Caso a gestão privada seja. de fato, capaz de obter 
maior nível de Produto com o uso de uma mesma quantidade ae 
fatores de produção. será a l cançada maior eficiência de 
a locação na economia. Assim. ser i~ invaliaada a falsa 
argumentação. muitas vezes utilizaaé pelos defensores do 
Estaao empresarial. de que. se a empresa é rentável . não há 
razão para privatizá-la. isto é , se a empresa é lucrativa. 
ela distribuirá dividendos ao Governo. que os utili za r á para 
financiar seus gastos , reduzindo-se a necessidade de se 
recorrer aos impostos . Relativamente a essa argumentação , 
podem-se fazer as seguintes contraposições: 

I - No caso b~asi l eiro. com exceção aaque l as das áreas de 
miner ação. te l ecomunicações e fina nças . são poucas as 
empresas estatais lucrativas: são. ao contrário. 
deficitárias e demandam influxo continuo de recursos 
púolicos ou empréstimos: 

II - Mesmo em relação às empresas estatais lucrativas. caso 
a admin istr ação privada seja, ae fato . mais eficiente. como 
tem comprovado a vasta experiência inglesa e a ao BND~SPA R. 
poder-se-á aume ntar a produtividade da economia e a 
lucr at ividade da empresa. cana li zando-se . ass im. volume ae 
recursos para o Tesouro. por meio de impostos em proporção 
superior ao fluxo atua l de diviaenaos pagos pe i as estatais 
ao Governo. 
3- Ampliação da base acionária e aument o da democratização 

da propriedade do capita l, mediante a máxima disoersão aa 
venda de ações. procurando-se alcançar novos con:ingentes ae 
i nvestidores em capital de risco. incluinao-se a 
pa rticipação dos funcionários aas emoresas em processo oe 
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privatização na compra de ações , com o objetivo oe propiciar 
o seu maior envolvimento para o aumento da produtividade , 
bem como na participação dos resu l tados. 

4 A deterioração da saúde econômico- financeira das 
empresas estatais decorre . em grande parte. das ingerências 
externas, ligadas ao própr io Governo ou a interesses 
políticos ou de grupos. voltados para o atendimento de 
anseios incompatíveis com o bom desempenho da ação 
empresar i a l do Es ado. São exemplos marcantes dessa 
constatação a rJoeação ae dirigentes e a contratação oe 
funcionários se - respaldo em critérios de necessidade. 
competênc i a e qualificação téc<ica e a administração e a 
gerência não embasadas em efic i ênc i a e resu l tados. Como foi 
citado anter i ormente. as empresas estatais têm sido 
uti li zadas como instrumentos de política macroeconômica. 
objetivando a captação de recursos externos e. mais 
recentemente. o combate à inflação. mediante a manutenção de 
preços de produtos das estatais em níveis artific i almente 
baixos. trazendo. como conseqüênc i as negativas. o aumento do 
déficit das estatais e do défic it púb l ico. Uma vez que os 
sérios problemas de ingerência política e de má gestão 
dificilmente serão solucionados com a manutenção do contro l e 
governamental. torna-se. praticamente. indispensáve l a 
transferência da responsab ili dade ao setor privado de 
preferência. mediante a máxima dispersão acionária. 
5 - Reor i entação da atuação governamental para setores 

fundamentais precariamente atendidos. principalmente em 
infra-estrutura soc i al básica. como saúde . educação e 
Pesquisa básica . justiça. seg ur ança. conservação do meio 
ambiente , além ae áreas estratég icas e essenciais . como a de 
pesquisa de tecnologia de ponta. em que o Est ado poae atuar 
de maneira pioneira e indutora. Outra função importante a 
ser assum ida pe lo Estado. a qual nunca fo i preenchida 
adequadamente no Pais, é o pape l fundamental do Governo no 
planejamento. na orientação. no acompanhamento e na fixação 
de diretrizes gerais para o macroprojeto de desenvo lvimento 
em médio e longo prazos. por meio da atuação conjunta com 
todos os segmentos políticos. sociais e econômicos da esfera 
orivada. 
6 - Redução da carga financeira ao e ndivi damento externo do 

setor púb l ico. mediante a transferência de parte desse ônus 
ao setor privado. que se encontra em situação ae alta 
l iquidez. ·· -;ncipalmente as empresas export adoras. O setor 
govername r responde por mais de 85% da div ida externa 
orasileiré. porém não gera os recursos necessários para 
arcar com o seu encargo de. aprox imadamente. 
US$8.000.000.000.00 por ano. Assi o não-c umorimento dos 
compromissos por uma granoe parte ao setor público obriga o 
Banco Central do Brasil a em itir moeda ou titulas para a 
comora de divisas dos exportadores. 

7 - Canal de acesso à poupança externa oara a redução ao 
déficit oúbl i co e a me lho r ia das contas externas. A 
participação do capital estrangeiro. tanto po- me io oe 
oinneiro novo como da conversão da di vi da. poae contribuir 
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não somente para que haja influxo considerável de recursos 
para a capitalização de empresas estatais como também para a 
redução da div ida externa e do seu encargo ou para o 
incremento das reservas internacionais. 
8 Aumento da eficiência dos setores atualmente 

monopolizados ou oligopolizados pelas empresas estatais. por 
meio da prática efetiva da administração empresaria l privada 
e do maior envo lvi mento dos seus funcionários no desempenho 
da empresa. " 

CONCLUSÃO 
À luz dos depoimentos prestados e das informações obtidas, 

esta relataria depreende ser a priva tização da CVRD 
diferente das ocorridas até o momento. A Va le const itui 
instrumento de política econômica ao Governo e fator de 
desenvolvimento nas regiões bras il eiras em que opera. É 
verdade que. caso a empresa venha a ser vendida. o Estado 
deverá cumprir esse pape l com sua ação direta em áreas 
básicas. como saneamento , saúde e educação. Por outro l ado. 
os recursos minerais de propriedade da Val e afer i dos 
(cubados ). uma vez vendidos. deverão ser exp lor ados com 
igual eficácia empresar1a1 por grupos privados. os quais. 
evidentemente. se subordinarão ás regras e leis ditadas pelo 
poaer público. No entanto . a venda de uma mina levanta 
questões de difícil so lução. Ao eventua l comprador 
interessa, somente. pagar por uma quantidade de minério que 
lhe possibilite atender , anualmente. ao mercado. pe lo prazo 
de 30, 40 ou 50 anos. aue é a expectativa de vi da útil de 
uma empresa do ramo. O miner1o disponível além dessa 
quantidade e desse perioao não tem. hoje. valor econômico. 
embora possa ter significativo valor estratégico. Uma 
receita futura , ao ser descontada a uma determinada taxa. 
tende para zero á medida que o temoo ( prazo ) se amp li a. Os 
critérios :~rrentes de avaliação pa r a compra baseiam-se no 
valor atua ; zado (descontado) dos ganhos futuros oecorrentes 
ao empreend imento. Uma empresa privada. ao efetuar esses 
cálculos e vender seus recursos minerais. tem a 
tranqüilidade de seu dono assumir a decisão e os ri scos dela 
aecorrentes Temos. ass im. o exemp lo da Companhia 
Meridional. que vendeu á Va le o amb iente geológico de 
Car ajás pela quantia de US $50.000.000. 00. Hoje. com o passar 
dos anos. seus ac ioni stas . talvez. critiquem essa dec i são . 
Suponhamos, porém. que a Comoan1ia Meridiona l fosse uma 
empresa estata l: qua l não ser ia hoje o nosso sentimento~ 
Além aessas considerações. ex ist em as implicações 
estratégicas da eventual venda a grupos estrangeiros. com a 
cessão ao controle acionário. e o problema do domínio 
internaciona l do mercaoo de determinaoo minério. a exemplo 
do de ferro oelos austra li anos. 
Abordando-se a questão sob outro ângulo. verifica -se que o 

Brasil necessita explorar seus recursos minerais 
-apidamen:e, pelas obvias razões oa necessidade imoeriosa ae 
aesenvolvimento econômico e soc ia l . Como foi testemunhaDo a 
esta Comi ssão. a CVRD oetém, hoje. vasto acer vo oe 
concessões de exploração oe minas e de pesquisa. pois 
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confundiu - se com o próprio Estado. É necessár i a , então, uma 
avaliação de até onde va i a capacidade da empresa para 
explorar e pesquisar essas min as em tempo adequado ás 
exigências de nosso desenvolvimento. A par dessas 
considerações , ressaltamos ser difícil determinar valor 
contábi l das jazidas que se coadune com o valor patrimonia l 
das ações e com o ritmo de produção das minas de uma 
empresa. Nesse sentido . a própria CVRD é a assessoria 
técnica mais abalizada para ava li á- l as . Os demais bens da 
CVRD, como as fer~ovias. as fábr i cas. os portos, não 
apresentam tantos 0-oblemas para a sua ava li ação. embora o 
seu valor estratégico, em termos oe economia nacional. possa 
corre l acionar - se com seu valor de venoa. 

No que se refere aos problemas de ca ixa do Tesouro 
Nacional. a privatização será. tão-somente , uma forma de 
financiamento temporário. Sem a implantação das dema is 
reformas na economia brasileira. ter -se-á como resu lt ado a 
perda de signif icati vo a-ivo público. 

Propostas : 
I - Na hipótese de o G~verno Federa l julgar imprescindível 

a privatização da CVRD, seja esta precedida pela de outras 
empresas estatais de menor imoortância e que representem 
ônus para o Tesouro Naciona l . 

II - Seja a venda da CVRD concomitante á implantação das 
demais reformas necessar1as á retomada da produção e do 
desenvc Jimento naciona l e que a CVRD se manifeste sobre o 
valor c2 suas jazidas aferidas. 

II - Quanto aos recursos minerais. seja adotada. no 
processo. uma filosofia de lici tação de um projeto de 
exp lo ração. abrangendo metas de produção, estratégias de 
atuação. reflexos econômicos, socia i s e ambientais. Que os 
compradores paguem pela quantidade ( tone l agem ) de minério a 
ser explorada e . findo o per íodo, as minas retornem ao pode r 
público ou sejam objeto de nova negociação. 

IV Seja pulverizado o controle acionári : não se 
permitindo que nen hum grupo ou acionista indivi cu a i detenha 
mais oo que 5% do capita l com direito a voto. 
v - Que o Governo permaneça como detentor de ações co~ 

direito a voto e possua ação do tipo "Golden Share " . para 
efeito de intervenção nos casos de a l teração de controle. 
não-observância do limite de 5% e desvio em relação ao 
projeto de exp lor ação apresentado . 

VI - Seja realizada consu lta popular a fim de se aferir a 
aceitação da venda da CVRD. 

VII - Seja enviada cooia deste relatório ao Presidente da 
República. 

Sala aas Comissões. 22 de agosto de 1995. 
Anivaldo Coelho. Pres idente - Arna·do Penna. relator - El be 

Brandão. 
-Publicado. inclua-se o relatório em ordem do dia. 

Discussão e Vot ação de Pareceres 
o Sr . Presidente- Parecer da co~issão de Justiça sobre o 

Projeto de Lei no 2 11 / 95. ao Deoutado Ermano Batista. que dá 
a denom inação de Franc i sco Seoastião Dias ao trecho da 
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Rodovia BR-281 que liga os Municípios de Governador 
Valadares e Mantena. O parecer conc l ui pela 
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. 
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em 
votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. ( - Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto. 

Parecer da Com i ssão de Justiça sobre o Projeto de Lei ng 
284 / 95 , do Deputado Ma rcos Helênio. que dispõe sobre a 
publicação das declarações de bens que especifica. O parecer 
conc lui pela inconstitucionalidade do proje~o. Vem á Mesa 
requerimento do Deputado Marcos He l ênio em que solicita a 
retirada de tramitação ao referido Projeto. de sua a utori a. 
A Presidênc'2 defere o requerimento. de confor mioaoe com o 
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno . Arquive - se o 
projeto. 

Requerimentos 
O Sr . Presidente - O Deputado Bonifácio Mourão e outros 

sol i citam. nos termos do art . 244. inci s o XXI, do Regimento 
Interno. a convocação de reuni ão espec ial para se prestar 
homenagem ao Minas Tênis Clube, pelo seu 70Q aniversário. A 
Presidência aefere o requerimento. de conformidade com o 
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno e. 
oportunamente, fix ará a data. Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Durval Ângelo. em que pleiteia o 
desarquivamento do Projeto de Lei nQ 2.072 / 94. que dec l a ra 
de utilidade pública a Congregação de São João Batista, no 
Município de Be l o Horizonte. A Presidência defere o 
requerimento. de conformidade com o inciso I do art. 183 do 
Regimento Interno . Cumpra-se. 

Requerimento do Deputado Al encar da Silveira Júnior, em que 
so li cita tramitação em regime de urgência para o Projeto de 
Lei ng 391/95, que dispõe sobre o ingresso nos estádios sob 
a administração do Estado de Minas Gera i s. Em votação. o 
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se 
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se. 

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

fase. a Presidência passa à 2ª fase da Ordem do Dia. com a 
discussão e a votação aa matér i a constante na pauta. 

Questões de Ordem 
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, solicitamos a V. 

Exa . que encerre , de piano. a presente reunião por falt a de 
"quorum". 
O Depu t ado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente. so li cito 

que se proceda á recomposição oe "ouorum ". 
O Sr . Pres i dente- A Presidência so lici ta ao Sr . Secretário 

que proceca à c namada aos Deputaaos. para recomposição oe 
"quorum " . 
O Sr. Secretário ( Deputado Antônio Júlio ) 1- Faz a 

chamada. l 
O Sr. Presidente - Responderam á cnamada 14 Deputados. foi 

computaaa a presença de 22 Deputaoos nas Comissões. Não há 
'·quorum" para votação. mas o há para d i scussão. 

Discussão de Proposições 

z 
<.:J 

"' o 
-~ 

599 

O Sr. Presidente - Discussão, em 1Q tu - no, do Projeto de 
Lei ng 315 / 95. do Deputado Dimas Rodrig~~s. que autor i z : o 
Poder Exec utivo a criar linha de crédito especial ~~-a 
estudantes universitários e do ensino técnico. Incluído em 
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno . 
Sobre a mesa. requerimento do Deputado Dimas Rodrigues. em 
que solicita a retirada de tr amitação do Projeto de Lei ng 
315/ 95. A Presidência defere o requerimento, nos termos do 
inciso VIII do art. 244 do Regimento Interno. Arquive - se . 
Discussão , em turno único. do Veto Parcial à Proposição de 

Lei ng 12.674, que tr ansfere a Suoerintendência Ce tral de 
Pagamento de Pessoa l da Secretaria da Fazenda para a 
Secretaria de Administração e dá outras providências. A 
Comissão Especial opina pela manutenção do veto. Com a 
palavra. para discuti-lo. o Deputado Alencar oa Silveira 
J únior. 

O Deputado Alencar da S i lveira Júnior - Sr. Presidente , 
Srs. Deputados, sou f avor ável ao veto dado ao projeto. 
l embrando que recebi hoje, em meu gabinete, a vi s it a do 
Delegado titular do Serro , Dr. Donizete Ferreira de Res ende. 
que me --ouxe um prob l e ma que mostra bem o desaparelha me nto 
adminis :·ativo dos órgãos estaduais no interior. A Delegacia 
do Serro atende cerca de 35 mil moradores . contando com os 
habitantes de Alvorada de Minas. Santo Antônio do Itambé. 
Serra Azu l de Minas e Presidente Kubitschek. Entretanto. vem 
fazendo seu trabalho quase que artesanalmente. O Dr. 
Donizete me pediu um computador para a delegacia. para 
ag ilizar os trabalhos. E, em uma segunda etapa, a instalação 
de um equ ipamento mais completo , que possa servir de suporte 
para instalação do serviço "on 1 ine " com a Secretaria de 
Segurança. Tal serviço permitirá a emissão de carteiras de 
identidade, de atestados de bons antecedentes. oesquisa de 
furto de veiculas . de estrangeiros e turistas e 
tr ansferênc ia de veículos. Ou seja. vai facilitar a vida de 
muita gente que precisa se des locar até Diamantina. a 90 
ouilômetros. onde está a regiona l da Secretaria de Segurança 
Pública. Independente do pedido do Delegado, eu acho que o 
Serro merece esse serviço. É uma cidade histórica. que 
recebe muitos visitantes. até mesmo estrangeiros. 
necessitanoo. portanto. de maior agilidade nos serviços 
policiais. Já fiz o pe: ~ ao para a Secretaria de Segurança e 
receoi a info rmação de que há um projeto de informati zação 
das principais delegacias do interior. Mas não é um processo 
para curto prazo. 
= por isso que venho a esta 

senhores se empenhem jun to 
política conjunta perm i t ir á 
papel. 

tribuna para pedir que todos os 
ao Governo. poraue só uma ação 

que o planej ament o saia ao 

Sr. Presidente , aproveito a oportunidade para dizer que , em 
vi sita à Secretária de Ed ucação, fizemos um pedido para que 
seja implantada a i nformatização nas escolas estadua is e já 
obtivemos a promessa de que. até o fina 1 ao ano todas as 
esco l as com mais de 20 turmas . em todas as c idades. 
receberão um computador para facilitar a vida dos nossos 
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estudantes. Sabemos que só a educação poderá melhorar o 
futuro de nosso Pais. Embora muitos de nós. Deputados. 
possamos pensar que não tem mais jeito para o nosso Brasil. 
creio que temos a obrigação de segu ir em frente . enfatizando 
a educação, na tentativa de proporcionar dias melhores para 
nossos descendentes. 
Hoje. na parte da manhã . recebemos. nesta Casa. o 

Presidente da Fundação Clóvis Salgado e a Secretária de 
Cultura, Drª Berenice, que expôs a situação da Orquestra 
Sinfônica do Palácio das Artes. A Orquestra encontra-se 
sucateada. sem recursos, e. sendo um patrimônio do povo 
mineiro. penso que esta Casa deve se empenhar. na sua 
tota l idade. em resolver o problema com a maior urgência. 

Podemos nos mirar no modelo da ciaade oe Porto Alegre . cuja 
Orquestra já é administrativamente inaependente e que pode. 
inclusive. p l eitear patrocinio da iniciativa privada. 
Portanto , Sr. PresidentE . conto com o apoio de todos os 

Deoutados aesta Casa. 
O Sr. Presidente Não há outros oradores inscritos. 

Encerra-se a discussão . 
Discussão. em 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 156/ 95, do 

Deputado Arnaldo Canarinho (ex-Projeto de Lei nQ 2.063 / 94). 
que cria o Programa do Leite na Empresa. A Comissão de 
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Saude e Ação 
Social opina pela sua aprovação com a Emenda nQ i, 
apresentada pela Comissão de Justiça. A Comissão de 
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com 
a Emenda nQ 1. da Comissão de Justiça. e com a Emenda nQ 2. 
que apresenta. Em discussão. o projeto. Não há oradores 
inscritos. Encerra-se a discussão. 
Discussão. em 1Q turno. do Projeto de Lei nQ 215 / 95. do 

Deputado Toninho Zeitune. que dispõe sobre incentivo fisca l 
para as pessoas jurídicas que possuam empregados com ma i s oe 
40 anos. no âmbito do Estaoo de Minas Gerais. A Comissão oe 
Justiça conclui pela constitucional idade do projeto com a 
Emenda nQ 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização 
Financeira opina pela sua aprovação com a Emenda nQ 
apresentada pela Comissão de Justiça. Em discussão. o 
crojeto. Para discuti - lo. com a palavra . o Deputado Al enca • 
da S i lveira Junior. 
o Deputado Alencar da Silveira Júnior -Sr. Presidente. 

temos que parabenizar o Deputado Toninho Zeitune por essa 
i niciativa. Pessoas com mais de 40 anos não conseguem 
emprego e~ lugar nenhum. Existe uma discriminação mu i t o 
grande. Lembro que chegarei lá. daqui a 10 anos. e com 
ce-teza com os mesmos problemas. 

Também a terceira idade sofre com essa d i scriminaçãc . 
Devemos aproveitar as experiências oas pessoas com ma i s 
idade para ensinar os jovens. Encontramos também nesta Casa. 
essa d i scriminação. Po- exemp l o: aqui não pode ser aom i tido 
funcionário com mais de 70 anos. Tenho mu i tos am i gos com 
essa idade em plena condição de trabalho. 

Precisamos dar oportunidade para essas pessoas. Vários 
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Deputados já tentaram adm itir advogados e jornalist as. mas 
por causa da idade não conseguiram. Esta Casa tem que 
começar a dar o exemplo de que a terceira idade também tem 
valor neste País. 

O Sr . Presidente- Discussão, em 2o turno. do Projeto de 
Lei nQ '18 / 95 . do Deputado Wanderley- Ávila (ex - Projeto de 
Lei nQ -· 120/ 94. do Deputado José Mil itão). que declara a 
serra do Lopo. localizada no Município de Extrema. como área 
de preservação ambienta l . A Comi ssão de Meio Ambiente opina 
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1Q turno. 
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. 

ENCERRAMENTO 
O Sr . Presidente - Esgotada a matéria em f ase de discussão. 

persistindo a falta de "quorum" para votação e não havendo 
oradores inscritos para o Grande Expediente, a Presidência 
encer~a a reunião e convoca os Deputaoos para as 
extr~ordinárias de amanhã. dia 30. ás 9 horas e ás 20 horas. 
nos termos do edital de convocação. e para a ordinária 
de l iberativa também de amanhã . ás 14 horas. com a segu inte 
ordem do dia: ( A ordem do dia anunciada pelo Sr. 
Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta -se a 
reunião . 

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES 

PARECER PARA O lo TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 
- NQ 6 / 95 

Comissão de Constituição e Justiça 
Relatório 

O projeto de lei complementar em exame. de autoria do 
Deputado José Bonifácio. tem como objetivo regulamentar a 
justiça de paz no âmbito do Estado de Minas Gerais e dar 
outras providências. 

Publicada em 10/ 8/ 95 . foi a matéria distribuída 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 
O orojeto em discussão. por sua natureza. demanda uma 

análise aprofundada do tema ne l e contido. Com esse 
propósito. passamos a avaliar o assunto á luz do ordenamento 
jurídico-constitucional h i stórico e vigente. pois só assim 
torna-se possivel uma conclusão mais segura e menos 
controvertida. 

No Dire i to pátrio. a justiça de 
tratamento na Const i tuição Imperial 
Único. dedicaoo aos Juizes e 
intitulaoo "Do Poder Judicia l ". 

paz recebeu o primeiro 
de 1824 . em seu Capitu l o 
tribunais de justiça. 

Já as Constituições de 1891 e de 934 s il enciaram-se em 
relação ao assunto, que só vo l tou á tona na Carta Politica 
do Estado Novo. de 1937. que. em seu art. 104. estabelecia: 
"Os Estados poderão criar a justiça ae paz e l e:iva. fixando-
lhe a competência. com a ressa lva ao recurso das suas 
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decisões para a justiça togada", vinculando-se, pois. a 
instituição ao Poder Jud iciá rio. 
O Const ituinte de 1946 ; ,seriu. no Titulo II da Lei Maior, 

o art. 124 . X. que cuidava de disciplinar a justiça de pa z. 
Pela interpretação do dispositivo. a justiça de paz foram 
conferidos poderes típicos aos dos Juizes togados. mesmo que 
em caráter temporário. 

Ha que ressaltar que. destoando das constituições 
anter iores, pela primeira vez a justiça de paz não foi 
incluída no mesmo espaço aestinado ao Poder Judiciário. 
A Carta Política de 1967, por sua vez, voltou a inserir em 

sua Seção III. art. 136. § 1Q. "c". a instituição sob 
comento. no âmoito do Poder Judiciário. 

Nessa época já vigi a a Lei Estadua l ng 3.344, de 14 / 1/ 65 , 
que continha a Organização Judiciária do Estado de Minas 
Gerais. Essa norma dedicou um capitulo inteiro á justiça de 
paz e, por estar em consonância com a Carta ae 1967 . 
manteve-se vigente. 

Não ha aúvida. pois. de que o Juiz de Paz exercia. com 
algumas limitações, as funções dos Juízes togados. razão 
pela qual suas atribuições foram disciplinadas no mesmo 
campo reservado ao Poder Judiciário. 

Outro aspecto relevante para esse estudo e aue deve ser 
ressaltado é o fato de que. pela primeira vez. ficou 
meridianamente claro que competia ao Tribunal de Justiça 
deflagrar o processo l egis l at ivo no que diz respeito à 
organização da justiça de paz. 

Com o ~~vento da Emenda à Constituição nQ 1. de 1969. a 
matéria · ecebeu um tratamento distinto da l eg islação 
anterior. conforme se depreende da interpretação do art. 
144. 9 1Q. "c", da citada emenda. O detalhamento da 
competência da justiça de paz ~oi deixado a cargo do 
legisl ador ordinário . 

Em obediência ao comando contiao na Emenda à Constituição 
nQ 1, ae 1969, foi editada a Lei Complementar Federa l nQ 35. 
de 14 / 3/ 79. que. em seu art. 112. assim expressava: 

"Art. 112 -A justiça de paz temporária. criada por lei. 
mediante proposta do Tribunal de Justiça . tem competência 
somente para o processo de habilitação e a celebração do 
casamento" (destaque nosso). 

O fragmento destacado nessa norma. mais uma vez. reafirmou 
a intenção do legislador da época . que. seguindo a tradição. 
vinculou a instituição em estudo ao Poder Judiciário . 

Esgotada essa fase aa evolução histórica do tema. volt amos 
a avaliar o assunto. conforme o tratamento dispensado a e l e 
pela Constituição Federa l de 1988. Na Lei Maio~ vigente, 
foram inserioos dois d i spositivos acerca da just ça ae oaz: 
o are. 1.:::.. ~ 3Q. VI . "c ". que estaoelece o critério de idade 
mínima para o exercício aa função. e o art. 98. 11. que 
remeteu ao legislador infraconstitucional a atr i buição ae 
disciplinar suplet iv amente o funcionamento dessa centenária 
instituição. 
Trilhanao o mesmo caminho adotado em outras constituições. 

o constit ui nte ae 1988 optou por v ncular. mais uma vez. a 
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justiça de paz ao Poder Judiciário. Essa assertiva esta 
respaldada pela inserção do art. 98 supracitado no Capitulo 
III. que tem a rubrica "Do Pod e r Judiciário " . 
O referido artigo diz textualmente: 
"t.-:. 90 - A Uni ão , no Distrito Federa l e nos Territórios. 

e c~ Estados criarão: 
I - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
II - justiça de paz, remunerada. composta de cidadãos 

eleitos pelo voto direto. universal e secre o, com mandato 
de quatro anos e competência para , na forma da l ei . celebrar 
casamentos. verificar. de oficio ou em face de i mpugnação 
apresentada. o processo de habilitação e exercer atribu ições 
conciliatórias. sem caráter jurisdiciona l . além de outras 
previstas na legisl ação ". 
Obediente ao comando da Lei Mé ~r. o legi s l aaor 

constituinte mineiro cuiaou de inser· · na Subseção VIII da 
Seção III da Constituição do Estado o art. 117. "in verbis": 

"Art. 117 A lei disporá sobre a Justiça de Paz, 
remunerada, composta de cidadãos e leitos pelo voto direto. 
univer sa l e secreto, com mandato de quatro anos e 
competência para celeorar ca s a mento. verificar, de oficio ou 
em face de impugn ação apresent ada. o processo de habilitação 
e exercer atribu ições conci li atórias. sem caráter 
jurisdicional. a l ém de outras previstas na legislação". 
Sem maior relevância para este estudo são os dispos itivos 

contidos no ~ lQ do artigo supracitado e no art. 63 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias. tamoém da 
Carta mineira. 

Mais recentemente, foi ed it ada a Lei Comp l ementar nQ 38. de 
1995. que contém a organização judiciária do Estado de Minas 
Gerais. Infere-se que a referida norma. oriunda de um 
projeto de lei comp l ementar subscrito pelo Presidente do 
Tribunal ae Justiça de Minas Gerais, reservou à justiça de 
paz o seu Titulo IV. nele fazendo constar cinco artigos 
acerca da matéria De forma menos s i stemática. em seu art. 
61. XXXIX. atribuiu aos Juizes de Direito comPetência para 
conceder licença a Jui z de Paz. A interpr etação desse 
dispositivo só reforça a tese de vincul ação da instituição 
sob comento ao Poder Judiciário. 

Ass i m. avali ado o tema sob os aspectos constitucionais. 
restou a certeza oe que a justiça de paz deve se submeter ao 
tratamento que melho- lhe dispensar o Poder Judiciário. Cabe 
a ele. por força do que dispõem os arts. 66. IV. "a" . e 10L.. 
IV . da Constituição mineira. a competênc i a privativa para 
inaugurar o processo l egislativo na espéc ie . 

Com efeito. obsta ao Poder Legis l at ivo. "in casu " . a 
iniciativa aa matéria aqui trataaa. sob pena de viol ação ao 
art. 6Q da Constituição Estadua l . 

Conclusão 
Pelas razões aouzioas. conclu í mos pe l a ant iju riaic i daae. 

pela inconstituciona li dade e pe l a ilegaliDade ao Projeto oe 
Lei Complementar nQ 6/ 95. 
Sala das Comissões. 29 de agosto oe 1995. 
Geraldo Santanna. Presioente - Anivaloo Coelho. relator -
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NQ 168/95 
Constituição e Justiça 
Relatório 
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De autoria do Deputado 
l e i em analise pretenae 
Rio Casca. 

Ronaldo Vasconcellos. o projeto de 
seja doado imóvel ao Município de 

Desarquivada. nos termos do art. 185 do Regimento Interno. 
a propos i ção fo i publicada no "Diár i o do Legislativo " do dia 
6/ 4/ 95 e distribuída a esta Comissão, para que seja 
examinada quanto aos aspectos Jur1a1co. constitucional e 
legal, nos termos do art _ 195. c / c o art. 103. V, "a " . do 
referido estatuto. 

Em reunião anterior . a matéria fo i baixada em d ili gência a 
Secretar i a de Estado de Recursos Humanos e Adm i nistração. 
so li citando-se a esse órgão que se manifestasse sobre a 
conveniência da doação pretendiaa . 

Cumprida a diligência, esta Com i ssão passa. agora . a 
analise da proposição. 

Funaamentação 
Cumprindo a ex i gência do art. 18 da Carta mir~ira e do art. 

17 . I , da Lei Federa l nQ 8.666 , ae 21 / 2/ 9 : que in stitui 
normas ger ais para licit ações e contratos aa administração 
púb li ca. no ámbito aos Poderes da União, aos Estaaos. do 
Di strito Federal e dos municípios. a l terada pela Lei Federal 
nQ 8.883, a propos i ção em exame vem submeter a pretend i da 
alienação de bens imóveis estaduais ao crivo autorizativo 
dos membros desta Casa. 

Instruido o processo com o Oficio OF/GAB / SEC / ADJ / 099 / 95. do 
Secretario Adjunt o de Recursos Humanos e Adm i nistração , 
verifica -se que o i móve l objeto da doação pretendida se 
encontra afetado de destinação especia l. uma vez que esta 
vi ncul ado a PMMG. que ne l e pretenae constru ir uma nova sede . 

Ana l isando-se os aspectos forma i s re l ativos 2 tramitação ao 
projeto em pauta, obser vamos que a proposição fere os 
princípios da l ega l iaade e razoab il idade. estabe l ecioos no 
art. 13 da Carta mine i ra. 

Conclusão 
Em face do exposto. conc luí mos pe l a ant iju rid i cidade. pe l a 

inconst ituciona li oade e pe l a ilegalidade do Projeto de Lei 
nQ 168/95. 
Sala das Comissões. 29 de agost o de 1995. 
Geraldo Sa nt anna. Pres i dente - Antônio Genaro , relator -

Arnaldo Penna - Anivaldo Coelho- Simão Pedro Toledo. 
PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 

"Nº 306/ 95 
Comi ssão ae Defesa Socia· 

Relatório 
Do Deputado Ivo José. o proje:o de l ei e m ana 11 se objet iv a 

declarar de uti li dade pública a Sociedade Corpo de Bombe i ros 
Volunt ár ios de Santos Dumon: , com sede no Mun ic ípio ae 
Santos Dumon:. 

Submetida, pre lim inarme nt e. a Comissão ae Constituição e 
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Justiça . que não encontrou óbice a sua norma l tramit ação, 
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a 
matér i a para o 1Q turno. nos termos regimentais. 

Fundamentação 
A mencionada instituição presta 

comunidade , protegendo os bens e a 
Santos Dumont nos casos de calamidade 
por ocasião de incêndios. 

importante serviço á 
vida dos habitantes de 
pública. especia lmente 

Por desenvolver um trabalho de noores objetivos, a entidade 
merece ser dec l arada de utilidade pública. 

Conclusão 
Pelas razões aduzidas , somos pela aprovação do Projeto de 

Lei nQ 306/ 95 no 1Q turno. na forma origina l . 
Sala das Comissões. 30 de agosto de 1995. 
Glycon Terra Pinto. relator. 

PARECER PARA O 1o TURNO DO PROJETO DE LEI 
NQ 370/ 95 

Comissão de Constitu i ção e Justiça 
Relatório 

De autor ia do Deputado Elmo Braz. o projeto em epígrafe 
dispõe sobre i niciativas de controle do meio amb i ente e de 
geração de recursos oecorrentes de exoloração mineraria. 

Após sua publicação no "Diário do Legislativo " de 5/ 8/ 95, a 
matéria fo i distribuída as com i ssões competentes, cabendo-
nos preliminarmente examina- l a quanto aos seus aspectos 
jurídico- constitucionais , atendendo ao disposto no art. 195. 
c / c o art. 103. v. "a ", do Regimento Interno. 

Fundamentação 
Nos termos do projeto em ana li se. o órgão estadual 

encarregado da po l i tica ambienta l promovera inspeção nas 
empresas instal adas no Es t ado cuja atuação princioal se 
concentre na exp loração de recursos minerais. para efe ito de 
ava li ação de degradação do meio ambiente, e. uma vez 
constatada a aegradação . devera proceder 2 cassação da 
autorização de funcion amento . Estabe l ece ainda a proposição 
que essas empresas deverão insta l ar centra l de 
beneficiamento ou comerc i a l ização do produto extra ido no 
território do município em que se dá a exp loração minerár i a. 

Não obstante o mérito das med i das . o disc i plinamento dessa 
matéria refoge 2 competênc i a do Estado memoro. O art. 22. 
XII, da Constituição Federa l reserva á União a l egis l ação 
sobre jazidas. minas, outros recursos minerais e meta l urgia. 
Já o a-t _ 176. ~ 1Q. com a redação dada pe l a Emenoa à 
Constituição nQ 6/ 95, estabelece que a pesquisa e a l avra de 
rec ursos ~inerais dependem de autorização o u concessão da 
Uni ão. Ademais. o Decreto-Lei nQ 227 . de 28 / 2/ 67. que dá 
nova redação ao Decreto-Lei nQ 1.985. de 29 / 1/ 40 . (Código ae 
Minas ). estat u~. no art. 1Q , que cabe á Un i ão aoministrar os 
recursos minera i s. a indústria de produção minera l e a 
d i str ibui ção . o comércio e o consumo de produt os minera i s. 

Dessa fo rma. assim como o exerc í c io l eg i s l at ivo é privativo 
da Uni ão. o exerc í c io do poder de policia é pr ivac ivo dos 
órgãos federais. 

Poaer-se- i a argume nt ar . á vi sta do o i sposto no a rt 24 . VI. 
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da Magna Carta, que confere concorrentemente à União e aos 
Estados prerrogativas para legislarem sobre defesa do solo e 
dos recursos naturais e proteção do meio ambiente, que não 
se verificaria invasão de competência. apenas suplementação 
da legislação federal. com base no 2Q do mesmo 
dispositivo. 

Esse entendimento . contudo . não nos parece o mais acertado. 
A Constituição Federa l d isciplina a matéria ambiE-:al de tal 
forma que ela não se insere . exclusivamente. r.0 âmbito da 
competência concorrente. 

Isso se dá com atividades nuc l eares de qualquer natureza. 
águas . energia. jaz idas, minas, outros recursos minera i s e 
meta lurgia, conforme o art. 22. IV. XII e XXVI, matérias 
essas que repercutem na questão amoie nt a l, como bem sabemos. 
Mas. por uma política legislativa. entenderam os 
constituintes federais que essas matérias deveriam ser 
destacadas no conjunto daquelas de competência concorrente. 
apurada por exclusão. a serem disciplinadas em órbita 
federal. Caso contrário. a sistematização adotada pelo texto 
constituciona l perderia completamente a s ua te l eologia, 
passando aque l as matérias a f azer parte do rol das 
concorrentes. sendo de nenhuma va lia. no caso. o art. 22. 
IV, XII e XXVI. 

Concluímos pela 
inconstitucionalidade e 
nQ 370/95. 

Conclusão 
antijuridicioade. pela 

pela ilega li dade do Projeto de Lei 

Sala das Comissões. 29 de agosto de 1995. 
Geraldo Santanna. Presidente - Arna l ao Penna. relator 

Leonídio Bouças - Simão Pedro Toledo - Anivaldo Coelho -
Antônio Genaro. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 161 / 95 

Comissão de Redação 
O Projeto de Lei ng 161 / 95, de autoria ao Deputado Antônio 

Genaro. que declara de uti li dade pública a entídaae MACUSOC 
- Missão Artística. Cultural e Socia l . com sede no Município 
de Contagem. foi aprovaoo nos turnos regimentais. sem 
emenda. 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim de que, segundo 
a técnica legislativa. seja dada à matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270. ~ 1Q. do Regimento Interno. 

Assim sendo , ooinamos por se oar à propos i ção a seguinte 
red ação final. que está de acoroo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 161/95 
Declara de utilidade púc·ica a ent i dade MACUSOC- Missão 

Artística. Cultural e Socia l . com seae no Município ae 
Con tagem. 

A Assemoléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -Fica dec l araoa oe utilidade pública a entidade 

MACUSOC - Missão Artística. Cultural e Social. com sede no 
Município de Contagem. 
Art. 2Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 

puo l icação. 
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Art. 3Q- Revogam-se as d i sposições em contrário. 
Sala das Comissões, 24 de agosto de 1995. 
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Bonifácio Mourão. Presidente- Paulo Schettino. relator -
Elbe Brandão - Álvaro Antôn io. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
No 176/95 

Comissâo de Redação 
O Projeto de Lei ng 176/ 95. oe autor ia da Deputado 

Wanderley Avila. que aeclara de utilidade púb li ca a Loja 
Simbó l ica Harmonia nQ 26 . com sede no Município de Be l o 
Horizonte. foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda. 

Vem aç~ -a o projeto a esta Co~issão. a fim de que. segundo 
a técnj~a legi s l at iva. seja dada á matéria a forma adequada. 
nos termos do art. 270, ? 1Q. do Regimento Inter o. 

Assim sendo. ooinamos por se dar á prooosição a segu in te 
redação final , c. •e está de acordo com o aprovaoo. 

PROJETO DE LEI No 176/95 
Declara de utilicade púb li ca a Loja Simbó li ca Harmonia nQ 

26. com sede no Município de Belo Horizonte. 
A Assembléia Legislativa do Est ado de Minas Gerais 
Art. 1Q -F ica declarada de utilidade pública 

Simbólica Harmonia nQ 26. com sede no Município 
Horizonte. 
Art. 2Q Esta lei entra em vigor na data 

publicação. 
Art. 3Q - Revogam-se as d i spos ições em contrário. 
Sala das Comissões. 24 de agosto de 1995. 

decreta: 
a Loja 

de Be lo 

de sua 

Bon i fácio Mo rão. Pres idente- Sebastião He lvécio , rei at or 
- Elbe Brandão - Álvaro Antônio. 

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 
NQ 202/95 

O Projeto 
Lima Neto. 
Educacional 
Ouro Preto. 
1Q turno . 

Comissão oe Redação 
de Le i nQ 202 / 95. de autor i a do Deputaoo Raul 

que declara de utilidaoe pública o Centro 
de Antônio Pereira. com sede no Município de 
foi aorovado no 2Q turno , na forma do vencido no 

Vem agora o projeto a esta Comissão. a fim oe oue. segundo 
a técnica legislativa . seja dada à mat 7-ia a forma adequada. 
nos termos do art. 270, ? lQ. do Regimento Interno. 

Assim sendo. ooinamos por se dar à proposição a seguinte 
reoação fina l . que está oe acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 202 / 95 
Declara de utili dade pública Õ Centro Educacional de 

Antônio Pereira. com sede no Município de Ouro Preto. 
A Assembléia Legislativa do Estado ae Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F ica oeclaraao de uti li dade púb li ca o Centro 

Educaciona l oe Antônio Pereira. com seoe no Município de 
Ouro Preto. 

Art. 2Q ::sta lei entra em vi gor na data oe sua 
publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as d i soosições e m contrár io . 
Sa i a da~ Comissões. 24 de agosto oe 1995. 
Bonifá: Mourão. Presidente- Paulo Schettino. relator -



Álvaro Antônio- Elbe Brandão. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 204/95 
Comissão de Redação 
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O Projeto de Lei nQ 204 / 95. de autoria do Deputado Antônio 
Júlio, que dec l ara de utili dade pública o Aeroc l ube de Pará 
de Minas. com sede no Município de Pará oe Minas, fo i 
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda. 

Vem agora o pro j eto a esta Comissão. a fim de que. segundo 
a técni ca l eg i s l ati va. seja dada á matér i a a forma adeq uada , 
nos termos do art. 270, ~ 1Q, do Regimento Interno. 

Ass im sendo . opinamos por se dar á proposição a segui nte 
redação f i na l, que está de acordo com o aprovado. 

PROJETO DE LEI No 204/95 
Dec l ara de utilioade púb li ca o Aeroc i ube de Pará de Minas. 

com sede no Munic í pio de Pará de Mi nas . 
A Assembléia Legislativa do Estaoo de Minas Gerais decreta: 
Art. 1Q -F i ca declarado de utili dade púb li ca o Aer oc lu be 

de Pará de Minas. com sede no Município de Pará de Minas. 
Art. 2Q Esta lei entra em vi gor na data de sua 

pub li cação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa l a das Comissões. 24 de agosto oe 1995. 
Bonif ácio Mourão. Presidente - El be Brandão. relatora 

Álvaro Antônio. 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 225/95 
Comissão de Redação 

O Projeto de Le i ng 225 / 95 , de autor i a do Deputado Ronaldo 
Vasconcellos. que declara de utilidade púb li ca o Centro 
Internacional de Cultu ra e Intercâmb io do Estado de Minas 
Gerais - CICIEMG -, com sede no Munic ípio de Nova Li ma . fo· 
aprovado no 2Q turno na forma do vencido no 1Q t urno. 

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 seg uin te 
redação fin a l, que está de acordo com o aprovado 

PROJETO DE LEI No 225/95 
Dec lara de utilidaoe púb lica o - Centro In te rnac iona l de 

Cultur a e In tercâmbio do Estado de Minas Gerais- CICIEMG-
com sede no Mu ni c í pio de Nova Lima. 

A Assemb l é i a Leg i slativa do Estado de Minas Gerais decreta: 
Art . 1Q -F i ca dec l arado de utilidade pública o Centro 

In ternaciona l de Cult ura e Intercâmbio do Estado de Mi nas 
Gerais - CICI EMG com sede no Município de ova Lima. 
Art. 2Q Esta lei e ntra em vigor na oata de s ua 

publicação. 
Art. 3Q- Revogam-se as disposições em contrário. 
Sa la das Comis sões . 24 de agost o de 1995. 
Bonifác io Mourão. Pres idente - José Mar ia Barros. relator -

=lbe Br a ndão- Álvaro Antôn io . 
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 

NQ 285 / 95 
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Comissão de Redação 
O Projeto de Le i ng 285/ 95. de autoria do Governador do 

Estado . que cr i a a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvo lvi ment o Sustentáve l, altera a oenom i nação da 
Secretaria de Estado de Ciênc i a, Tecnologia e Meio Ambiente 
e dá outras provi dências. fo i aprovado no 2Q turno. com as 
Emendas ngs 3 . 5 a 7 e a Subemenda no 1 ás Emendas nos 1 e 2 
ao vencido no 1Q turno. - -

Vem. agora. o pro j eto a esta Comissão, a fim de que. 
segundo a técnica l eg i s lat iva , seja dada á matéria a forma 
adequada . nos termos do art. 270. ~ 1Q . do Regimento 
Interno. 

Assim sendo. 
redação f i na 1 . 

opinamos por se dar á proposição a seguint e 
que está de acordo com o aprovaoo. 

PROJETO DE LEI No 285/95 
Cri a a Sec r etaria de Estado- oe Meio Ambien t e e 

Desen volvimento Sustentáve l. a lt era a denominação da 
Secretaria de Estado de Ciência. Tecnologia e Meio Ambiente 
e dá outras providências. 

A AssemPléia Legislati va do Estado de Minas Gerais decreta : 
Art. 1Q -F i ca cr i ada a Secretaria de Estado de Me io 

Ambiente e Desenvo lvi mento Sustentáve l, com a finalidaoe de 
propor e exec utar a po l ítica do Estado relati va ás 
ati vi aades de gestão amb i enta l para o desenvolvi ment o 
sustentáve l . 

Ar t. 2Q- Compete á Secretar i a de Estado do Meio Amb i ente e 
Desenvol vi mento Sustentável: 

I - coordenar e super vi s i onar as ações vo l tadas para a 
Proteção ambienta l . bem como as normas e a leaislacão 
especificas de me io amb iente e recursos natura i s. nâo sendo 
consideradas predatórias e estanoo . por i sso. dispensadas de 
l icença do poder público e isentas de punição fiscal ou de 
qua lquer outro tipo. a extração. em reg i me in d ivi dua l o~ 
fam il iar. de l enha para consumo domést i co e a li mpeza o ~ 
pastagens ou culturas em propriedades part icul a r es: 

II - ze l ar pela obser vânc i a das normas de controle e 
proteção amb i ent a l . em art icul ação com órgãos federais, 
estaduais e mu icipais: 

II: - planejar, propo r e coordenar a gestão ambienta l 
int egrada no Estado, com vi stas á manutenção dos 
ecossistemas e ao desenvo lv i mento sustentáve l : 

I V - art i cu l ar - se com os organismos que atuam na área de 
me io ambiente com a final idade de garant ir a execução da 
po 1 i t i c a amb i ent a i : 

V - estabelecer e consolidar. em conjunto com ór gãos e 
entioades oue atuam na área ambie nt a l. as normas técnicas a 
serem por eles observadas: 

VI - orientar e cooroenar tecnicamente. aua nto ao aspecto 
amb ienta l . os órgãos e as entidades que a tuam na área ao 
meio ambiente : 

VII - identifi car os recursos nat urais do Estado . com 
vi stas á compatiP ili za ção das meo idas P' ese rvacioni s t as e 
conservacionistas e à exp l o~ação rac ion a l, confo me as 
diretrizes do desenvolvimento s ustentável: 



610 

VIII - propor e 
conservação de 
estadual: 

coordenar a 
uso direto 

imp l antação de 
e indireto sob 

unidades de 
juri sdição 

IX - coordenar planos, programas e projetos de proteção de 
mananciais: 

X - representar o Governo do Estado de Minas Gerais no 
Conselho Nacional de Meio Ambiente- CONAMA- e no Conselho 
Nacional de Recursos Naturais Renováveis; 

XI - coordenar planos, programas e projetos de educação 
amb iental: 

XII - coordenar o zonear.~~to ambiental no Estado. 
Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Meio 

Desenvolvimento Sustentável atuará como órgão 
coordenador do Sistema Naciona l ao Meio Ambiente -
. no âmbito do Estado . nos termos da Lei Federa l 
de 31 de agosto oe 1981. 

Amoiente e 
secciona l 
s·SNAMA -
nQ 6.938. 

Art. 3Q -A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável tem a segu inte estrutura 
orgânica: 

I - Gabinete: 
II - Assessoria de Comunicação Social: 
III - Superintendência de Planejamento e Coordenação - SPC/ 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentáve l -: 
IV- Superintendência de Administração e Finanças: 
a ) Diretoria de Administração: 
b) Diretoria de Finanças: 
V - Superintendência de Desenvolvimento Técn i co: 
a ) Diretoria de Projetos. Estudos e Pesq ui sas: 
b ) Diretoria ae Articul ação Interinst i tuciona l . 
Parágrafo único - A descrição e a competênc i a das unidades 

administrativas menc ionadas neste artigo serão estabe l eciaas 
em decreto. 

Art. 4Q -Integram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Desenvol v imento Sustentável 

I por subord inação: Conselho Estadua l de Políti ca 
Ambienta l - COPAM -; 

II - por vin cu lação: 
a) Fundação Estadua l do Me io Ambiente - FEAM 
b) Instituto Estadual de Fl orestas - IEF . 
Art . 5Q -Passa a denominar-se Secretaria de Estaoo de 

Ciência e Tecno logia a Secretaria de Estado de Ciência. 
Tecnologia e Meio Ambiente. 

Art. 6Q - Integra m a Secretaria de Estaao de Ciência e 
Tecno logia: 

I - por subordinação: 
aJ Conselno Estadua l de Ciência e Tecnologia - CONECIT 
bl Conse lho de Coordenação Cartográfica- CONCAR -· 
II - por vinculação: 
al Universidade do Estado de Minas Gerais- UEMG - · 
b) Universidade Estaoua l de Montes Cl aros - UNIMONTES --
c ) Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais 

- FAPEMIG - ; 
dl Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - CETEC: 
e l I st i tu:o de Pesos e Med i oas do Estado oe Minas Gerais -
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IPEM-MG. 
Art. 7Q - t presidência do COPAM passa as~~ exercida pelo 

Secretár i o de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. 

Parágrafo único - A função de Secretaria Executi va do COPAM 
será exercida pe l a FEAM até que se cumpra o disposto no art. 
10, IV e V, desta lei. 
Art. 8Q- A presidência do Conselho Curador da FEAM passa a 

ser exercida pelo Secretár io de Estado de Meio Amb i ente e 
Desenvol v imento Sustentáve l. 
Art. 9Q -Passam a ser da comoetência da Empresa de 

Assistênc i a Técnica e Extensão Rural oo Estado de Minas 
Gerais - EMATER - MG as a tividades de fomento à proouçâo 
re l ac ionadas com o ref lorestamento com "ina li dade industrial 
e á piscicu l tura. anter iormente da competência do Ins : ituto 
Estad ual de Florestas- IEF. 
Art. 10 O Poder Executivo encaminhará à Assembléia 

Legis l ativa. no prazo de 180 (cento e oitenta) aias a contar 
da pub li cação desta lei . os projetos de l ei de reorganização 
dos seguintes órgãos e entidades: 

I Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento: 
ii - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia: 
IIi -Secretaria de Estado de Recursos Minerais. Hídricos e 

Energéticos: 
IV - Conselho Estadua l de Po li : i ca Ambiental - COPAM -: 
V - Fundação Estadua l do Meio Amb i ente - FEAM - : 
VI - Departamento de Recursos Hí dricos do Estaoo de Minas 

Gerais: 
VII -Instituto Estadua l de florestas- IEF . 
Art. 1 - Ficam cr i ados 1 (um) cargo de Secretário de 

Estado, 1 ( um) cargo de Secretário Adjunto de Estado e 1 
(um) cargo de Chefe de Gabinete de Secretár io de Estado na 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvo lv imento 
Sustentável. 

Art. 12 - Fi cam cria~os nos quadros constantes nos Anexos I 
e III do Decreto nç ·6.409. de 10 de julho oe 1974. os 
cargos de provimento em comissão constantes no anexo desta 
l ei. destinados ao Quadro Setoria l de Lotação da Secretar i a 
de Estado de Meio Ambiente e Desenvol v imento Sustentável. 

Art. 13 - O Quadro Setorial oe Lot ação de cargos efetivos 
da Secre aria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável será estabe l ec ioo med i an e a redistribuição de 
cargos vagos e o remanejamento de ser vioores de órgãos da 
adm i n i stração d i reta. 
Ar:. 14 - Os órgãos subord i nados e as entidades v inculaoas 

oue integram a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvol v imento Sustentável prestarão o apoi o logístico 
necessá-io à imp l antação e ao funcionamento da Sec r etaria. 
Art. 15 - Os cargos constantes no Anexo II a que se refere 

o art . 16 da Lei nQ 11.403. de 21 de janeiro de 1994, são: 
: - oe recrutamento am~ lo : 
a ) Diretor - Geral: 
o) Diretor Financeiro-Adm ini stra: ivo: 
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c) Diretor de Operação de Via: 
d) Diretor de Recursos Humanos; 
e) Diretor de Transportes; 
II -de recrutamento limitado: 
a) Vice-Diretor-Geral; 
b) Diretor de Construção: 
c) Diretor de Engenhar ia; 
d) Diretor de Manutenção. 
Art. 16 -O inciso I do art . 7Q. o "caput" e o inciso I do 

art . 8Q. e o art. 9Q da Lei no 10.850, de 4 de agosto de 
1992, passam a vigorar. respectivamente. com as seguintes 
redações: 

"Art . 7Q-
I -Conse lho de Administração e de Política Floresta l ; 

Art. 8Q -Ao Conselho de Ad inistr ação e ae Política 
Floresta l . de caráter normativo e deliberativo, compete: 

I -def inir a política florestal do Estado e estabe l ecer as 
normas gerais de admin i stração da autarquia: 

Art. 9Q O Conselho de Administração e de Política 
Florestal é composto: 

I pelo Secretário de Estado de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável, que é seu Presidente; 
II - pelo Secretário Adjunto de Estado de Agricultura. 

Pecuária e Abastecimento, que é seu Vice -Presidente: 
III -pe lo Diretor-Geral do IEF, que é seu Secretário: 
IV - pelo Presidente da Comissão de Agropecuária e Política 

Rural da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais: 
V por 1 (um) representante das entidades civis 

ambientalistas. por elas indicado em li sta tríplice, a se r 
designado pelo Governador do Estado ; 

VI por 1 (um) representante 
atividade florestal com final idade 
seus órgãos representativos. em 
nomeado pelo Governador do Estado: 

de entidade ligada 2 
industrial. indicado por 
lista tripl ice, a ser 

VII - por 1 (um) representante dos servidores do IEF. por 
eles indicado em lista tríplice, a ser designado pelo 
Govern ado r do Estado: 
VIII - por 1 (um) representante da Federação da Agricultura 

do Estado de Minas Gerais - FAEMG - . por ela indicado. 2 se 
nomeaao pelo Governador do Estado: 

dos IX por 1 (um) representante da Federação 
Trabalhadores na Agricultura ao Estaao ae Minas Gerais 
FETAEMG -. por ela inaicado. a ser nomeado pelo Governaaor 
ao Estado: 

X - por 1 (um) representante da Sociedade Mineira de 
Engenheiros Florestais. por ela indicaao. a ser nomeado pelo 
Govern ador do Estado; 

XI - por 2 (dois) membros livremente escolhidos pelo 
Governador do Estado entre oessoas de notório saber e de 
destacada atuação na área florestal. 

1Q - O mandato dos membros do Conselho de Aaministração é 
ae 2 (dois) anos, permit i da a recondução po: mais um 

z 
6 

- ~ 

E 
o 

f 

613 

período. 
~ 2Q -A função de membro do Conselho de Administração é 

considerada de relevan:E in teresse público.". 
Art. 17 -Para atende · ás despesas decorrentes da execução 

desta lei, fica o Poder Execut ivo autorizado a abrir crédito 
especia l de até R$243.326,86 (duzer~os e quarenta e três mil 
trezentos e vinte e seis rea iE ~enta e seis centavos). 
observado o disposto na Lei FedE ~ 4.320 . de 17 de março 
de 1964. 
Art. 18 Esta lei entra em vi gor na data oe sua 

publicação. 
Art. 19 - Revogam- se as disposições em contrário . 
Sa l a das Com i ssões. 24 de agost o de 1995. 
Bonifácio Mourão. Presiaente El be Brandão. re l a::-a 

Álvaro Ar-:Snio. 
* o a-exo mencionaoo Lo i pub li cado na edição do Diário 

Legislativo ae 31 / 8/ 95 

~----------------------------------------_/ 
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