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BELO HORIZONTE, SABADO,1 0 DE AGOSTO DE 1998

coMuNIcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNIcAcOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 31/7/98, as seguintes comunicacães:
Do Deputado Alencar da Silveira Junior, dando ciência do falecimento do

Sr. Sebastiäo Silva Araüjo, ocorrido no Serro. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado TarcIsio Henriques, notificando o falecimento do Sr. Rafael

Manna JUnior, ocorrido em 27/7/98, em Cataguases. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 4 DE AGOSTO DE 1998

ATA

ATA DA 2a REUNIAO CONJUNTA DAS COMISSOES DO TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AcAo SOCIAL, DE ADMINISTRAçAO PUBLICA E DE

FISCALIZAçAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e sete de maio de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Olinto Godinho, Carlos Pimenta e Wilson Trópia, membros da
Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Acao Social; Leonidlo Bouças,
Ajalmar Silva, Arnaldo Penna e Marcos Helênio, membros da Comissão de
Administraçao PUblica; Kemil Kumaira, Mauri Torres, Sebastiâo Navarro
Vieira, José Braga e Marcos Helénio (substituindo este ao Deputado Durval
Angelo, por indicaçao da Liderança do PT), membros da Comissão de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentária. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado José Braga que proceda a leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa
que a reunião se destina a apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei n°
1.698/98; que, na reuniao anterior, foi aprovado o parecer do Deputado Bené
Guedes, relator no âmbito da Comissão do Trabalho, da Previdéncia e da
Ação Social, e que o Deputado Ajalmar Silva, relator no âmbito da Comissão
de Administraçao PUblica, determinou a distribuicao de avulsos de seu
parecer. Colocado em discussão e votaçao, é o parecer do Deputado Ajalmar
Silva aprovado, corn voto contrário do Deputado Marcos Helénlo. Logo apôs,
o Deputado Mauri Torres, relator no âmbito da Comissão de Fiscatizaçao
Financeira e Orçamentária, deterrnina a distribuiçao de avulsos de seu
parecer, e seu pedido é deferido pelo Presidente. Em seguida, o Deputado
Marcos Helênio apresenta requerimento em que solicita seja anexada ao
Projeto de Lei n° 1.698/98 a nota técnica elaborada pela Sra. Maria do Carmo
Menicucci, Secretária Adjunta da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente. Posto em votaçâo, e o requerimento rejeitado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros das Comissães para a reunião a ser realizada hoje, as
16 horas, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Cornissôes, 27 de malo de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Alvaro Antonio - Gilmar Machado - Olinto

Godinho - Ajalmar Silva - Mauri Torres - Wilson Pires - Aliton Vilela - AntOnio
JUlio.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.759/98

Comissâo de Educacào, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De autoria do Deputado Joâo Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n°
1.759/98 visa a declarar de utilidade pUblica a Lira Musical Centenário, corn
sede no MunicIpio de Curvelo.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituiçäo e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para turno Unico de
deliberacão conclusiva, conforme preceituam as disposiçOes regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando importante contribuicäo a cultura,

uma vez que busca difundir a mUsica brasileira em Curvelo e em toda regiâo
circunvizinha. Para isso, mantém uma banda de mUsica, que realiza
frequentes concertos, além de promover eventos beneficentes.

Fica demonstrado, pois, que as iniciativas empreendidas pela instituiçào a
tornam merecedora do tItulo declaratOrio de utilidade pUblica proposto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacâo do Projeto de Lei n°1 .759/98

em turno Unico, nos termos em que foi apresentado.
Sala das ComissOes, 31 de julho de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.770/98
Comissâo de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em

epIgrafe visa a declarar de utilidade pUblica o Atalaia Futebol Clube, corn
sede no Municlpio de Ribeirâo das Neves.

Examinada prelirninarmente a matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe agora a esta Comissâo deliberar conctusivarnente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
O Atalaia Futebol Clube, corn sede no MunicIpio de Ribeirão das Neves, é

sociedade civil corn personalidade juridica e tern por princlpios básicos
proporcionar a difusão do civismo e da cultura fisica, principalmente do
futebol, podendo praticar ou competir em todas as modalidades amadoristicas
especializadas, inclusive o futebol feminino. Realiza, tambérn, reuniOes de
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Isso posto, acreditamos ser a instituiçao merecedora do tItulo de utiiidade
pUblica.

Conclusâo
Pelas razOes expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.770/98 na forma proposta.
Sala das ComissOes, 31 dejulho de 1998.
Gilmar Machado, relator.

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 1998

ATA

ATA DA REUNIAO DE DEBATES EM 3/8/98
Presidência da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Maria Olivia - Ailton Vilela - Ambrósio Pinto - Geraldo

Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - João Leite - José Henrique -
Maria José Haueisen - Olinto Godinho - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - TarcIslo Henriques.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 20hl5rnin, a lista de

comparecimento não registra a existência de nürnero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum', e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhã, dia 4, as 14 horas, corn a seguinte
ordern do dia: (-A ordem do dia anunciada pela Sra. Presidente é a publicada
na edicâo anterior.).

TRAMITAçA0 DE PR0P0SI90ES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI No 1.674/98

Comissâo de Adrninistracâo Pübl ica
RelatOrio

De iniciativa do Deputado Arnaldo Penna, o Projeto de Lei n° 1.674/98
objetiva seja dada a denominaçao de Afrânio Augusto Figueiredo ao trecho da
Rodovia MG-307 que liga a BR-251 ao Municipio de Grao-Mogol.

Feito o exarne preliminar do projeto pela Comissão de Constituiçâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe a esta Cornissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 102, c/c o art. 103, I, "b", do Regirnento Interno.

Fundamentação
E significativa a escolha de Afrânio Augusto Figueiredo para dar

denorninaçao ao trecho da Rodovia MG-307 que liga a BR-251 ao MunicIpio
de Grao-Mogol.

Gratifica-nos homenagear urn cidadão que viveu corn grande dinamismo e
disposição para trabalhar em prol da sua cornunidade, a qual prestou
inestimáveis serviços.

Demonstrando singular competência e nobreza de espirito, ocupou o cargo
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de Prefeito Municipal por trés mandatos, honrando a credibilidade daqueles
que o elegeram.

Portanto, referendamos o seu nome, que se faz merecedor desta
homenagem.

Conclusào
Pelo aduzido, opinamos pela aprovaço do Projeto de Lei n° 1.674/98 na

forma apresentada.
Sala das ComissOes, 4 de agosto de 1998.
LeonIdio Bouças, relator.

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 1998

ATAS

ATA DA 391 a REUNIAO ORDINARIA, EM 4/8/98
Presidéncia dos Deputados Rorneu Queiroz e Francisco Ramaiho

Sumário: Comparecimento - Abertura - ja Parte: 11 Fase (Expediente): Atas
- Correspondéncia: Mensagens n°s 283, 284 e 285/98 (encaminhando vetos
As Proposiçoes de Lei n°s 13.807, 13.834 e 13.822, respectivarnente), do
Governador do Estado - OfIcios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposiçöes: Projetos de Lei n°s 1.848 a 1.858/98 - Requerimentos n°s
2.660 a 2.664/98 - Requerimento do Deputado Toninho Zeitune -
Comunicaçoes: Cornunicaçôes dos Deputados Alencar da Silveira JUnior e
Pericles Ferreira - 2a Parte (Ordern do Dia): ja Fase: Abertura de lnscriçoes -
Palavras do Sr. Presidente - Acordo de Lideranças; Decisâo da Presidência -
Acordo de Liderancas; Decisâo da Presidência - Acordo de Liderancas;
Decisão da Presidéncia - Discussâo e Votação de Pareceres: Pareceres da
Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n°s 1.210
e 1.325/97; aprovação - Votaçao de Requerimentos: Requerimento do
Deputado Toninho Zeitune; aprovacão - Requerimento n° 2.496/98;
aprovaçào - Requerimento n° 2.518/98; requerimento do Deputado José
Henrique; aprovação - 21 Fase: Discussão e Votaçâo de ProposiçOes:
Inexisténcia de "quorum" qualificado para votacâo das propostas de emenda
a Constituição - Votacão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.757/98; questao
de ordem; votaçao do projeto, salvo ernenda; aprovação; leitura da Emenda
n° 1; votacao da Emenda n ° 1; rejeicão - Votacao, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.322/97; votaçao do Substitutivo n° 1, salvo ernendas; aprovacão;
votaçâo da Emenda n° 1, salvo subernenda; aprovaçao; votação da
Subemenda n° 1 a Ernenda n° 1; aprovacão; votação das Emendas n°s 2 e 3;
rejeiçâo - Votacäo, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 889/96; aprovação na
forma do Substitutivo n° 1 - Discussâo, em 1 1 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 30/98; apresentação da Emenda n° 4; encerramento da
discussão; encaminharnento do projeto corn a emenda a Cornissão de
Administraçao PUblica - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 924/96;
aprovaçâo corn a Emenda n° i - Discussâo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.112/97; requerimento do Deputado Gilrnar Machado; aprovação do
requerimento - lnexistência de "quorum" para votaçâo das propostas de
emenda a Constituiçâo - 3a Parte: Leitura de Comunicaçöes - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecirnento
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- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs -
Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Junior
- Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade -
Antonio Genaro - Antonio Julio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta
- Durval Angelo - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga
- José Henrique - Kemil Kumaira - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino
- Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastiäo Navarro Vieira - TarcIsio Henriques -
Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson TrOpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho ) - As 1015min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das duas reuniOes anteriores.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Ivo José, 21-Secretário, procede a leitura das atas das duas

reuniOes anteriores, que são aprovadas sem restriçOes.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funçOes de 1°-Secret6rio, lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM NO 283/98*
Belo Horizonte, 31 de julho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exceléncia que, no uso

de atribuiçao que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn 0 artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto total a Proposição de Lei n°
13.807, que dispOe sobre renUncia do servidor püblico do Estado a
aposentadoria.

Para apreciaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razOes do veto.

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

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

Estou recebendo, para sancão, a Proposição de Lei n o 13.807, que "dispOe
sobre renüncia de servidor püblico do Estado a aposentadoria".

Sou levado, porém, por razOes de ordem constitucional e administrativa, a
negar-Ihe meu assentimento.

E que, por se tratar de matéria relativa a aposentadoria, a iniciativa da lei é
privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, III, "c", da
Constituição do Estado, e a proposicão de lei em exame resultou de
aprovação de projeto de lei de iniciativa de ilustre membro da augusta
Assembléia Legislativa.

Por outro lado, o direito consubstanciado na proposiçao contraria o
interesse püblico, na medida em que [he sobrepOe o interesse individual, corn
séria repercussão na esfera administrativa.

São esses os motivos que me fazem negar sanção a Proposiçao de Lei n°
13.807, que devolvo a egregia Assembléla Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, de de 1998.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM NO 284/98*
Belo Horizonte, 31 de juiho de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto parcial a Proposicão de Lei
n° 13.834, que autoriza o Estado a contratar operação de crédito corn o
Banco Nacional de Desenvolvimento EconOmico e Social - BNDES - para o
fim que menciona.

Para apreciação dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-lhe, em
anexo, as razOes de veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressaes de meu elevado
apreço e distinta consideraçao.

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

0 Foi-me encaminhada, para sancão, a Proposiçao de Lei n° 13.834, que
autoriza o Estado a contratar operacão de crédito corn o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -, ate o limite de noventa e
dois milhOes de reals, que serão destinados a recuperação de estradas e a
realizacao de investimento em infra-estrutura de transporte rodoviário.
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A destinacäo dos recursos decorrentes da mencionada operação de crédito

obedeceu a prévia estudo das necessidades da região delimitada, de acordo
corn a minha proposta, para execução das obras programadas, não sendo,
partanta, aceitável que se amplie esse objetivo sem prévia programação, sob
pena de desvirtuamento da proposta original, que deve ser evitada.

Por esse motivo, excluo da sançâo Os iflCiSoS IV e V do artigo 10 da
proposição de lei em exame, acrescidos a minha proposta por meio de
emenda parlamentar, visando estender Os trabaihos de recuperação de
estradas a outras areas da maiha rodoviária do Estado.

Em razão deste veto parcial, devolvo a egrégia Assembléia Legislativa a
Proposiçao de Lei n° 13.834, para reexarne.

Palácio da Liberdade, em Bela Horizonte, aos 30 de julho de 1998.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissâo Especial.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM NO 285/98*
Belo Horizonte, 31 dejulhode 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no usa

de atribuição que me confere a artigo 90, inciso VIII, combinado corn a artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto parcial a Proposicâo de Lei
n° 13.822, que dispoe sobre a Sistema Estadual de Finanças e a estrutura
orgânica da Secretaria de Estado da Fazenda e dá outras providéncias.

Para apreciaçãa dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razães de veto.

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

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

Ao examinar a Propasicào de Lei n° 13.822, que dispOe sabre a Sistema
Estadual de Finanças e a estrutura argânica da Secretaria de Estado da
Fazenda e dá outras pravidências, razôes de ardem constitucional e de
interesse pUblico levam-me a opor-lhe veto parcial incidente sabre as artigas
21 e28.

Corn efeito, a exclusão dos dispasitivos mencianadas, oriundos de emenda
parlamentar, se impöe, par contrariar o disposto no inciso III do artigo 66 da
Constituiçao do Estado, que reserva privativamente ao Governador do Estado
a iniciativa de matérias relativas a estrutura orgânica de Secretaria de Estado
e ao regime juridica de servidor pUblica.

Ressalte-se, também, a inoportunidade dos Comités Gerenciais e Comitês

11
Setariais, resultantes da intraduçâa do artigo 21, que se incumbiriam das
atividades gerenciais da Secretaria de Estado da Fazenda, par ser matéria
estranha a proposta do projeto de lei de minha iniciativa que deu arigem a
prapasicâo em exame, além de o dispositivo canter impropriedade formal ao
remeter para regulamentaçâa par meio de lei a compasiçâo e a
funcianamento dos denominados Comités.

Relativamente ao artigo 28, par subsistirem ainda as mativos pelos quais
foram anteriarmente vetados dispositivos que tratavam de matéria de igual
espécie, coma se observa na leitura das razôes do veto parcial aposta ac, § 20
do artigo 40 da Proposição de Lei n° 10.981, que se converteu na Lei n°
10.276, de 19 de setembro de 1990, edo total a Proposiçâa de Lei n° 11.362,
publicada no órgão oficial do Estado no dia 18 de janeiro de 1992.

Diante do expasta, excluo da sancão as artigos 21 e 28 da Prapasicâa de
Lei n° 13.822, devalvendo-a ao reexame da egrégia Assembléia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Bela Horizonte, aos 31 de julho de 1998.
Eduardo Azeredo, Gavernador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissäa Especial.
* - Publicado de acordo cam a texto original.

OFICIOS
Do Sr. Nassim Gabriel Mehedif, Secretário Nacional de Formaçao e

Desenvolvimento Prafissional, encaminhando, para conhecimenta, a
lnstruçao Normativa n° 13, de 7/7/98, da Secretaria de Camunicacão Social
da Presidência da RepUblica, a qual substitui a lnstruçâa Normativa n° 12, de
9/6/98.

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretaria da Seguranca Püblica,
informando, em atençâo a requerimento do Deputado Gilmar Machado, que a
solicitaçao do servico de seguranca para a Sr. Marco Aurélia Nogueira,
Promotor de Justiça da Comarca de Uberlândia, deverá ser dirigida ao Chefe
dal6a Delegacia Regional de Segurança PUblica, cam sede nesse municIpia.
(- A Comissão de Direitos Humanos. Anexe-se ao Requerimento n° 2.629/98.)

Do Sr. Joãa Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, prestando infarmacães
relativas ao Requerimento n° 2.576/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos. (-
Anexe-se ao Requerirnento n° 2.576/98.)

Do Sr. Joâo Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, prestando informaçöes
relativas ao Requerimenta n o 2.591/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellas. (-
Anexe-se ao Requerimento n° 2.591/98.)

De Dom José Alberta Moura, Bispo Diocesano de Uberlandia; do Frei
Heriberta Rembeck e outras, de Amalia Ardila S., membro de La Red
Franciscana de Solidaridad de Santafé de Bogota; da Sra. Marie de la Charite
e outras, do Monastère de Sainte Claire (6); de Fray Maria Rafael Toro



^V

z
0

E
0
C
0

E
0

10
0

C
C

12
Puerta, Ministro Provincial da ProvIncia de San Pablo Apostol de Colombia;
do Convento Francescano SS. Trinitá; e do Ministro Provincial da Provincia
São Francisco de Assis do Rio Grande do Sul, manifestando repüdio pelos
atos de violência praticados por fazendeiros e membros da PMMG contra o
Frei Rodrigo de Castro Amadee Peret e outras pessoas no dia 25/6/98, em
Uberlândia. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Evandro de Paiva Carrara, Presidente da Cãmara Municipal de
Santo AntOnio do Amparo, cornunicando que aquela Casa aprovou a
concessão do titulo de Cidadão Honorário Amparense ao Deputado Ambrósio
Pinto.

Do Sr. Mauro Roberto Soares Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG,
informando, em atençao a pedido do Deputado Arnaldo Canarinho, que já se
encontram em execução as obras de construção de acostamento na Rodovia
MG-432, no trecho compreendido entre o Bairro Santa Cecilia e o trecho da
BR-040, em Esmeraldas.

Do Cel. PM Márcio Lopes Porto, Comandante-Geral da PMMG,
encaminhando, em atencão a pedido feito pela CPI dos Garimpos, as
informaçOes de que dispOe sobre o que ocorreu no garimpo localizado no
Distrito de Hematita, no MunicIpio de Antonio Dias, em 1987. (- A CPI dos
Garimpos.)

Do Sr. Luiz Carlos Ferraz, Secretário-Geral do Governador do Estado,
encaminhando cOpia das informaçOes prestadas pela Secretaria da
Segurança PUblica relativas a solicitação feita pelo Deputado Geraldo
Nascimento de que fosse instalada uma divisão da Delegacia de Ordem
Econômica junto ao PROCON Municipal. (- Anexe-se ao Requerimento n°
2.083/97.)

Da Sra. Simone Montez Pinto, Promotora de Justiça, comunicando a
instalação da Promotoria de Defesa dos Direitos da lnfãncia e da Juventude,
órgão integrante da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão. (- A
Comissão do Trabalho.)

Da Câmara Municipal de Taiobeiras, apresentando a sugestão de que seja
dado o nome da Pror Elizabeth Pereira de Souza a Escola Estadual Bom
Jardim. (- A Comissão de Educacao.)

Do Sr. René de Oliveira e Sousa Junior, Chefe de Gabinete do Secretário
da Fazenda, informando que a resposta ao Requerimento n° 2.556/98, do
Deputado Anderson Adauto, fol formulada pela Secretaria da Educação, por
meio do OfIcio no 5.738/98. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.556198.)

Do Sr. Estevam Jesulno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, lmóveis e Servicos, da Secretaria de
Administraçao, encaminhando, em atenção ao OfIcio n° 2.846/97/SGM
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(diligência relativa ao Projeto de Lei n° 1.516/97, do Deputado Arnaldo
Canarinho), cópia de informacao da Secretaria da Educacão, segundo a qual
a Escola Estadual do Bairro Riacho das Pedras, em Contagem, não possui
denominacão oficial, e não ha escola corn a denominação que se lhe
pretende dar. (- A Comissão de Justica.)

Do Sr. José Geraldo Fontelles, Assessor Especial do Ministro da Fazenda,
informando, corn relacâo a requerimento do Deputado Carlos Pimenta
(solicitacão de medidas em favor dos médios produtores rurais, em especial
os do Norte do Estado), que o Governo Federal editou medida provisória
criando o Programa Especial de Financiamento, destinado a produtores rurais
da area da SUDENE que tiveram suas atividades prejudicadas pela estiagem.

Da Sra. Lea Lucia CecIlio Braga, Presidente do Conselho Regional de
Serviço Social - CRESS - 6 1 Região - Minas Gerais, encaminhando
assinaturas para serem anexadas ao projeto de lei de iniciativa popular que
dispOe sobre a destinaçao das verbas de subvençao social no Estado. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.698/98.)

Do Sr. Renato Rossi, Presidente da Federação do Comércio do Estado de
Minas Gerais, solicitando o empenho dos Deputados na rejeição do Projeto
de Lei n° 1.543/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.543/97.)

De Doris Simch Brochado, Oficial de Gabinete da Casa Civil, comunicando
o encaminhamento do OfIcio n° 1.048/98, do Deputado Carlos Pimenta, ao
Ministério da Fazenda, para as devidas providências.

Do Sr. Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Banco Bradesco S.A.,
encaminhando o "RelatOrio Anual de 1997" da instituicão, acompanhado de
uma versão em CD-ROM.

Do Sr. Leonidio F. Soares Neto, Presidente da Associação Comunitária do
Bairro Novo Santa EfigOnia, comunicando a posse da nova diretoria da
entidade e solicitando o envio de relacão dos Deputados Estaduais.

Do Sr. Ruy Soares Leal, Superintendente de Negócios em exerciclo da CEF
em Minas Gerais (2), comunicando liberaçOes de recursos financeiros para a
COPASA-MG. (.. A Comissâo de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
74 da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Evaldo Cicero Guedes da Silva, Delegado Regional da Associaçáo
dos Servidores Civis do Brasil - ASCB -, encaminhando, em atencão a
requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor, informacOes sobre a
entidade. (- A Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Augusto Pimenta de Portilho, da Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais, encaminhando, em atenção a requerimento da CPI dos
Garimpos, certjdão referente a Agropecuária e Mineracão São JerOnimo Ltda.
(- A CPI dos Garimpos.)
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Do Sr. Antenor de Lemos Jacob, Secretário-Geral da Associaçâo Brasileira

das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e
Internaciona! de Passageiros - ABRATI -, solicitando providéncias corn
relação a meihoria das condicôes de segurança nas estradas estaduais. (- A
Comissão de Direitos Humanos.)

21 FAse (Grande Expediente)
Apresentacao de Proposiçães

O Sr. Presidente ( Deputado Rorneu Queiroz) - A Mesa passa a receber
proposcães e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJ ETO DE LEI N O 1.848/98

Declara de utilidade püblica o Congado de Nossa Senhora de Santana de
Laranjeiras, corn sede no MunicIpio de João Monlevade.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Congado de Nossa Senhora

de Santana de Laranjeiras, corn sede no Municipio de João Monlevade.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Mauri Torres
Justificaçao: 0 Congado de Nossa Senhora de Santana de Laranjeiras foi

fundado ern 15/7/70, é uma organização religiosa, sem fins lucrativos, e tern
como fim promover a realizacão dos festejos de Nossa Senhora de Santana
de Laranjeiras e divulgar a arte e o folclore.

A Constituição Federal, em seu art. 215, determina, como dever do Estado,
o apoio, a valorização e a difusão das manifestaçoes culturais e estabelece
como condiçao para o exercIcio da cidadania o acesso a arte e a cultura.
Assim, consideramos justo e oportuno conceder a referida entidade o tItulo
proposto. Para tanto, contamos corn o apoio dos nobres pares desta Casa a
aprovação deste projeto. 	 -

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Educaçao, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI 1.849/98
DispOe sobre a concessão de incentivos fiscais corn o objetivo de estimular,

criar e amparar entidades pUb!icas atuantes nas areas de saüde, educacao e
assistência social no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Ficam estabelecidas normas de incentivo fiscal as pessoas juridicas
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que ampararern entidades püblicas atuantes nas areas de saUde, educação e
assistência social no Estado.

- Considera-se arnparo todo e qualquer estImulo que vise a criação, a
ampliação, a reestruturação e a rnanutencão, de ordem material, a qualquer
entidade pUblica relacionada no art. 20 desta lei.

II - Serão estabelecidos em regularnento os requisitos e as condiçöes
exigidos para que as entidades publicas atuantes nas areas de saüde,
educação e assistência social recebam os benefIcios desta lei.

Art. 20 - Poderão ser beneficiadas por esta lei as entidades pUblicas
atuantes em hospitais e maternidades, hospitais psiquiátricos, asilos,
orfanatos, creches, centros de reabilitação para menores, centros
educacionais para crianças autistas e para portadores da Sindrome de Down
e escolas püblicas.

Parágrafo Unico - Somente poderão ser beneficiadas pelos incentivos desta
lei entidades pUblicas, sendo vedada a concessâo de incentivo as entidades
particulares e corn fins lucrativos.

Art. 30 - Os contribuintes do Imposto sobre Operaçöes Relativas a
Circulação de Mercadorias e sobre Prestacöes de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacão - ICMS - que ampararem
financeiramente entidades pUblicas atuantes nas areas de saOde, educação e
assistência social poderão deduzir do valor do irnposto devido rnensalmente
os recursos aplicados nas entidades cadastradas, na forma e nos limites
estabelecidos por esta lei.

§ 10 - a dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 4%
(quatro por cento) do valor do ICMS devido no perlodo, ate atingir o valor total
dos recursos dedutIveis.

§ 21 - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte 30 (trinta)
dias apOs o efetivo repasse dos recursos as entidades.

Art. 40 - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para
efeito do art. 3 0 nao poderá exceder, relativamente ao rnontante da receita
lIquida anual do imposto, aos seguintes percentuais: 	 -

- 0,15% (zero vIrgula quinze por cento) no exerciclo de 1998;
II - 0, 20% (zero vIrgula vinte por cento) no exercIcio de 1999;
Ill - 0,25% (zero vIrgula vinte e cinco por cento) no exercIcio de 2000;
IV - 0,30% (zero vIrgula trinta por cento) no exercIcio de 2001 e seguintes.
Parágrafo Unico - Atingido o limite previsto neste artigo, o arnparo a

entidade aprovado deverá aguardar o exercicio fiscal seguinte para receber o
incentivo.

Art. 50 - 0 contribuinte corn débito tributário inscrito em divida ativa ate 31
de dezembro de 1996 poderá quitá-lo corn desconto de 30% (trinta por cento)
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desde que ampare financeiramente entidade püblica atuante nas areas de
saüde e educaçao, nos termos deste artigo.

§ 10 - Para obter o beneficlo previsto no "caput" deste artigo, 0 contribuinte
apresentará requerimento a Secretaria de Estado da Fazenda e, no prazo de
5 (cinco) dias do seu deferimento, deverá efetuar o recoihimento do valor
obtido após o desconto, nestas condiçôes:

- 70% (setenta por cento) serão recoihidos por rneio de Documento de
Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislaçao sobre o pagamento de
tributos estaduais;

If - 30% (trinta por cento) serão repassados diretamente pelo contribuinte a
entidade previamente aprovada por meio de cheque nominal depositado em
conta bancária de que esta seja titular, observadas, ainda, outras condiçoes
inscritas em regulamento.

§ 21 - Os recoihimentos que estão dispostos no parágrafo anterior poderao,
a critérlo da Secretaria de Estado da Fazenda, ser efetuados parceladamente,
na forma e no prazo previstos em regulamento.

§ 30 - A apresentação do requerirnento a que se refere o § 1 1 deste artigo
importa na confissäo do débito tributário.

§ 4° - 0 disposto neste artigo nao se aplica ao crédito inscrito em dIvida
ativa decorrente de ato praticado corn evidéncia de dolo, fraude ou simulação
pelo sujeito passivo.

Art. 61 - Não farão parte desta lei as microempresas e as empresas de
pequeno porte de que trata o Anexo X do Regulamento do ICMS, aprovado
pelo Decreto n° 38.104, de 28 dejunho de 1996.

Art. 70 - Para receber apoio financeiro corn recursos provenientes da
aplicaçâo desta lei, a entidade deverá ser previamente aprovada pela
Secretaria de Estado da Saüde, ou pela Secretaria de Estado da Educacao,
ou pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Crianca e
do Adolescente, conforrne a natureza da entidade.

§ 1 0 - Apresentada a qualquer uma das Secretarias citadas no "caput" deste
artigo, a entidade será apreciada por comissão técnica, no prazo e na forma
estabelecidos em regulamento.

§ 21 - Terá prioridade para exame a entidade que contenha a intenção do
contribuinte em apoiá-la financeiramente.

§ 30 - E vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei a entidade fora
do Estado.

Art. 80 - 0 contribuinte ou a entidade que utilizar indevidamente os
beneficios desta lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

- multa correspondente a 2 (duas) vezes o valor que deveria ter sido
efetivamente aplicado ao amparo, sem prejuizo de outras sancães civis,
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penais ou tributárias;

II - pagamento da dIvida tributária de que trata o "caput" do art. 5 1 acrescida
dos encargos previstos em lei.

Art. 90 - As entidades pUblicas atuantes nas areas de saUde e educacao
terão acesso, em todos os niveis, a documentacâo referente ao benefIcio
instituldo por esta lei.

Art. 10 - Os procedimentos necessários ao fiel cumprimento desta lei serão
regularnentados pelo Poder Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 12 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Miguel Barbosa
Justificacão: Objetiva este projeto de lei conceder incentivos fiscais para

estimular a criação e o amparo de entidades pUblicas atuantes nas areas de
saüde e educacâo em Minas Gerais.

Ao estabelecer que os contribuintes do ICMS podem deduzir do valor do
imposto devido mensalmente Os recursos aplicados em entidades püblicas
que atuam nas areas de saüde e educacão, o projeto tern largo alcance
social: beneficia, ao mesmo tempo, o doador e o recebedor.

E de amplo conhecimento o fato de que as mencionadas entidades
padecem de crônica falta de recursos, convivendo corn dificuldades
desafiadoras, governo apOs governo. Ao criar uma fonte alternativa de
recursos para elas, este projeto de lei vem ao encontro das aspiraçöes
humanitárias mais genuInas do povo mineiro, sempre solicito corn seus
semelhantes. Dessa forma, o poder püblico e, em especial, esta Casa não
podem furtar-se ao apelo desta nobre causa.

Pela oportunidade, contamos corn o apoio dos nobres pares a aprovacão
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, do Trabaiho e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI NO 1.850/98
Da a denominaçâo de Escola Estadual Ruth de Lima Freitas Motta a Escola

Estadual Edmundo Pena, no MunicIpio de Born Jesus do Amparo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A Escola Estadual Edmundo Pena, no MunicIpio de Born Jesus do

Amparo, passa a denominar-se Escola Estadual Ruth de Lima Freitas Motta.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
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Sala das ReuniOes, 6 de junho de 1998.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Profa. Ruth de Lima Freitas Motta foi uma das principais

expressöes da vida cultural do Municlpio de Born Jesus do Arnparo.
Nascida em Caeté, em 31/12/52, era fliha de Francisco Henrique de Freitas

e de Maria Expedita de Lima. Integrante de familia nurnerosa, passou a
infância na cidade natal e estudou nas Escolas Estaduais João Monlevade e
José Brandão; formou-se, posteriormente, em Letras, em Belo Horizonte, e
em Pedagogia, em São João del-Rei, e fez pós-graduação em Batatais, SP.
Participou ativamente da vida cultural de sua cidade, prestando relevantes
serviços as Escolas Estaduais Sebastião Ribeiro de Brito, Bonsucesso e José
Brandão.

Em Born Jesus do Amparo, lecionou na Escola Estadual Edmundo Pena, de
1985 a 1986, quando foi designada Inspetora Escolar, cargo em que
permaneceu ate dezembro de 1988, respondendo pea rede de ensino
estadual dos MunicIpios de Born Jesus do Amparo e São Goncalo do Rio
Abaixo.

Em 1991, assumlu a direção da Escola Estadual Edmundo Pena, por
designação do Secretário Gamaliel Herval. Antes de aposentar-se, ainda
prestou servicos junto a Secretaria da Educaçao, em Belo Horizonte.

A Profa. Ruth de Lima Freitas Motta é urn exemplo de perseverança,
competéncia, honestidade e compromisso corn os interesses comunitários e a
defesa da grande causa a que se dedicou, incondicionalmente: a meihoria
das condiçoes de ensino em nosso Estado.

Em 3/10/96, indo de Belo Horizonte para Born Jesus do Amparo, na BR-
262, faleceu num trágico acidente, junto corn seu esposo, Luiz Nepomuceno
Motta; sobreviveram as quatro fllhas, Luthiene de Freitas Motta, Luciana de
Freitas Motta, Ludimila de Freitas Motta e Luisa de Freitas Motta.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno. 	 -

PROJETO DE LEI N O 1.851/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Jequitinhonha, corn sede nesse rnuniclpio.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Jequitinhonha, corn sede nesse municlpio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pubicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
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Romeu Queiroz
Justificacão: Dados recentes divulgados pela diretoria da APAE Regional do

Rio indicam que mais de 10% da população brasileira são constituldos de
deficientes mentais. São, portanto, milhOes de pessoas que precisam de
atendimento e educação especializada em nosso Pals. 0 mais grave é que o
problema cresce sensivelmente, de ano para ano, segundo afirmam
autoridades da area.

Ciente disso e querendo dar sua contribuição, a APAE de Jequitinhonha,
que é uma sociedade civil de caráter assistencial, sern fins lucrativos, trabaiha
para reabilitar e educar o excepcional, prornovendo sua integração na
sociedade. Para tanto, desenvolve uma proposta de educacão baseada no
respeito a individualidade e no compromisso corn o crescimento de seus
alunos, corn ênfase no prazer ao longo das etapas de aprendizagem.

A par dessas consideracoes e numa dernonstracão de reconhecimento a
Associação por seu relevante trabaiho, esperamos a aprovação deste projeto
pelos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.852/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Pals e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Santa Rosa da Serra, corn sede nesse municIpio.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associacão de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de Santa Rosa da Serra, corn sede nesse
municIpio.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Francisco Ramaiho
Justificaçao: A Associaçao de Pals e Amigos dos ExcepcionaFs - APAE - de

Santa Rosa da Serra e uma sociedade civil, filantrOpica, de caráter cultural,
assistencial e educacional, sem fins lucrativos, de duracao indeterminada,
que tern por objetivos a assistência social, a educacão, a habilitaçao e o lazer
do excepcional, visando ao seu bem-estar e a sua integracão social; o
desenvolvimento da cultura especializada e o treinamento de pessoal
destinado a trabaihar no campo da educacão do excepcional; o pleito junto
aos poderes püblicos competentes de medidas normativas e administrativas,
visando aos interesses do excepcional.

Assim, evidencia-se seu caráter de utilidade püblica, objetivamente
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demonstrado pela documentaçao anexa. Em vista disso e das altas
finalidades a que se propOe a entidade, espera-se a aprovação deste projeto
de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.853/98
Declara de utilidade püblica a Associaçao de Wes e Jovens dos Pereiros e

Novo Horizonte, corn sede no Municipio de São Francisco.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pUblica a Associação de Wes e Jovens

dos Pereiros e Novo Horizonte, corn sede no MunicIpio de São Francisco.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 311 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniôes, dejulho de 1998.
Wanderley Avila
Justificaçao: A referida Associaçao foi fundada em 6/1/94 e tern como

objetivos a proteção da saUde da famIlia, o combate a fome e a pobreza, a
reabElitaçao de pessoas portadoras de deflciència, a divulgação da cultura e
do esporte e a proteção do rneio ambiente.

Sua diretoria vem-se empenhando na realização desse trabalho de
assisténcia social e, para melhorar a qualidade dos serviços prestados, e
espera poder contar corn a concessão do titulo declaratório de utilidade
pUblica da entidade.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exame preliminar,
edo Trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.854/98
Declara de utilidade püblica a Loja Maçonica União Araguarina, corn sede

no MunicIpio de Araguari.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Loja Maçônica União

Araguarina, corn sede no MunicIpio de Araguari.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniöes, de juiho de 1998.
Wanderley Avila
Justificação: A Loja Maçônica União Araguarina fol fundada em 4/6/36,

como sociedade civil autônoma, sem fins lucrativos. Suas principals
finalidades são a prática da beneficéncia, a aplicação da justiça e a
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investigacão constante da verdade.

A entidade espera receber o tItulo declaratôrio de utilidade püblica para dar
prosseguirnento ao trabaiho social que vem desenvolvendo.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento lnterno.

PROJ ETO DE LEI NO 1.855/98
Declara de utilidade pUblica o Centro EspIrita Dr. Bezerra de Menezes, corn

sede no MunicIpio de São Sebastião do ParaIso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade püblica o Centro Espirita Dr. Bezerra de

Menezes, corn sede no MunicIplo de São Sebastião do ParaIso.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
José Militão
Justificação: 0 Centro Espirita Dr. Bezerra de Menezes é uma entidade civil

de caráter filantropico, sem fins lucrativos, cujo objetivo é prestar assistência
social e espiritual as pessoas, sem distinção de nacionalidade, cor, sexo,
estado civil ou credo religioso.

Seus estatutos estão registrados no CartOrio de Registro de Titulos e
Documentos, no Livro de Pessoas Juridicas A-i, registro averbado sob o n°
244, a fis. 143v, corn data de 14/3/95. Conforme atesta o Juiz de Direito de
São Sebastião do ParaIso, Sr. José Antonio de Faria, o Centro Espirita Dr.
Bezerra de Menezes está em funcionamento ha mais de dois anos,
cumprindo suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não auferem remuneraçao no exercicio de seus
respectivos cargos.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.856/98
Declara de utilidade pUblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Porteirinha - APAE -, corn sede no Municipio de Porteirinha.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçào de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Porteirinha - APAE -, corn sede no MunicIpio de
Porteirinha.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposiçôes em contrário.
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Sala das Reuniöes, de de 1998.
José Militão
Justificaçao: A Associaçâo de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Porteirinha - APAE - e uma entidade civil de caráter filantrópico, sem fins
lucrativos, cujo objetivo é a prestação de serviços de assistência social que
possam contribuir para a melhoria das condiçaes de vida dos excepcionais e
dos portadores de deficiéncia fIsica ou mental, sem distinção de
nacionalidade, cor, religiâo, sexo ou estado civil.

Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro Civil de Pessoas
Juridicas da Cornarca de Porteirinha, sob o n° 368, as fis. 162-163 do livro A-
3, corn data de 19/9/96. Conforme atesta o Sr. Ali Mahmoud Fayez Ayoub,
Promotor de Justiça, ela está em funcionamento ha mais de dois anos,
cumprindo suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não auferem remuneraçao no exercIcio de seus
cargos.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.857/98
Declara de utilidade püblica a Associaçäo Comunitária de Formosa e Alto

Tamarindo - ASCOFAT -, corn sede no MunicIpio de Manga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Comunitária de

Formosa e Alto Tamarindo - ASCOFAT -, corn sede no MunicIpio de Manga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Mauro Lobo
Justificaçao: A Associaçao Comunitária de Formosa e Alto Tamarindo -

ASCOFAT - é urna sociedade civil, filantrapica, sem fins lucrativos, de caráter
assistencial, de duraçao ilimitada, que tern por objetivos promover atividades
socials e assistenciais em prol do desenvolvimento da agropecuária, da
divulgaçao da cultura, do esporte e da proteção do rneio ambiente, visando a
proporcionar melhores condiçôes sociais. A entidade já possui 0 tItulo de
utilidade pUblica municipal, e evidencia-se, objetivamente, pela documentaçao
anexa e em vista das altas finaildades a que a entidade se propöe, seu
caráter de utilidade pOblica. Espera-se, dessa forma, a aprovaçâo deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame prelirninar,
e do Trabaiho, para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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I, do Regirnento Interno.
PROJ ETO DE LEI N o 1.858/98

Declara de utilidade pUblica a Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha,
corn sede no MunicIpio de Borda da Mata.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade pblica a Creche Municipal Madre

Tereza de Saldanha, corn sede no MunicIpio de Borda da Mata.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Bilac Pinto
Justificacâo: A Creche Municipal Madre Tereza de Saldanha fol constitulda

tendo em vista a prestacao de assistência a crianças de ate 6 anos que se
encontrarn desarnparadas ern virtude de seus pais exercerem atividades fora
do lar. No desempenho desse honroso trabalho, desenvolve iniciativas que
Ihes promovem o acesso a educacao e a saUde e a quaisquer outros
benefIcios que atendarn a seu objetivo prirneiro.

Diante disso, depreendemos que a rnedida proposta se reveste de grande
alcance social, uma vez que se coaduna corn o direito da criança de ter
acesso ao desenvolvimento pessoal e social.

Consideramos, além do mais, que a referida entidade apresenta os
requisitos legais para ser declarada de utilidade pUblica, razâo por que
ficamos na expectativa da acoihida da proposição pelos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exarne preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.660/98, da Comissão de Poiltica Agropecuaria, solicitando seja

encarninhado ao Governador do Estado pedido de informacaes sobre o
documento que trata da privatizaçao da CASEMG nos termos que especifica.
(- A Mesa da Assernbléia.) 	 -

NO 2.661/98, do Deputado Romeu Queiroz, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de congratulaçoes corn o "Jornal de PatrocInio" pelo
transcurso de seu 25 1 aniversário de fundaçäo. (- A Comissâo de Educacao.)

NO 2.662/98, do Deputado Jorge Hannas, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado e aos Secretários da Educaçâo e da Administracao,
corn vistas a que os professores aprovados em concurso para P1 e não
nomeados, em razâo da municipalizaçao, tenharn oportunidade de
reclassificaçao e reopcão para outras localidades da jurisdiçäo da respectiva
SIRE.
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NO 2.663/98, do Deputado Paulo Schettino, solicitando seja formulado apelo
ao Presidente da CEMIG, corn vistas a que seja instalada rede elétrica na
Rua A, Bairro Cristo, no MunicIplo de Pompéu. (- DistribuIdos a Comissão de
Administraçao Püblica.)

NO 2.664/98, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja consignado nos anais
da Casa voto de congratulaçOes corn o Sr. José Nunes Rebello, de Pouso
Alegre, pelo transcurso de seu 900 aniversário. (- A Comissão de Educacão.)
- E também encaminhado a Mesa requerimento do Deputado Toninho

Zeitune.
Comunicaçoes

- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados
Alencar cia Silveira JUnior e Pericles Ferreira.

2a Parte (Ordem do Dia)
.ja Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a

21 Parte da reunião, corn a 11 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
comunicaçôes da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
requerimentos. Estão abertas as inscriçôes para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do inciso Ill do art. 16 do Regirnento lnterno,

informa ao Plenário que deixa de convocar as reuniOes de debates a partir de
hoje, dia 4/8/98, ate o encerramento do periodo eleitoral.

Vém a Mesa:
ACORDO DE LIDERANAS

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 12 de agosto do corrente ano, conforme requerimento do Deputado
Alberto Pinto Coelho e outros, deferido em Plenário (comemoracão dos 100
anos do radio e do Dia Mundial da Comunicacão).

Sala das Reuniöes, 4 de agosto de 1998.
Mauri Torres, Lider do Bloco Socialista Trabalhista - Wilson Pires, Lider do

Bloco Liberal - Ajalmar Silva, Lider da Maioria - Adelmo Carneiro Leão, Lider
cia Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniães, 4 de agosto de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.
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ACORDO DE LIDERANAS
Exmo. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 14 de setembro do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado José Militão e outros, deferido em Plenário (comemoracäo dos 15
anos de fundacão do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de
Minas Gerais).

Sala das Reuniães, 4 de agosto de 1998.
Mauri Torres, LIder do Bloco Social Trabalhista - Wilson Pires, Lider do

Bloco Liberal - Ajalmar Silva, LIder da Maioria - Adelmo Carneiro Leâo, LIder
da Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprirnento.
Sala das Reuniães, 4 de agosto de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

ACORDO DE LIDERANAS
Exmo Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colegio de LIderes, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 13 de outubro do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado Durval Angelo e outros, deferido em Plenário (homenagem ao Lar
dos Meninos Dom Orione).

Sala das ReuniOes, 4 de agosto de 1998.
Mauri Torres, LIder do Bloco Social Trabalhista - Wilson Pires, Lider do

Bloco Liberal - Ajalmar Silva, Lider cia Maioria - Adelmo Carneiro Leão, Lider
da Minoria.

Decisão da Presidéncia
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniôes, 4 de agosto de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justica sobre a

COnstitucionalidade do Projeto de Lei n o 1.210/97, do Deputado Gil Pereira,
que institui o Programa de Promoção do Desenvolvimento de Minas Gerais e
dá outras providências. 0 parecer conclui pela inconstitucionalidade do
projeto. Em discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo. Em votacão, o parecer. Os Deputados que 0 aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do Projeto de
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Lei n° 1.325/97, do Deputado Marcelo Gonçaives, que dispöe sobre a
fiscalizacâo e o controle do tráfego de veiculos e combinaçOes de velculos
transportadores de cargas acima de 20t nas rodovias estaduais. 0 parecer
conciui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Näo
ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os
Deputados que o aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se o projeto.

Votaçâo de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Toninho Zeitune, em que

solicita seja encaminhado ao Sr. Mussa Ahmer Salim Oudeh, Embaixador da
Repübiica Arabe Palestina e representante do LIbano no Brasil, manifesto de
apoio a causa da paz no Oriente Médio, assinado por parlamentares desta
Casa Legislativa, conforme texto proposto em anexo. Em votacão, 0
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçarn como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.496/98, do Deputado Marcos Helênio, solicitando sejam
encaminhados pedidos de inforrnacoes aos Secretários de Administracâo e
da Educacao acerca da data prevista para a realização de concursos püblicos
para preenchimento de cargos vagos na Ultima Secretaria, notadamente nas
superintendências regionais de ensino e nas escolas estaduais. A Mesa da
Assembiéia opina pela aprovacão do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.518/98, do Deputado José Henrique, solicitando seja
formuiado pedido de informaçães ao Secretário da Educação sobre a
aplicação da Lei n° 12.763, de 14/1/98, que dzspöe sobre a continuacâo da
percepçao da remuneraçâo pelos ocupantes do cargo de Diretor de escola,
no caso de interrupção do perIodo de exercIcio em decorrência da
municipalizaçâo do ensino. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Vern a Mesa
requerimento do Deputado José Henrique, em que solicita a retirada de
tramitaçào do Requerimento n° 2.518/98. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permanecam como se encontrarn. (- Pausa.)
Aprovado. Arquive-se o Requerimento n° 2.518/98.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 6 11 Fase, a Presidência

passa a 2a Ease da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussâo e Votaçâo de Proposiçaes
0 Sr. Presidente - A Presidência, verifica, de piano, que inexiste "quorum"
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qualificado para votação de propostas de emenda a Constituicäo, mas o ha
para apreciação das dernais matérias da pauta.

Votacão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.757/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis de propriedade do
Estado. A Comissão de Eiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto. No decorrer da discussão, fol apresentada ao projeto a Emenda n° 1,
do Deputado Antonio Julio. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento
Interno, a Presidéncia vai submeter a emenda a votacäo independentemente
de parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Bilac Pinto - Sr. Presidente, eu pediria, por gentileza, que a

emenda apresentada ao Projeto de Lei n o 1.757/98 fosse lida, a fim de que o
Plenário tomasse conhecimento dela.

O Sr. Presidente - Está prevista a leitura. A Presidência ira submeter o
projeto a votação e, a seguir, determinará a leitura da emenda apresentada.
Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência solicita
A Sra. Secretária que proceda a leitura da emenda.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Lé:) "Emenda n° 1 ao Projeto
de Lei n° 1.757/98. Suprima-se do art. 100 inciso IV. Justificaçâo: o imóvel
mencionado no inciso IV do art. 1 0 do projeto de lei em tela atende aos
interesses do Estado, pois sedia atualmente a Associação Profissionalizante
do Menor - ASPROM -' que, como é do conhecimento geral, desenvolve
importante trabaiho no que diz respeito a formaçao de jovens. Dessa maneira,
nâo ha justificativa plausIvel para se alienar o imOvel onde funciona a referida
associaçao.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam perrnanecam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Fica,
portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.757/98. A Comissâo de
Redaçao.

Votaçao, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 1.322/97, do Deputado Gilmar
Machado, que altera dispositivos da Lei n o 11.052, de 25/3/93, que institui
meia-entrada para estudantes em locais que menciona e dá outras
providéncias. A Comissão de Justica concluiu pela constitucionalidade do
projeto. A Comissâo de Educaçao perdeu prazo para emitir parecer. A
Comissão de Fiscalizaçâo Financeira opinou pela aprovacão do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou 0
projeto a Comissão de Educacâo, que opina pela aprovação da Ernenda n° 1
na forma da Subemenda n° 1, que apresenta, e pela rejeição das Emendas
n°s 2 e 3. Em votaçâo, o Substitutivo n° 1, salvo emendas. Os Deputados que
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o aprovam permaneçam como se encontram.(- Pausa.) Aprovado. Em
votação, a Emenda n o 1, que recebeu parecer pela aprovação, salvo
subemenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Em votaçao, a Subemenda no 1 a Emenda no 1, que
recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, as Emendas n o

s 2 e 3,
que receberam parecer pela rejeição. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Fica, portanto,
aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei no 1.322/97 corn a Emenda no 1 e a
Subemenda no 1 a Emenda no 1. A Comissâo de Educação.

Votaçâo, em 21 turno, do Projeto de Lei no 889/96, do Deputado LeonIdio
Bouças, que suprime dispositivos da Lei n o 12.032, de 22/12/95, que dispOe
sobre a cobrança da taxa de segurança pUblica no âmbito do Estado de
Minas Gerais. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo no 1 ao vencido em 10 turno. Em votaçâo,
o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o
Projeto de Lei no 889/96 na forma do Substitutivo no 1. A Comissão de
Redaçao.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar no 30/98, da CPI
do Sistema Penitenciário, que altera a Lei no 5.406, de 16/12/65, que dispOe
sobre a Lei Orgânica da PolIcia Civil do Estado.. A Comissão de Justica
conclui pea constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administraço
Püblica opina por sua aprovaçâo corn as Emendas n o

s 1 a 3, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Nâo ha oradores inscritos.

- Vern a Mesa:
EMENDA NO 4 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 30/98

Acrescente-se onde convier:
"....Em cada edifIcio de fOrum, nas comarcas do interior, será construldo

espaço Para instalação de escritOrio da Defensoria PUblica, idêntico ao
reservado Para o Ministério Püblico.".

Sala das Reuniães, 4 de agosto de 1998.
Tarcisio Henriques
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussao. No decorrer da discusso, foi

apresentada ao projeto emenda do Deputado TarcIslo Henriques, a qual
recebeu o no 4. A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha o projeto corn a emenda a Comissão de Administraçao
Püblica Para parecer.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n o 924/96, do Deputado Alencar
da Silveira JUnior, que dispOe sobre normas de acesso as atividades
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realizadas nos estádios e nas pracas de esportes de propriedade do Estado e
dá providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educacão opina por sua aprovacäo. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina por sua aprovaçao com a Emenda no 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Näo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votacão, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçao,
a Emenda no 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1 1 turno, o
Projeto de Lei no 924/96 corn a Emenda no 1. A Corn issâo de Fiscalizaçâo
Financeira.

Discussão em 20 turno, do Projeto de Lei no 1.112/97, do Deputado José
Bonifácio, que altera dispositivos da Lei no 10.561, de 27/12/91, que dispOe
sobre a poiltica forestal do Estado. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo no 1. Vern a Mesa
requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita 0 adiamento da
discussão, por cinco dias, do Projeto de Lei no 1.112/97. Em votaçao, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Persistindo a falta de "quorum" qualificado Para a apreciação de propostas
de emendas a Constituição, a Presidência passa A 3a Parte da reuniâo,
destinada a comunicaçôes e a pronunciamentos de oradores inscritos.

31 Parte
Leitura de ComunicaçOes

- A seguir, a Presidência dá ciência ao Plenário das comunicaçOes
apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira JUnior -
falecimento do Sr. Emanuel Martins Gomes, em Bela Horizonte; e Pericles
Ferreira - falecimento da Sra. Diva Celeste Rodrigues Ribeiro, em Belo
Horizonte (Ciente. Oficie-se.).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicaçOes a serem feitas nem

oradores inscritos, a Presidência encerra a reuniâo, convocando as
Deputados Para as extraordinárias de amanhä, dia 5 de agosto, as 9 e as 20
horas, nos termos do edital de convocaçâo, bern como Para a ordinária da
mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada pelo Sr. Presidente e a publicada na edicão anterior.). Levanta-se
a reunjão.

ATA DA 293a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 5/8/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz
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Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Discussão e Votaçao de Proposiçöes: Inexisténcia de "quorum"
qualificado para apreciação das propostas de emenda a Constituição -
Votaçâo, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.462/97; votacao do Substitutivo
n° 1; rejeicao; votação do projeto original; rejeiçâo; verificaçao de votaçäo;
inexistência de "quorum" para votaçào; anulaçao da votaçâo - Encerrarnento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Elmo Braz - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade -
Antonio Julio - Antonio Roberto - Arnaldo Penna - Bend Guedes - Bilac Pinto -
Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Kemil
Kurnaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Heiênio - Maria José Haueisen -
Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques -
Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

i2 Parte
Ata

- 0 Deputado José Braga, 21-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reuniào anterior, que é aprovada sem restriçOes.

22 Parte (Ordern do Dia) 	 -
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai

passar a 21 Parte da reunião, corn a discussão e a votaçâo da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votaçâo de ProposiçOes
o Sr. Presidente A Presidéncia verifica, de piano, que não ha "quorum"

para a votação das propostas de emenda a Constituiçao, mas que o ha para
a apreciação das dernais matérias constantes na pauta.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.462/97, do Deputado Anderson
Adauto, que dispOe sobre a implantação do Fundo de Manutençao e
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Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçào do Magistério, de
que trata a Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96. A Comissâo de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° i, que
apresenta. As ComissOes de Educacâo e de Fiscalizaçâo Financeira opinam
por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissâo
de Justica. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado. Em votaçäo, o Projeto
de Lei n° 1.462/97, do Deputado Anderson Adauto. Os Deputados que o
aprovam perrnanecam como se encontram. (-Pausa.) Rejeitado.

O Deputado AntOnio Julio - Solicito verificação de votaçâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência val proceder a verificacão de votaçao; para

tanto, solicita aos Deputados que ocupem seus lugares.
- Procede-se a verificação de votação por meio do painel eletrOnico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 17 Deputados. Não ha, portanto,

'quorum" para a votacao nem para o prosseguimento dos trabalhos. A
Presidência torna a votaçao sem efeito.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os

Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já
pubiicada, e para a extraordinária também de hoje, as 20 horas, nos termos
do edital de convocacâo. Levanta-se a reunião.

TRAMrrAçA0 DE PRoPosIçOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.654/98

Comissão de Direitos Humanos
RelatOrio

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o projeto de lei em análise altera a
Lei n° 1.515, de 1956, que dispOe sobre declaracao de bens de cidadâos que
exerçam determinados cargos e funcOes pUblicas.

Atendendo a requerimento do autor, aprovado em 26/5/98, a proposiçâo foi
enviada a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o
art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
A Lei n° 1.515, de 1956, que instituiu a obrigatoriedade de declaraçâo de

bens para os ocupantes de diversos cargos e funcOes, teve sua aplicabilidade
ampliada pela Lei n° 10.048, de 1989. Segundo a lei original, a declaraçâo,
prestada no CartOrio de TItulos e Documentos da Comarca, deveria
permanecer aberta para consulta de qualquer cidadão.

A proposicão em análise muda esse procedimento, ao determinar que as
declaraçOes de bens discriminadas nessas leis sejam publicadas no diário
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oficial do Estado, obtendo, corn isso, maior publicidade e amplitude.
A divulgaçao da declaração de bens de ocupantes de determinados cargos

foi objeto de preocupaçao ate mesmo da CPI do Sisterna Penitenciário, que
propôs modificaçoes na Lei n° 5.046, de 16/12/65, instituindo a
obrigatoriedade da deciaraçao bianual de bens para os membros da Policia
Civil.

A matéria sempre necessitou de cuidadosa formuiaçâo de regras, corn
vistas a disciplinar e prevenir, pela açao legislativa, a obtençao iiegal de
benefIcios por ocupantes de cargos e funcôes pübiicas. Cabe ao Estado
evitar, por melo do controle das deciaraçoes apresentadas, possIveis lesôes
a moralidade administrativa.

Conclusão
PeIo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.654/98, no 10

turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 5 de agosto de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Marcos Heiènio - João

Batista de Oliveira.
PARECER SOBRE PROCESSOS DE LEGITIMAçAO DE POSSE DE

TERRAS DEVOLUTAS DO ESTADO A QUE SE REFERE A MENSAGEM NO
273/98

Corn issâo de Poiltica Agropecuária e Agroinciustrial
Relatôrio

A fim de se dar cumprimento ao disposto no art. 62, inciso XXXIV, da
Constituiçao mineira, o Governador do Estado fez remeter a este Legisiativo
autos de processos administrativos de legitimaçäo de posse de terras
devolutas, resultantes de estudos realizados pela Fundação Rural Mineira -
Coionizaçao e Desenvoivimento Agrário - RURALMINAS.

Em observância as regras contidas na Decisão Normativa da Presidência n°
18, de 17/6/93, que disciplina a tramitaçao da matéria, compete a esta
Comissão, nesta fase preliminar, examinar os pressupostos legais da matéria.

Eu ndamentaçao
Os mencionados dispositivos constitucionais conferem a Assembiéia

Legisiativa a competência privativa de aprovar, previamente, a aiienação ou a
concessäo de terras pübiicas, ressaIvando o disposto no art. 247, § 30, da
Carta Estadual.

As exceçöes aludidas referem-se a alienaçao ou a concessão de terra
pübiica abrangida pelo piano de reforma agrária estaduai, previsto em lei, e a
concessâo gratuita de domInio.

Examinado todo o material, cumpre-nos agora, conforme determina a
referida decisão normativa, apresentar projeto de resolução, por meio do qual
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se aprovam as aiienacôes referentes aos autos de processos administrativos
sem vicios de natureza constitucionai ou legal.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos peia apresentação do seguinte projeto de

resolucão.
PROJETO DE RES0LucA0 NO 1.859/98

Aprova, em conformidade corn o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituicão
do Estado, as alienaçoes das terras devolutas que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Ficam aprovadas, em conformidade corn o disposto no art. 62,

XXXIV, da Constituição do Estado, as alienacöes das terras devolutas
especificadas nos Anexos I e ii desta resolução, observada a enumeração
dos respectivos beneficiários.

Art. 20 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das ComissOes, 5 de agosto de 1998.
Paulo Piau, Presidente e relator - Maria José Haueisen - Ailton Vilela.

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Processos Urbanos

ANEXO I
(a que se refere o art. 10 da Resoluçâo n° , de 	 de 1995)

Processos Rurais
ANEXO II

(a que se refere o art. 1 1 da Resolucão n° , de de 1996)
* - Os quadros referentes a estes ANEXOS foram publicados na edicão de

6/8/98 do "Diário do Legislativo".
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 1998

ATAS

ATA DA 392 a REUNIAO ORDINARIA, EM 5/8/98
Presidência do Deputado Francisco Ramaiho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1 1 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagens n°s 286 e 287/98 (encaminham os vetos as
Proposiçöes de Lei n°s 13.837 e 13.827, respectivamente), do Governador do
Estado - Oficios - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposiçöes: Projeto de Resoluçâo no 1.859/98 - Projeto de Lei no 1.860/98 -
Comunicaçoes: Comunicacöes dos Deputados Wanderley Avila e Paulo
Schettino (2) - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Durval Angelo - 21
Parte (Ordem do Dia): 1  Fase: Abertura de lnscriçOes - Designaçao de
ComissOes: Comissão Parlamentar de Inquerito para, no Prazo de 120 Dias,
Apurar a Entrada de Medicamentos Falsos na Rede Hospitalar Püblica e
Privada, bern como a Comercializaçao dos Mesmos no Estado - Comissöes
Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos as ProposiçOes de Lei nos
13.761 e 13.822 - Discussão e Votaçâo de Pareceres: Pareceres da
Cornissão de Justica pela inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n

o
s 1.438,

1.449 e 1.585/97; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento no
2.490/98; aprovação na forma do Substitutivo no i - Requerimento no
2.501/98; aprovaçao corn a Emenda no 1 - Requerimento no 2.503/98;
aprovação corn a Emenda no 1 - 21 Fase: Discussão e Votação de
Proposiçães: lnexistência de "quorum" qualificado para votaçâo de propostas
de ernenda a Constituição - Prosseguimento da votaçao, em 10 turno, do
Projeto de Lei no 1.462/97; renovação da votaçâo do projeto original; rejeição;
verificaçao de votação; inexisténcia de "quorum" para votaçäo; anulaçâo da
votação; questão de ordem; chamada para recomposição do nümero
regimental; inexistência de "quorum" para continuaçao dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia. 	 -

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Elmo Braz - Maria Olivia - Agostinho

PatrUs - Auiton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antonio Genaro - Antonio JUlio - Antonio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues
- Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Joâo Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
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Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria
Barros - José Militäo - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14hl5min, a lista de

cornparecirnento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniao. Sob a proteçâo de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 51Secret6ria, nas funcOes de 20-Secret6rio,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado José Maria Barros, 1°-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

"MENSAGEM N O 286/98*
Belo Horizonte, 3 de agosto de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto total a Proposição de Lei no
13.837, que cria o Fundo Estadual de Protecão e Defesa do Consumidor e dá
outras providências.

Para apreciaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razöes do veto. 	 -

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressOes de rneu elevado
apreço e distinta consideraçâo.

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

Recebi, para sançâo, a Proposição de Lei no 13.837, que cria o Fundo
Estadual de Proteçao e Defesa do Consumidor e dá outras providências.
Veriflco, ao examiná-la, que a proposição contém normas que estäo em
desacordo corn a Lei Complementar no 27, de 18 de janeiro de 1993, alterada
pela Lei Complementar no 36, de 18 de janeiro de 1995. Essa desarmonia
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ocorre, em especial, quando a proposta silencia quanto ao estabelecimento
de contrapartidas a serem exigidas dos beneficiários e quanta a fixação de
condiçoes para concessäo de financiamentos, contrariando 0 disposto no
artigo 30, VI e VII, da Lei Complementar n° 27, de 1993, alterada pela Lei
Complementar n° 36, de 1995. Além disso, ao determinar que as condiçOes
de financiamento sejam especificadas pelo Grupo Coordenador, a proposta
confere a esse Orgão funçao que não Ihe é reconhecida pela Iegislação acima
mendonada.

Cabe considerar, ainda, que o § 20 do artigo 30 da proposição contraria,
tambérn, a Lei Complementar n° 27, de 1993 (art. 6 0), ao possibilitar a
aplicaçao financeira das disponibilidades do Fundo em operacôes ativas,
quando tais recursos são aplicados, obrigatoriamente, em titulos da dIvida
pUblica estadual ou em titulos de instituiçoes financeiras oficials do Estado.

Se a proposta desatende, pelo visto, a regras que regem de modo
obrigatorio a instituição de fundos no Estado, inviabilizando a sua aceitaçao,
cumpre-me esclarecer que, mesmo nao podendo acolhé-la, não haverá
nenhurn prejuizo para o cumprimento das atividades de proteção e defesa do
consumidor, que hoje constituem encargos próprios de órgãos permanentes
da adrninistraçao estadual, que contam, para esse fim, corn a cobertura de
recursos financeiros suficientes no orçamento anual do Estado.

Par esses motivos, oponho veto total a Proposição de Lei n° 13.837, que
devolvo a egrégia Assembléia Legislativa, para reexarne.

Palácio da Liberdade, em Bela Horizonte, aos 31 dejulho de 1998."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo corn a texto original.

"MENSAGEM NO 287/98*
Bela Horizonte, 3 de agosto de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Exceléncia que, no uso

de atribuiçao que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado corn o artigo
70, inciso II, da Constituiçao do Estado, opus veto parcial a Proposição de Lei
no 13.827, que cria a Agencia Estadual de Regulaçao de Serviços PUblicos de
Minas Gerais - ARSEMG -' dispöe sabre seu funcionamento e estrutura e dá
outras providências.

Para apreciaçao dessa egrégia Assembléia Legislativa, encaminho-Ihe, em
anexo, as razOes do veto.

Ao ensejo, renovo a Vossa Exceléncia as expressöes de meu elevado
apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
Razães do Veto
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Vern a mirn, para sanção, a Proposição de Lei n° 13.827, que "cria a

Agência Estadual de Regulaçao de Servicos PUblicos - ARSEMG -, dispôe
sobre seu funcionamento e estrutura e dá outras providéncias". ApOs seu
exarne, porérn, sinto o dever de recusar anuência a dispositivos seus que
considero contrários ao interesse püblico.

Ao § 2° do artigo 81, que estabelece dever urn dos membros do Conseiho
Diretor ser indicado pelo Governador do Estado "após escolha em lista trIplice
apresentada pelas representaçoes sindicais dos trabalhadores das empresas
submetidas a acão da ARSEMG", porque tal medida é, na prática, inviável,
uma vez que é eminentemente grande o nümero de empresas sujeitas a ação
da ARSEMG e, conseqüentemente, das representaçöes sindicais de seus
trabalhadores, além da circunstância de que não é finalidade da agência ora
criada tutelar interesses dos trabalhadores das empresas par ela fiscalizadas,
o que torna a norma inadequada.

Ao artigo 23, porque, ao determinar a constituição de cornissão de
acompanhamento e fiscalizaçao, cornposta, em sua major parte, de
elementos estranhos a ARSEMG, vem restabelecer, sO que dentro da
agência, a relacão desequilibrada existente quanta a cada servico concedido,
exatamente a que se pretende corrigir.

Finalmente, ao artigo 43, por injunçao do § 4° do artigo 70 da Constituição
do Estado, uma vez que a revogação dos incisos V e VI do artigo 10 da Lei nO

12.219, de 1 1 de julho de 1996, relativos a vistoria e inspeção de seguranca
dos velculos e guarda de veIculos automotores apreendidos ou recoihidos,
traria confusão e interpretaçoes conflitantes. A isso, acresce a circunstãncia
de que, neste momento, a Secretaria de Estado da Segurança Püblica está
negociando, corn a Prefeitura Municipal de Bela Horizonte e outras, a
transferéncia da responsabilidade pela guarda dos veiculos apreendidos,
negociaçao essa que seria prejudicada corn a sanção do artigo.

Por esses motivos, deixo de sancionar a § 20 do artiga 80, a artigo 23 e a
artigo 43 da Proposição de Lei n° 13.827, que devolvo a egrégia Assembléia
Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 31 dejulho de 1998."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo corn a texto original.

OFiCIOS
Do Sr. Fernando Antonio Rodriguez, Secretário de Recursos HIdricos

Interino do Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cópia do primeiro
termo aditivo ao Convênio MMNSRH n° 529/97. (- A Comissão de
Fiscalizacaa Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c a
art. 100, inciso )(VI, do Regimento Interno.)
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Do Sr. Murilo Flores, Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da

Agricultura, prestando informaçaes sobre convénios celebrados entre esse
Orgâo e a Secretaria de Agricultura (2) e a EMATER-MG (3). (- A Comissão
de Fiscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual,
c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Nassim Gabriel Mehedif, Secretário Nacional de Formaçâo e
Desenvolvimento Profissional, encam,nhando as publicaçôes "Programa
Integrar - Formaçâo e Qualificação para o Trabalho" e "Diagnóstico do
Complexo Metal - Mecânico Brasileiro".

Do Sr. Mario Jorge de Carvalho Lima, Secretário Executivo da Comissão
Gestora do Programa Emergencial de Frentes Produtivas, encaminhando
cOpia de convenio firmado entre a SUDENE e o Estado. (- A Comissão de
Fiscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Marcus VinIcius Caetano Pestana da Silva, Secretário do
Planejamento, informando, em atencao a requerimento do Deputado Wilson
Pires, que os municIpios que menciona ja estão incluldos no Programa de
Melhoria da Oferta de Agua no Semi-Arido Mineiro.

Do Sr. Raul David do Valle JUnior, Diretor Executivo do Programa de
Reforma da Educaçao Profissional (3), informando que foram firmados
convênios entre o Ministério da Educaçao e do Desporto e a Secretaria da
Educaçao. (- A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira, para os fins do art. 74
da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Antonio Luiz Musa de Noronha, Diretor Superintendente de
Orçamento da Secretaria do Planejamento, encaminhando cópia do RelatOrio
do Controle do Limite Orçamentário, referente aos meses de janeiro a junho
de 1998. (- A Comissâo de Fiscalizaçao Financeira.)

Do Sr. RUbio de Andrade, Diretor da Superintendéncia de Desenvolvimento
do Node de Minas da Secretaria do Planejamento, encaminhando
informaçOes e orientaçOes básicas sobre programas do Governo Estadual
que estão sendo implementados sob a coordenaçao da SUDENOR. (- A
Comissão de Administraçao PUblica.)

Da Sra. Maria das Mercês Alves de Resende, Delegada DEMEC-MG
Substituta, do Ministério da Educaçao e do Desporto, encaminhando cópia da
Portaria n° 524, de 12/6/98, que revoga a Portaria n o 399/98, que tratava da
concessão dos antigos Registros de Professor e Especialista em Educaçao, e
o Parecer n° 389/98, da Consultoria JurIdica daquele Ministério. (- A
Comissâo de Educacão.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em
Minas Gerais, encarninhando dados dos contratos de repasse de recursos do
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Orçamento Geral da Uniäo celebrados entre aquela instituicão e o Estado de
Minas Gerais. (- A Comissão de Fiscalizaçäo Financeira para os fins do art.
74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da CEF em
Minas Gerais (2), notificando as liberacOes de recursos financeiros em
27/7/98 e em 28/7/98, destinados a COPASA-MG, referentes as parcelas dos
contratos que menciona, assinados corn aquela instituicäo, corn recursos do
FGTS. (- A Comissão de Fiscalizacão Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Manoel Geraldo Dayrell, Chefe de Gabinete da Presidência da
CODEVASF, encaminhando cópia de convênio firmado entre essa
Companhia e a Secretaria de Agricultura. (- A Comissão de Fiscaliza(;ão
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Carmelina dos Santos Rosa, Chefe de Gabinete Substituta da
Secretaria Nacional dos Direitos Humanos, comunicando que foi firmado
convOnio entre o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional dos
Direitos Humanos, e a Secretaria do Trabaiho. (- A Comissâo de Fiscalizaçâo
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

De Doris Simch Brochado, Oficial de Gabinete da Casa Civil da Presidência
da RepUblica, informando o recebimento do OfIcio n° 1.152/98/5GM, que
encaminhou solicitaçao do Deputado Alberto Pinto Coelho, e seu envio ao
Ministérjo das Comunicacoes para as providências cabIveis.

Do Frei Mazeau Claude, Coordenador da Justice et Paix pour les
Franciscains, protestando contra as agressOes sofridas pelo Frei Rodrigo
Arnedée Peret, por agentes pastorais e por trabalhadores. (- A Comissâo de
Direitos Humanos.)

Do Sr. Manoel Pereira Bernardes, Presidente da Câmara de Dirigentes
Lojistas, encaminhando o "TermOmetro de Vendas" do mês de junho.

Do Sr. Rômulo Duque de Azevedo, Presidente da Associação Mineira de
Produtores de Artes Cénicas - AMPARC -, repudiando o projeto de lei que
visa a beneficiar a categoria de estudantes corn a meia-entrada nos
espetáculos cênicos. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.322/97.)

Do Sr. Rubens Lessa Carvaiho, Presidente do Sindicato das Ernpresas de
Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais, manifestando sua
posição contrária ao Projeto de Lei n o 1.833/98. (- Anexe-se ao Projeto de Lei
n° 1.833/98.)

Do Sr. Renato Rossi, Presidente da Federaçao do Comércio do Estado de
Minas Gerais, solicitando o empenho dos Deputados na rejeicão do Projeto
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de Lei n° 1.543/97. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.543/97.)
Do Sr. José Ribeiro de Carvalho, Presidente da Associaçao dos Produtores

de Sementes do Estado de Minas Gerais, encaminhando cópia do documento
"A Globalizaçao e As Pequenas e Médias Empresas na Agricultura". (- A
Cornissão de Politica Agropecuária.)

Dos Srs. Marco Aurélio Pereira, Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos
no Estado de São Paulo; Nereu Nunes Pereira, Presidente da Associaçao dos
Juizes Classistas da Terceira Região; e Robert Soares Gomes,
Superintendente do Sindicato dos Contabilistas de Belo Horizonte,
comunicando a eleção das novas diretorias dos citados órgãos.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçöes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçôes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE RES0LuçA0 N O 1.859/98*

* - 0 Projeto de Resolução n° 1.859/98 foi publicado na edição anterior.
PROJETO DE LEI N O 1.860/98

Declara de utilidade püblica a Associação Comunitária do Bairro Lajinha,
corn sede no Municipio de Coqueiral.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação Comunitária do

Bairro Lajinha, corn sede no MunicIpio de CoqueiraL
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de agosto de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Lajinha tern por finalidade

prornover a assistência as pessoas carentes do bairro nas rnais variadas
formas, sem discriminação religiosa, filosôfIca, politica ou racial. Oferece
programas para a saüde da famIlia, da gestante, da criança e dos idosos.

Pelo trabaiho desempenhado, peço aos nobres pares a aprovação deste
projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

Comunicaçaes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados

Wanderley Avila e Paulo Schettino (2).
Oradores Inscritos
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o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, todos nOs conhecemos o velho ditado que diz que em uma guerra
a primeira baixa é a da verdade. Pois bern, esse ditado aplica-se a situação
que you relatar, pois a verdade é a primeira a ser sacrificada nos discursos
dos candidatos e dos politicos. Quero aqui retratar, de forma bern concreta, a
comprovação desse ditado em acontecimentos envolvendo a comunidade de
Itanhomi. A comunidade, durante os Ultimos 30 anos, vem recebendo
sucessivas promessas de que terá sua ligação asfáltica corn a BR-116
completada. Em cada eleicao, as promessas de que o asfaRo está chegando
são repetidas inümeras e inUmeras vezes. Em todas as eteiçöes, máquinas
são destocadas para aquela cornunidade, canteiros de obras são montados,
licitaçoes são arranjadas, e al se tern urn grande movimento de funcionários,
de caminhães, como se a estrada asfaltada fosse final mente chegar. Eu
mesmo, numa Feira da Paz naquela comunidade, em 1997, ouvi uma
proclamação solene de urn ex-Deputado Estadual que afirmava trazer urn
recado do Governador Eduardo Azeredo, dizendo que na segunda-feira,
ainda no més de julho de 1997, as máquinas estariam rasgando as estradas
de Itanhorni a Capitão Andrade e de Capitão Andrade a BR-1 16 e que,
finalmente, o desejado sonho da comunidade de Itanhomi seria realmente
efetivado. Mas, como eu disse no início, nurna guerra a primeira baixa é a da
verdade, e, como acontece nas campanhas eleitorais, este ano a comunidade
de Itanhomi assiste novamente perplexa ao mesmo rnovimento de terra pelas
estradas daquela cidade, so que agora a maior autoridade deste Estado, o
Governador Eduardo Azeredo, torna-se, de alguma forma, co-participante
desse conluio, porque ele próprio, na cidade de Itanhomi, prometeu que a
estrada seria finalmente conclulda, alegando que o atraso das obras devia-se
a Construtora Minas Sul, que ja havia recebido por 12km de asfalto e não
teria concluido a obra. A referida ernpresa, por sua vez, como nos Deputados
bern sabemos, afirmou que nada recebeu e por isso não pôde concluir Os
trabaihos de terraplanagem.

A situação está tao grave que não se fala rnais em conclusão das quatro
dezenas de quilometros de asfalto que restam para fazer a Iigação a BR-116.
Hoje, o Governo já admite que seria apenas possIvel fazer 10km ate Capitão
Andrade ou 1 ou 2km a frente. E urn verdadeiro absurdo que 0 próprio
Governador do Estado seja conivente corn mais essa baixa da verdade, para
não dizer corn essa mentira, para corn a comunidade de Itanhomi.

Ontem, recebi em meu gabinete uma correspondência do Presidente da
Câmara Municipal de Itanhorni, José Vicente de Barros, do PT, em que ele
nos encaminha uma moção de repUdio aprovada pela Câmara Municipal, que,
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fiando-se nas palavras do Governador do Estado, responsabiliza a empresa
pela não-conclusâo do asfalto. Esse libelo da Câmara Municipal merece ser
destacado aqui na Assembléia Legislativa, mas a empresa deve vir a püblico
dizer, nâo apenas para o povo de Itanhomi, mas para toda Minas Gerais, corn
quem está a verdade. Quem está rnentindo? Quem está provocando a baixa
da verdade na discussão sobre o asfalto em Itanhomi? Alérn disso, a Câmara
registra que os carreteiros e as proprietários dos postos de gasolina nao
estâo recebendo pelos serviços prestados e nem pelo material fornecido a
construtora. Então, essa é a grande questão. Hoje, a hipocrisia fala mais alto
nas eleicoes deste Estado, onde importa apenas a vitOria a qualquer custo e
onde importa a continuismo do poder. A lei eleitoral permitiu que Os atuais
ocupantes de cargos executivos neles permanecessem. Queremos aliar-nos
a indignação da Câmara Municipal de ltanhomi e a indignação do povo
daquela cidade, que nao aguenta mais promessas eleitoreiras. Eles querern
que seus problemas sejam solucionados definitivamente.

ltanhomi é uma cidade antiga, e na lingua indigena significa pedra
escondida. Talvez, por isso, os politicos queiram, nesses 30 anos, esconder o
asfalto dessa cidade. Essa pedra escondida, que era urna cidade que tinha
tudo, ha 40 ou 50 anos, para ser urn polo de desenvolvimento regional, por
estar localizada na proximidade do eixo Rio-Bahia e também próxima a Vitôria
no Espirito Santo, poderia fazer fluir toda a sua produção, e poderia construir
seu desenvolvimento devido a facilidade de acesso tanto para o Nordeste,
quanto para o Sul do Brasil. No entanto, vemos essa cidade estacionar. Essa
comunidade não conseguiu a que outras cidades da região conseguiram, ou
seja, atrair investimento, para gerar empregos e para fixar seu fliho a terra.
Esses politicos que por Ia aparecem corn suas promessas para conseguir
vato, e que sempre estiveram no Governo, podiam ter assumido
compromissos corn a cidade de Itanhorni. Essas pramessas, enrolaçoes e
descomprornisso corn a comunidade fizerarn corn que, ha dois meses, a ex-
Prefeito da cidade, Dr. Jaider, se filiasse ao PT, porque ele entendeu que
quern realmente se dirigia a comunidade de Itanhomi sern fazer promessas
eleitoreiras, mas prometendo parceria e cornpanheirismo na caminhada de
rnudança da cidade foi a PT, em todos as momentos.

0 PT tern demonstrado isso corn trés Vereadores da Câmara Municipal,
corn a Presidência da Câmara Municipal e corn a organização das
cornunidades que foram fundamentais e decisivas para a eleição do atual
Governo Municipal. Queremos repudiar essa situaçâo.

Estamos desafiando a Sr. Governador do Estado, Eduardo Azeredo, a vir
de pUblico tarnbém a Minas Sul Engenharia, para ver quem está mentindo,
mais urna vez, corn relaçao a Iigaçâo asfáltica de Itanhomi a BR-116. Assim,

43

realmente, poderemos ver onde está a verdade. E, infelizmente, o ditado que
diz que, na guerra, a primeira baixa é a da verdade, rnais uma vez está se
concretizando na cidade de Itanhomi. Muito obrigado.

* - Sern revisäo do orador.
21 Parte (Ordern do Dia)

1 1 Fase
Abertura de lnscriçöes

o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa a 21 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçöes da Presidência e de Deputados e a
apreciaçâo de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscricães
para a Grande Expediente da prOxima reunião.

Designacão de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Parlamentar de

Inquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar a Entrada de Medicarnentos
Falsos na Rede Hospitalar Püblica e Privada, bern coma a Comercializacão
dos Mesmos no Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado Carlos Pimenta;
suplente - Deputado Agostinha Patrüs; pelo PFL: efetivo - Deputada Wilson
Pires; suplente - Deputado Jorge Hannas; pela PMDB: efetivo - Deputado
Antonio Roberta; suplente - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; pelo PPB:
efetivo - Deputado Sebastião Helvecia; suplente - Deputado Alberta Pinto
Coelho; pebo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneira Leâo; suplente -
Deputado Gilmar Machado; pelo PDT: efetivo - Deputada Alencar da Silveira
JOnior; suplente: Deputado Ivair Nogueira; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani
Barbosa; suplente - Deputado Miguel Barbosa. Designa. A Area de Apaio as
ComissOes.

Comissäo Especial para Emitir Parecer sabre a Veto Parcial a Propasicão
de Lei n° 13.761. Pebo PSDB: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente -
Deputado Arnaldo Penna; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa;
suplente - Deputado Djabma Diniz; pela PT: efetivo - Deputado Durval Angelo;
suplente - Deputado Geraldo Nascimenta; pelo PPB: efetivo - Deputado
Glycon Terra Pinto; suplente - Deputado AntOnio Genaro; pebo PTB: efetivo -
Deputado Paula Schettino; suplente - Deputada AmbrOsia Pinto. Designo. A
Area de Apaia as ComissOes.

Comissâo Especial para Emitir Parecer sabre a Veto Parcial a Propasicão
de Lei n° 13.822. Pebo PSDB: efetivo - Deputado Ajalrnar Silva; suplente -
Deputado João Leite; pelo PFL: efetivo - Deputado Leonidia Bouças; suplente
- Deputado Sebastiâo Navarra Vieira; pelo PMDB: efetivo - Deputada AntOnio
Julio; suplente - Deputado Toninho Zeitune; pebo PT: efetivo - Deputado
Marcos Helênio; suplente - Deputada Maria José Haueisen; peba PPB: efetivo
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- Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho.
Designo. A Area de Apoio as Cornissôes.

Discussão e Votaçao de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a

constitucionalidade do Projeto de Lei n° 1.438/97, do Deputado Olinto
Godinho, que autoriza a Poder Executivo a reverter ao MunicIpio de São José
do Jacuri o imOvel que menciona. 0 parecer conclui pela inconstitucionalidade
do projeto. Em discussão, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se a projeto.

Parecer da Comissão de Justica sobre a constitucionalidade do Projeto de
Lei n° 1.449/97, do Deputado José Militäo, que dispöe sobre pagamento, a
titulo de acerto, de vencimento ou das vantagens devidos a servidor püblico
estadual e dá outras providências. 0 parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, a parecer. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçâo, o parecer. Os Deputados que
o aprovam perrnaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se o projeto.

Parecer da Cornissão de Justiça sobre a constitucionaiidade do Projeto de
Lei n° 1.585/97, do Deputado Bené Guedes, que dispOe sobre a fornecimento
de água e energia elétrica em unidades residenciais cujos responsáveis
estejam desempregadas e dá outras providéncias. 0 parecer conciui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, a parecer. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Os Deputados que
o aprovam permanecarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-
se a projeto.

Votação de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento n° 2.490/98, do Deputado Marcos Helênio,

em que pede informaçoes ao Gavernador do Estado sabre o funcionamento
do escritório de representação do Governo do Estado de Minas Gerais em
Brasilia. A Mesa da Assembiéia opina peia aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, a Substitutivo n° 1. Os
Deputados que a aprovam permaneçarn como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. 0 Requerimento n° 2.490/98 fica, portanto, aprovada na forma do
Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.501/98, da Comissâo de Direitos Humanos, solicitando
ao Secretário da Segurança PUblica informaçoes sobre a projeto de
construção da nova cadeia pUblica do MunicIpio de Araguari. A Mesa da
Assembiéia opina pela aprovaçâo do requerimento corn a Emenda n o i, que
apresenta. Em votação, a requerimento, salvo emenda. Os Deputados que 0

45
apravam permaneçam coma se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovaçäo. Os Deputados que a
aprovam permaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado a Requerimento n° 2.501/98 com a Emenda n° 1. Oficie-
se.

Requerimento n° 2.503/98, da Comissâo de Direitos Humanos, solicitando
ao Chefe da Defensoria PUbilca de Minas Gerais informaçOes sabre a
situação de todos as pracessos acornpanhados pelo Defensor que atende as
cadeias dos Municipios de Itanhomi, Araguari e Matias Barbosa. A Mesa da
Assembléia opina peia aprovação do requerimento corn a Emenda n o 1, que
apresenta. Em votaçao, a requerimenta, salvo emenda. Os Deputadas que a
aprovarn permaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçao,
a Ernenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que a
aprovarn perrnaneçam coma se encontrarn. (- Pausa.) Aprovada. 0
Requerimento n° 2.503/98 fica, portanto, aprovado corn a Ernenda n° 1.
Oficie-se.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a 1 a Fase, a Presidência

passa A 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçãa da matéria
Constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposiçöes
O Sr. Presidente - A Presidência, verificando, de piano, que não ha

"quorum" para a votaçao das propostas de emenda a Constituição, passa a
apreciacao das demais matérias.

Prosseguimento da votacão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.462/97, do
Deputado Anderson Adauto, que dispOe sobre a impiantação do Fundo de
Manutencão e Desenvoivimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magisteria, de que trata a Lei Federal n° 9.424, de 24/12/96. A Comissão de
Justiça canclui pela constitucionaildade do projeto na forma do Substitutivo no
1, que apresenta. As Comissôes de Educacão e de Fiscaiização Financeira
OPinam par sua aprovacão na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela
Comissão de Justica. 0 substitutivo foi rejeitada na reuniãa extraordinária
realizada hoje, pela rnanhã. A Presidência vai renovar a votação do projeto
original. Em votaçâa. Os Deputados que a aprovarn permaneçam coma se
encontram Rejeitado. Arquive-se.

O Deputado Raul Lima Neto - Salicita verfficaçao de vatacãa, Sr.
Presidente

O Sr. Presidente - A Presidéncia vai proceder a verificaçãa de votação.
Para tanto, solicita aos Deputados que acupem seus lugares.

- Procedese 6 verificação de votação par meia do painel eletrônico.



w
46

o Sr. Presidente - Votararn apenas 17 Deputados. Portanto, não houve
"quorum" para votaçao. A Presidência a torna sem efeito.

Questâo de Ordem
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como temos matérias

importantes na pauta, solicito a recomposiçào do 'quorum".
o Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda a

chamada para recomposição do "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário.
• Sr. Secretário (Deputado Ermano Batista) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam a chamada 21 Deputados. Não ha

"quorum" para votação nem para a continuaçâo dos nossos trabaihos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidência encerra a reuniâo, desconvocando a
reunão extraordinária prevista para logo mais, as 20 horas, e convocando Os
Deputados para a reuniâo ordinâria de amanhã, dia 6, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçâo
anterior.). Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 12a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE TRANSPORTE,
COMuNICAçA0 E OBRAS PUBLICAS

As quinze horas do dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e noventa
e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Alvaro Antonio,
Ailton Vilela e Mauri Torres (substituindo este ao Deputado Paulo Schettino,
por indicaçâo da Liderança do Bloco Social Trabaihista), mernbros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
Alvaro Antonio, declara abertos os trabaihos e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Mauri Torres, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da ComissãO
presentes. A seguir, a Presidência acusa o recebimento das proposiçOes a
seguir citadas e designa seus respectivos relatores: Projetos de Lei n°S
1.517/98 (Deputado Bilac Pinto) e 1.744/98 (Deputado Aliton Vilela). Passa-se
a fase de discussão e votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a
apreciaçao do Plenário da Assembléia. Atendendo a requerimento do
Deputado Mauri Torres, aprovado pela Comissão, a Presidência determina a
retirada de pauta do Projeto de Lei no 1.669/98. Passa-se a 3a Ease da Ordem
do Dia, corn a discussão e a votaçâo de proposiçOes da ComissãO.
Submetido a votação, e aprovado requerimento do Deputado Auiton Vilela, em
que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão corn a ComissâO
de Eiscalizaçao Financeira e Orçamentária, corn a finalidade de se apreciar 0
Projeto de Lei no 1.744/98. Cumprida a finaHdade da reuniâo, o Presidente
agradece o comparecimento de todos, convoca os membros da Comissão
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para a próxima reunião ordinária, determina a Lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissöes, 5 de agosto de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Paulo Schettino - Auiton Vilela.

ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECLIARIA E AGROINDUSTRIAL

As dez horas do dia primeiro de juiho de mil novecentos e noventa e olto,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Maria José Haueisen,
AIlton Vilela e AntOnio Andrade, membros da supracitada Comissâo.
Encontra-se presente, ainda, o Deputado Adelrno Carneiro Leäo. Havendo
nürnero regimental, e na ausência do Presidente, a Deputada Maria José
Haueisen assume a direção dos trabaihos, declara aberta a reuniào e solicita
ao Deputado Aliton Vilela que proceda a leitura da ata da reuniâo anterior,
que, lida e aprovada, e subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidente informa que a reunião se destina a ouvir o Sr. Nuno Monteiro
Casassanta, Secretário de Agricultura, representando o Secretário do
Planejamento; a Sra. Maria do Carmo Ferreira da Silva, Prefeita Municipal de
AraçuaI; e o Sr. José Jansen F. Santana, representante da FETAEMG, que
irão discutir o Projeto de Lei n o 1.763/98, do Governador do Estado, que altera
a Lei no 11.398, de 6/1/94, que cria o Fundo Prô-Floresta, e dá outras
providências. A seguir, a Presidente convida os referidos senhores para
tomarem assento a mesa e passa a leitura da seguinte correspondência:
Oficlo no 608/98-A, do Presidente da RURALMINAS, publicado no "Diário do
Legislativo" de 27/6/98, e convite da Central de Ensino e Desenvolvimento
Agrãrio de Florestal para participar da 23 1 Semana do Produtor Rural -
Hortigranjeiro, a ser realizada de 13 a 17/7/98, nessa cidade. Logo após, a
Deputada Maria José Haueisen, autora do requerimento que deu origem ao
COnvite as autoridades presentes, tece comentários iniciais sobre o tema em
questao. Em seguida, os convidados e os Deputados discutem o assunto,
cOnforme consta nas notas taquigraficas. Encerrada essa fase, a Presidência
Procede a leitura de requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita
Seja encaminhada ao Governador do Estado cópia de documento da
Cornussâo Interna de Privatizacâo da CASEMG, entregue a Comissão em
30/6/98 Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a
finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares
e dos convidados, convoca os membros da Comissào para a prOxirna reuniäo
ordinárja, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Corn issOes, 5 de agosto de 1998.
Paulo Piau, Presidente - AIlton Vilela - Maria José Haueisen - AntOnio

Andrade
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ATA DA 63a REUNJAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE REDAcAO
As vinte horas do dia oito de juiho de mil novecentos e noventa e oito,

comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Bilac Pinto, Ailton Vilela e
Jorge Hannas, membros da supracitada Comissâo. Na auséncia do
Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, a Vice-Presidente, Deputado Bilac
Pinto, assume a direção dos trabaihos e, havendo nUmero regimental
declara aberta a reunião. Em virtude de aprovaçao de requerimento do
Deputado Ailton Vilela, o Presidente dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual e dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir informa que a reunião se destina a apreciar as
matérias constantes na pauta e suspende a reunião ate que as matérias
sejam apreciadas em Plenário. As 20h3Omin são reabertos as trabaihos corn
a presença dos Deputados Dimas Rodrigues, Arnaldo Penna e Aliton Vilela,
membros da supracitada Comissão. A seguir, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, distribui ao Deputado Arnaldo Penna as Projetos de Lei nos
1.120/97 e 1.746/98 e ao Deputado Aliton Vilela, as Projetos de Lei nos
1.757/98 e 1.790/98. Encerrada a ia Parte dos trabaihos, passa-se a ia Ease
da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre
proposiçôes sujeitas a apreciação do Plenârio. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados as Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nos 1.120/97 e 1.746/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna) e do Projeto de
Lei no 1.790/98 (relator: Deputado Aliton Vilela). A Presidência retira da pauta
o Projeto de Lei no 1.757/98, do Governador do Estado, por nâo cumprir as
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra as
trabalhos.

Sala das Comissôes, 6 de agosta de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - AIlton Vilela.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.777/98

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Acao Social
Relatôrio

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em exame visa a
declarar de utilidade pUblica a Associação dos Moradores dos Othos d'Agua,
corn sede no MunicIpio de Uberaba.

Apôs o exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituicãa e
Justiça, que não encontrou óbice a sua tramitaçao, vem eta a esta ComissãO
para deliberaçao conclusiva, nos termos regimentals.
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Fundarnentação

Reconhecemos a pertinência em se declarar de utHidade pUblica a entidade
mencionada, tendo em vista seus objetivos de praticar a fitantropia e
desenvolver atividades em prol dos moradores do local denorninado Othos
d'Agua, localizado no Municipio de Uberaba.

Conclusão
Pelo expasto, opinamos pela aprovaçãa do Projeto de Lei no 1.777/98 na

forma original.
Sala das Corn issöes, 6 de agosto de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.792/98
Camissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

Relatário
De iniciativa do Deputada Ivo José, a projeto de lei em epIgrafe tern por

objetivo declarar de utilidade püblica a Creche Lindom - Lar Infantil Doloriza
Monteiro, corn sede no MunicIpio de Naque.

A propasição foi encaminhada preliminarmente a Comissâo de Constituição
e Justiça, que não encontrou óbice legal ou canstitucional 6 tramitação da
matéria.

Agora, cumpre a este órgão cotegiado deliberar conclusivamente sabre a
propasição, na forma regimental.

Fundamentaçao
Salientamos a caráter filantrópico das atividades desenvolvidas peta aludida

Creche, que buscam amparar a criança carente, oferecendo-Ihe abrigo,
alimentaçao, educação e assisténcia social.

Consideramas, portanto, justa e merecida a pretendida outorga de tItulo
declaratórjo de utilidade püblica.

Conclusão
Em face do exposta, somas pela aprovacão do Projeto de Lei no 1.792/98

na forma proposta.
Sala das Comissöes, 6 de agasto de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECERPARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.517/97
Camissão de Transporte, Comunicação e Obras PUbticas

Relatória
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em epigrafe

'flStitui a transporte rodoviário intermunicipal alternativa de passageiras no
Estado

Cumpridas as formalidades regirnentais, a referido projeta mereceu exame
da Comissão de Constituiçao e Justiça, que concluiu par sua juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade corn as Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor opinou pela aprovaçâo
do projeto corn as Emendas n°s 3 e 4, de sua autoria, e pela rejeição das
Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição nos lindes de sua
competência, conforme preceitua o art. 188, c/c o art. 102, XII, "b", do
Regirnento Interno.

Fundarnentaçao
A proposição institui o transporte coletivo intermunicipal alternativo de

passageiros, o qual, nos termos do art. 2 1, será explorado por pessoas
fisicas, condutoras autônomas, que trafeguem em velculo prOprio, de aluguel,
e que sejam detentoras de permissão ou concessão do poder püblico
municipal para explorar trarisporte local de passageiros, em velculos de 3 a
15 lugares.

Discorre, ainda, a referida proposiçao, em seu art. 30, sobre as condicôes
em que tal transporte ocorrerá, dispondo que a tarifa não será inferior àquela
cobrada pelo transporte coletivo regular, autorizado pelo DER-MG; que o
embarque de passageiros se dará em local diverso daquele utilizado pelo
transporte regular; que os velculos não terão mais de oito anos de uso, terão
seguro total, inclusive para a cobertura de danos contra terceiros, e conterão
inscrição, na parte externa, corn os dizeres "Transporte Alternativo".

Estatui a Carta mineira, em seu art. 10, IX, que compete ao Estado explorar,
thretamente ou mediante concessão, os serviços de transporte ferroviário e o
servico rodoviário estadual de passageiros. Consoante esse mandamento
constitucional, o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em nosso
Estado e explorado por empresas particulares mediante o regime de
concessão.

Todavia, apesar dos constantes esforços, o poder püblico não tern
conseguido oferecer em nhveis satisfatôrios a transporte coletivo, levando a
populaçäo que dele se serve a buscar solucoes de improviso.

Corn a insuflciência dos servicos prestados pelo transporte regular, cresce a
insatisfação do usuário, o que tern levado, não so em nosso Estado mas
também em outros como Rio e São Paulo, ao surgimento de modalidades
alternativas de transporte, como a criada pelos "perueiros".

Esse transporte vem sendo praticado nos dias de hoje na clandestinidade, a
margem da lei e sem nenhuma fiscalização, pois a matéria não está
regulamentada.

Em conseqüência, o que se encontra é uma frota veiha, mal conservada,
que não prioriza a segurança e o conforto do usuário, aumentando em muito
o risco de acidentes nas rodovias.
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Dessa forma, não poderia esta Comissão deixar de dar acolhida a

proposiçäo, uma vez que ela vem para disciplinar a transporte alternativo no
Estado, resguardando as linhas do transporte regular.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovacão do Projeto de Lei n° 1.517/97

no 1 0 turno, corn as Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de Defesa do
Consumidor, e pela rejeicão da Emenda n° 2, da Comissão de Constituicão e
Justica, considerando prejudicada a Emenda n° 1, da rnesma Comissão.

Sala das Comissôes, 5 de agosto de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Paulo Schettino, relator - AIlton Vilela.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.669/98
Comissäo de Transporte, Comunicação e Obras Püblicas

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposicão em pauta

define direitos e obrigaçOes dos usuários do transporte rodoviário
intermunicipal de passageiros.

Apôs a exame da Comissão de Constituicão e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto e Ihe
apresentou a Emenda n° 1, vem a proposicão a esta Comissão, nos termos
regimentais.

Fundarnentacão
Preceitua a Carta mineira, em seu art. 10, IX, que compete ao Estado

explorar, diretamente ou mediante concessão, os servicos de transporte
ferroviário e aquaviário que não transponharn as limites de seu território e Os
de transporte rodoviário estadual de passageiros. Consoante esse comando
constitucional, a transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, em
nosso Estado, e explorado por empresas particulares, mediante o regime de
concessão.

A propasiçao sob comento vem ratificar dispositivos constantes no Decreto
no 32.256, de 15/3/91, que contém a Regularnento do Transporte Coletivo
Intermunicipal, transformando-os em lei no sentido formal e-eliminando a
caráter instável das relacOes vigentes entre delegatário e passageira, sujeitas
a discricionariedade do Poder Executivo. Reunindo-se em urn ünico
mandamento legal as direitos e as obrigaçOes dos usuãrios desse servico
ptThlico de transporte, torna-se mais fácil seu usufruto ou cumprirnenta. Além
do mais, canscientiza-se a cidadão acerca de seus limites.

O projeta ora examinada traz uma inovacão aa instituir sancoes e
penalidades para a infrator das normas nele contidas, estabelecendo medidas
e critérios em suas disposiçOes, e vern preencher uma lacuna em nossa
ordenamento juridica, porquanto a referido regulamento nãa está embasada
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em lei em sentido estrito.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei n° 1.669/98

no 10 turno, corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição
e Justiça.

Sala das Comissöes, 5 de agosto de 1998.
Alvaro AntOnio, Presidente - Ailton Vilela, relator - Paulo Schettino.

COMuNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 5/8/98, as seguintes comunicaçOes:
Do Deputado Paulo Schettino (2), dando ciência do falecimento dos Srs.

Miguel de Vasconcelos Safe, ocorrido no dia 23/7/98, em Belo Horizonte. e
Amélio Vicentino Terrinha, ocorrido no dia 29/7/98, em Betim. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila, dando ciéncia do falecimento do Sr. Arlindo
L. Ribeiro, ocorrido no dia 1 1/8/98, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)

1
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BELO HORIZONTE, SABADO, 8 DE AGOSTO DE 1998

ATA

ATA DA 393a REUNIAO ORDINARIA, EM 6/8/98
Presidência da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: OfIcios - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçäo de
ProposiçOes: Projetos de Lei n°s 1.861 e 1.862/98 - ComunicaçOes:
ComunicaçOes das Comissöes de Direitos Humanos, de Politica
Agropecuária e de Transporte e da Deputada Maria Olivia - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Durval Angelo - 23 Parte (Ordem do Dia): 1a

Fase: Abertura de Inscricoes - Designação de ComissOes: ComissOes
Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos as ProposiçOes de Lei n°s
13.807 e 13.834 - Leitura de ComunicaçOes - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Elmo Braz - Maria Olivia - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela - Alvaro Antonio -

Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Santanna -
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Sebastiâo Costa - TarcIsio Henriques - Toninho
Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 141115min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria José Haueisen, 21Secret6ria "ad hoc", procede a leitura

da ata da reuniao anterior, que e aprovada sem restricOes.
Correspondência

- 0 Deputado Durval Angelo, 1 1-Secret6rio "ad hoc", Iê a seguinte
correspondência:
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OFICIOS
Do Sr. Arnaldo Pereira dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de

Itabirito, solicitando informaçoes para proceder ao desmembramento do
Distrito de Amarantina do MunicIpio de Ouro Preto e sua incorporaçäo ao
MunicIpio de Itabirito, uma vez que a popuiacäo do mencionado distrito utiliza
os sistemas de saUde, educação e comércio deste rnunicIpio.

Do Sr. Eduardo Maia Boteiho, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional
do TrabaHio - 3a Regiao, encaminhando cópia de expediente relativo ao DER-
MG, para consideração desta Casa. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da CEF em
Minas Gerais, notificando as Iiberaçoes de recursos financeiros em 29/7/98,
destinados a COPASA-MG, referentes as parcelas dos contratos que
menciona, assinados corn aquela instituição, corn recursos do FGTS. (- A
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituicão
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçaes

A Sra. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçöes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expedierite.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçães:
PROJETO DE LEI N O 1.861/98

Declara de utilidade püblica o Grupo EspIrita Lagos Eternos, corn sede no
Municipio de Dom Silvério.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Grupo EspIrita Lagos Eternos,

corn sede no Municipio de Dom Silvério.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Antonio Roberto 	 -
JustffIcação: 0 Grupo Espirita Lagos Eternos, fundado em 3/1/89, tern por

objetivo o estudo, a prática e divulgação da doutrina espIrita; a evangelizacão
de crianças e jovens; a prática da caridade e a obediência ao programa
federativo, na busca de continuo aperfeiçoamento doutrinário. Agora, deseja
ser declarado de utilidade püblica estadual.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao para deliberaçäo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inCiSO
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.862/98
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Declara de Utilidade PCblica a Associacao Comunitária Seara de Luz, corn
sede no Municipio de Santa Luzia

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacao Comunitária Seara

de Luz, corn sede no Municipio de Santa Luzia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Ambrôsio Pinto
Justrficaçao: A Associaçao Comunitária Seara de Luz, corn sede no

municIpio de Santa Luzia, foi contemplada corn o titulo de utilidade püblica
municipal pela Lei n° 1.832, de 18/4/96, e vem, agora, perante essa egrégia
Assembléia Legislativa, pleitear o diploma no âmbito estadual. A Associação
está plenamente credenciada a pretensão, pois trata-se de entidade
legalmente constituida, sern fins lucrativos, em funcionamento desde 5/3/96 e
Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas e não percebem
remuneração pelos cargos que ocupam.

A entidade tern por objetivo prestar assistência social as familias carentes
do Municipio de Santa Luzia, sobretudo, no atendimento a criancas e
adolescerites, auxiliando-os na formação moral e profissional. Assim, vem
curnprindo corn brilhantismo suas disposicaes estatutárias, razão da presente
iniciativa, que julgo ser merecedora da melhor acoihida por meus colegas.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

ComunicaçOes
- São tarnbérn encaminhadas a Mesa cornunicacOes das ComissOes de

Direitos Humanos, de PolItica Agropecuária e de Transporte e da Deputada
Maria Olivia.

Orad ores I nscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo. -
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, gostaria de fazer urn registro a respeito da justiça de P instãncia
do Estado de Minas Gerais, no tocante ac, processo que envolvia o Dr. Hélio
Garcia, ex-Governador do Estado. Quero registrar que a decisão da justiça
quanto ao rnau uso, pelo ex-Governador do Estado, de servidores da
Prefeitura em sua casa particular, mesmo não estando nas funçOes de
Governador, é urna vitOria da democracia. E urna vitória maior ainda de todos
aqueles que acreditam na ética, na transparência, na rnoralidade no trato da
Coisa p(iblica no Estado de Minas Gerais. Queremos louvar a ação da justiça
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e da Prornotoria de Defesa do Patrimônio Püblico, nas pessoas dos
Promotores Sergio Tone e Rômulo Carvaiho. Acho que eles dernonstraram
mais uma vez que estâo atentos a defesa do patrirnônio do Estado e as
imoralidades cometidas por ex-dirigentes e dirigentes deste Estado.
Esperamos, também, que a pena de cassacão dos direitos politicos do Sr.
Hélio Garcia seja confirmada na 2a instância do Estado, porque acho que so
dessa forma vamos eliminar a impunidade que existe hoje nos casos de atos
lesivos cometidos por agentes püblicos. 0 registro desse ato do ex-
Governador Hélio Garcia, hoje candidato a Senador, é uma demonstraçao
clara de que a barreira entre o que é püblico e o que é privado é muito tênue
neste Estado.

Fica evidente que essa falta de zelo tern que ser punida. De alguma forma o
Poder Judiciário tern que ser acionado, para punir a falta de zelo de agentes
como o Sr. Hélio Garcia.

o Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Agradeco a V. Exa. o aparte.
Gostaria de dizer que nao falo corn procuração do Dr. Hélio Garcia nem corno
seu defensor, mas como urn leitor dos jornais de Minas Gerais. Gostaria de
dizer que, pelas notIcias que Ii, na verdade, teria havido uma representação
do Ministérlo PUblico, que tecnicamente não é Orgão da justiça, e que não
teria havido uma decisâo judicial. Na notIcia que Ii, ha a informaçâo de que o
ex-Governador nào teria nem recebido uma citação para apresentar sua
defesa. Creio que nâo podernos confundir as coisas quando se trata de uma
decisäo judicial transitada em julgado, quando não cabern recursos, e de uma
representaçao que poderia ter sido feita não pelo Promotor de Justica, mas
pelo Deputado Durval Angelo. Não haveria nenhum problema se o Deputado
Durval Angelo fizesse essa representação e incluIsse o ex-Prefeito Patrus
Ananias, que também durante a sua administração do MunicIpio de Belo
Horizonte teria - veja que falo no futuro do pretérito - permitido que aqueles
funcionários permanecessern a serviço do ex-Governador. Se o ex-Prefeito
do PT tarnbém permitiu que esses servidores ficassem - se é que ficaram - A
disposiçao do ex-Governador, acho que ele também deveria ser
responsabilizado por aquilo que tivesse representado prejuIzo para o
MunicIpio de Belo Horizonte. Gostaria apenas de dizer que não estou aqui
como defensor do Dr. Hélio Garcia nem como seu eleitor, mas apenas para
tentar colocar a verdade, a verdade jurIdica, técnica, a verdade que não seja
apenas urna verdade que se tenta demonstrar, mas a verdade real, que é
aquela que nos foi passada pela imprensa no dia de hoje.

o Deputado Durval Angelo - Pela intervenção do colega a quem muito
respeitamos, Deputado Arnaldo Penna, quero realmente entender que seja
essa a preocupaçâo e o zelo de S. Exa. em relação a questao da matéria do
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noticiário. Mas quero, ao mesmo tempo, que V. Exa. concorde comigo
quando digo que é uma imoralidade, uma sem-vergonhice vermos
funcionários püblicos serem usados durante tantos e tantos anos na Casa,
para realização de serviços particulares do ex-Governador. Observamos que
a barreira entre o püblico e o privado, neste Estado, não existe. Quando se
fala em desprivatizar, quando se fala em desestatizar, estamos vendo que
essa situacao é vergonhosa.

A decisâo do Juiz da 2a Vara da Fazenda Püblica Municipal, Dr. Elias
Carnilo Sobrinho, determinando a cauteba de uma das tantas fazendas que o
senhor ex-Governador tern - esperamos que na aquisiçâo dessas fazendas a
barreira entre o püblico e o privado tenha sido respeitada - merece ser
elogiada. Trata-se do zelo do Juiz e do Ministério PUblico pela coisa püblica,
corn o que temos de concordar. Quero entender que a intervençao do Lider
do PSDB é apenas no sentido de precisar o noticiário do jornal, mas nunca no
sentido de concordar corn essa irnoralidade. Acredito que tenha sido essa a
intervencào.

0 Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Agradeço. Gostaria que me fosse
pago o "royalty" pelo plágio.

0 Deputado Durval Angelo - Perfeitamente. Os direitos autorais devem ser
tratados corn seriedade.

O Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Gostaria de dizer que respeito a
opiniâo do nobre Deputado Durval Angelo. Ele tern assistido ao que a justica
faz. A vitaliciedade de alguns membros da justiça garante emprego, mas não
garante justiça. Várias sentencas tern sido mudadas em instâncias
superiores. Haja vista a do Tribunal de Contas que condenou o Carlão a
devolver o dinheiro que dera de passes de transporte para Os trabalhadores,
que foi reformada. Não podemos alegar o que V. Exa. acabou de afirmar corn
relaçao ao ex-Governador Hélio Garcia, porque fazemos uso de tanta coisa
indevida no Estado. Tanta coisa! Pessoas utilizam-se do prestigio de urn
governo para beneficiar parentes e partidos...

o Deputado Durval Angelo - E lamentável.
o Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Tenho certeza de que é

lamentável. Essa empresa paulista, por exemplo, veio a Belo Horizonte para
fazer a limpeza urbana, enquanto permanece o governo de esquerda. V. Exa.
foi condenado pela justica, em primeira instância, a devolver dinheiro de
salarios recebidos, que tenho a certeza de que foi legal. No entanto, quando
se trata de urn Juiz... Não sei se no intuito de aparecer, mas quando se trata
de politicos, como no caso do nosso Deputado Paulo Pettersen, ele é
subjugado, condenado e desmoralizado. E no caso do Deputado Paulo
Pettersen, o processo iniciou-se erroneamente. Ele nunca poderia ter sido
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autorizado. E aquilo nâo era a verdade tao profunda como foi exposta. 	
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A nossa justiça não é tao perfeita. Ela está cheia de "engrongas" para
serem resolvidas. Se Deus quiser, quem sabe, corn o parlamentarismo neste
Pals, poderemos conseguir implantar a eleiçâo para Juiz. Assim, teremos a
forma mais democrática que possa existir no mundo, de formas de governo,
de justiça e de seriedade. Poderemos ter Delegados, Prefeitos, JuIzes de
Paz, Juizes de Direito e Desembargadores eleitos. Nâo veremos mais as
pessoas esconderem . se por detrás das virgulas e dos itens das leis, aos
quais o cidadão comum jamais terá acesso.

Por isso, penso que a condenacao, por parte de V. Exa., do ex-Governador
Hélio Garcia e precipitacia. Ele benefIcjou-se de funcionários, mas, se houve
erro de sua parte, pode ter a certeza de que foi feito corn a con ivência de urn
lider maior em Minas Gerais, do Prefeito Patrus Ananias, que concedeu esse
beneflcio. Se ha condenaçao, que ela seja repartida entre o ex-Governador e
o Prefeito Patrus Ananias, pois dá quem quer. A autoridade, naquele
momento, era ele. Se foi oferecido algo ao Governador... 0 que é oferecido,
desde que não seja ilegal, so nao é aceito por urn idiota. E se foi proposta,
pelo Prefeito Patrus Ananias, a disposiçao dos funcionários ao Governador
Hélio Garcia, o julgamento é precipitado.

o Deputado Durval Angelo - Gostaria de lamentar o posicionamento claro
do Sr. Deputado de defender o mau uso de recursos pUblicos. Isso é crime
previsto em lei. E usar essa tribuna para fazer apologia ao crime é urn grande
engano.

o Deputado Irani Barbosa (Em aparte)* - Sr. Deputado, pior do que isso faz
o PT, que utiliza o dinheiro que arrecada de funcionárjos pUblicos e de
Deputados.

o Deputado Durval Angelo - Sim, Deputado, damos 30% de nossos
vencirnentos ao PT. Isso é previsto no estatuto. Mas peco que V. Exa.
formalize sua denUncia junto a Mesa da Assembléja. Quanto a questao de
Contagem, gostaria de dizer que nâo ha decisão de justiça, e sim uma
representacao feita por uma bancada de Vereadores do PT, da qual eu fazia
parte, em Contagem, contra os altos salários. E uma missão do Tribunal de
Contas. Agora e que o processo vai a justiça. Concordamos porque também
representamos corn as Vereadoras Adélia Batista e Leticia da Penha.
Também assinamos a representacao

Mas gostaria de dizer que o Juiz afirma em seu despacho a seguinte:
"Parecem presentes os elementos jUstificadores da medida protelatOrja
requerida que visa ao decreto da indisponibilidade do bern imóvel indicado
pertencente ao réu" - o réu é a Sr. Governador Hélio Garcia - "para garantir a
execuçao da sentença se a acão for acolhida'. Continua o MM. Juiz a quem
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louvamos por sua decisão: "A farta docurnentaçäo que compöe a inquerito
civil que instrui o pedido cornprova a pagamento de vencimentos pelo erário a
servidores que estavam prestando servico pessoal ao réu corn desvio de
funcâo".

Entao, Sr. Deputado Irani Barbosa e demais Deputados, é lamentável que
hoje esse senhor se apresente para a voto na senatoria aos mineiros deste
Estado, quando sabemos que ele não teve zelo corn a coisa pUblica. Essa
Iiberaçâo dos funcionários vern desde a época que ele era Prefeito nomeado,
biônico, da Capital. Vernos claramente que essa acão do Ministério Püblico é
correta, porque garante que recursos pUblicos e funcionários püblicos nao
devem ser utilizados em beneflcio pessoal de ninguém, rnesmo que essa
pessoa tenha sido Governador do Estado por duas vezes. Muito obrigado.

- Sem revisao do orador.
2 a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de Inscriçôes

A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia
passa a 21 Parte da reuniäo, corn a 11 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicacöes da Presidência e de Deputados e a
apreciação de pareceres e requerimentos. Estao abertas as inscriçôes para o
Grande Expediente da prOxima reunião.

Designaçao de Cornissães
A Sra. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Ernitir Parecer sobre o Veto Total a Proposiçâo de Lei n° 13.807, que dispöe
sobre renüncia do servidor p(iblico do Estado a aposentadoria. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Tarclsio Henriques; suplente - Deputado José Maria
Barros; pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente -
Deputado Jorge Hannas; pela PMDB: efetivo - Deputado Antonio Andrade;
suplente - Deputado José Henrique; pelo PDT: efetivo - Deputado José
Braga; suplente - Deputado Ibrahim Jacob; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani
Barbosa; suplente - Deputado Dinis Pinheiro. Designo. A Area de Apoio as
CornissOes.

Cornissão Especial para Ernitir Parecer sabre o Veto Parcial a Proposiçao
de Lei n° 13.834, que autoriza a Estado a contratar operacâo de crédito corn o
Banco Nacional de Desenvolvirnento EconOmico e Social - BNDES - para a
firn que menciona. Pelo PSDB: efetivo - Deputado José Militâo; suplente -
Deputado Kernil Kurnaira; pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto; suplente -
Deputado Wilson TrOpia; pelo PDT: efetivo - Deputado Bend Guedes;
suplente - Deputado José Braga; pelo PPB: efetivo - Deputado Alberta Pinto
Coelho; suplente - Deputado Luiz Fernando Faria; pelo PTB: efetivo -
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Deputado Olinto Godinho; suplente - Deputado AmbrOsio Pinto. Designo. A
Area de Apoic as Comissães.

Leitura de Comunicaçoes
- A seguir, a Sra. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçôes

apresentadas nesta reuniäo pela Comissão de Poiltica Agropecuária -
aprovação, na 181 Reuniâo Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.656/98, do
Deputado Olinto Godinho; 2.657 e 2.658/98, do Deputado Geraldo Rezende;
pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação, ria 19a Reunião Ordinária,
dos Requerimentos n°s 2.639/98, do Deputado Geraido Rezende; 2.640/98,
do Deputado Rorneu Queiroz; 2.641 a 2.653/98, desta Comissão; pela
Comissão de Transporte - aprovaçâo, na 13a Reuniâo Ordinária, dos
Requerimentos n°s 2628/98, do Deputado Kernil Kumaira; 2.633/98, do
Deputado Wanderley Avila; 2.634/98, do Deputado Bené Guedes, e 2.637/98,
do Deputado Wilson Pires (Ciente. Publique-se.).

Encerramento
A Sra. Presidente - A Presidência verifca, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuaçao dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 11, as 14 horas, corn a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição
do dia 11/8/98.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIc(5ES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.779/98

Corn issão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatôrio

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n° 1.779/98
visa a deciarar de utilidade pUblica a Associação dos Pescadores e Amigos
do Rio das Veihas - ASPARVE -, corn sede no Municipio de Curvelo.

A matéria foi objeto de exame prelirninar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma proposta. Vern agora o projeto a esta Comissão para turno ünico de
deliberaçäo conclusiva, conforme preceituam as disposicOes regimentais.

Fundamentaçao
A entidade em questào realiza urn trabalho que tern como objetivo principal

o desenvolvirnento de uma politica de preservaçao e recuperacâo do rio das
Velhas e de seus afluentes. Para isso, promove carnpanhas de
conscientizaçao junto a comunidade, além de efetuar o reflorestarnento de
suas margens corn espécies silvestres e frutIferas.

Em virtude de seus rnéritos, julgarnos conveniente que a entidade seja
declarada de utilidade pUblica.
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Conclusão

Em vista do exposto, opinarnos pela aprovaçäo, em turno ünico, do Projeto
de Lei n° 1.779/98 nos termos em que fol apresentado.

Sala das Corn issôes, 6 de agosto de 1998.
Antonio Roberto, relator.

coMuNlcAçAo DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlCAçAo

- 0 Sr. Presidente despachou, em 6/8/98, a seguinte comunicação:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecirnento de

Otaviano José Lacerda, ocorrido em 31/7/98, em Santo Antonio do Monte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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TRAMITAçAO DE PROPOsIçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.778/98

Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
RelatOrio

De autoria do Deputado José Bonifácio, a projeto de lei em epigrafe tern par
objettvo declarar de utilidade püblica a Livramentense Futebol Clube, corn
sede no MunicIpio de Oliveira Fontes.

A matéria foi objeto de exame prelirninar na Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, COnstitucjonaljdade e legalidade na
forma proposta.

Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceituam as disposicoes regimentais.

Fundarnentacao
A referida entidade presta importantes serviços voltados para a difusão de

várias modalidades esportivas, principalrnente o futebol. Corn isso,
proporciona lazer e contribui pare o bern-estar da comunidade.

Em vista da importância de seu trabalho, ela faz juz ao beneficio.
Conclusâo

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.778/98
em turno ünico, nos termos em que foi apresentado.

Sala das Comissôes, 10 de agosto de 1998.
Marco Regis, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.787/98
Comissão de Educaço, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatôrjo
De iniciativa do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade pCiblica a Sociedade Espirita Unidos pare a Paz, corn
sede no Municipio de Belo Horizonte.

A matéria fol examinada preliminarmente pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que concluiu por sue juridicidade, Constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a projeto,
conforme preceitua o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacao
A referida Sociedade é uma sociedade civil corn personalidade jurIdica. Seu

objetivo primordial é o estudo teOrico, experimental e prático do espiritismo,
corn a observância e a divulgaçao da doutriria de Allan Kardec, e, ainda, a
prática da filantropia.

Conclusão
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Pelas razöes expostas, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.787/98, em turno ünico, na forma proposta.
Sala das Comissöes, 10 de agosto de 1998.
Gilmar Machado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 1998

AlAS

ATA DA 13 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO,
DA PREVIDENCIA E DA AcAO SOCIAL

As nove horas e trinta minutos do dia sete de julho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Olinto
Godinho, Bené Guedes e Anivaldo Coelho, membros da Comissão
supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Olinto
Godinho, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Bené Guedes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Cornissão que a
subscrevam. A seguir, distribui os Projetos de Lei n°s 1.777 e 1.792/98 ao
Deputado Anivaldo Coelho; 1.776, 1.774 e 1.797/98 ao Deputado Bené
Guedes; 1.773 e 1.794/98 ao Deputado Carlos Pimenta; 1.791, 1.786 e
1.783/98 ao Deputado Wilson Trópia. A seguir, a Presidência passa a
discussão e votação de proposiçães que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia. Submetidos a discussão e votaçâo, são aprovados, em turno
Unico, os Projetos de Lei n°s 1.737 e 1.771/98 (relator: Deputado Bené
Guedes); 1.765/98 (relator: Deputado Anivaldo Coelho); 1.769/98 (relator:
Deputado Wilson Trapia). Após, o Presidente submete a discussâo e votação
os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.629, 1.682, 1.683,
1.720, 1.721 e 1.750/98, os quais são aprovados. A seguir, passa-se a
discussão e votação de proposiçöes da Comissáo. 0 Deputado Anivaldo
Coelho apresenta requerimento, em que solicita seja realizada audiência
püblica da Comissão, corn a finalidade de se discutir o alto Indice de
desemprego no futebol. Subrnetido a votação, e o requerimento aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinària, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Carlos Pimenta - Anivaldo Coelho - Bené

Guedes.
AlA DA 18a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA

AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL
As dez horas do dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissôes os Deputados Paulo Piau, Ailton Vilela,
Antonio Andrade e Maria José Haueisen, membros da Comissão supracitada.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
AIlton Vilela, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão que a subscrevarn. A seguir,
informa que a reuniâo se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
procede a leitura da seguinte correspondéncia: ofIcio do Presidente da
OCEMG, dispondo sobre o cooperativismo e sua legislacao no Estado,
publicado no "Diário do Legislativo" de 7/7/98; ofIcio do Presidente da
Cooperativa Regional dos Produtores de Leite do Vale do Rio Grande -
COPERVALE -, solicitando providências da Comissäo, para que sejam
excluldas da base de cálculo da contribuição social as transaçOes realizadas
corn associados da Cooperativa; oficios da Ordem dos Franciscanos e da
Diocese de Uberlândia, tecendo consideraçOes acerca da visita da Comissão
a essa cidade, publicados no "Diário do Legislativo" dos dias 7 e 18/7/98. Em
seguida, o Presidente designa o Deputado Aliton Vilela para relatar o
Requerimento n° 2.657/98 e a Deputada Maria José Haueisen para relatar o
Requerirnento n° 2.658/98, ambos do Deputado Geraldo Rezende. Encerrada
a 1a Parte dos trabalhos, o Presidente faz a leitura do Requerirnento n°
2.656/98, do Deputado Olinto Godinho, que solicita manifestacão de aplauso
ao Superintendente Regional Adjunto do INCRA em Minas Gerais, pelos
serviços prestados. Submetido a votaçao, é aprovado o requerimento.
Usando da palavra, o Deputado Ailton Vilela opina pela aprovação do
Requerimento n° 2.657/98, que solicita ao Presidente do Banco do Brasil o
atendimento das propostas dos plantadores de algodão da região de
Centralina. Colocada em votação, é aprovado o requerimento. A Deputada
Maria José Haueisen, relatora do Requerimento n° 2.658/98, que solicita ao
Ministro da Fazenda sejam atendidas as reivindicaçOes dos plantadores de
algodão de Centralina e adjacências, opina pela aprovação da matéria.
Submetido a votação, e aprovado o requerimento. ApOs, o Deputado Paulo
Piau, relator da Mensagem n° 273/98, do Governador do Estado, que dispOe
sobre Iegitimação de terras devolutas, emite parecer medianta o qual conclui
pela apresentacao de projeto de resolucão. Submetido a discussão e votaçao,
é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia
agradece a presença dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissão
para a próxima reunião ordinâria, determina a lavratura da ata e encerra Os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 11 de agosto de 1998.
Paulo Piau, Presidente - AIlton Vitela - José Henrique.

TRAMITAcAO DE PRoPoslçOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI No 1.470/97
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Comissão de Direitos Humanos

RelatOrio
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em análise dispöe

sobre a proteçâo, o auxIlio e a assistência as vitimas de violéncia no Estado e
dá outras providências.

Distribuldo a Comissâo de Constituiçäo e Justiça, que opinou por sua
constitucionalidade, legandade e juridicidade, vern agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer, conforme deterrninaçao regimental.

Fundamentaçao
o projeto de lei em estudo institui normas necessárias a proteção, ao auxilio

e a assistência as vItimas da violència no Estado.
A funçâo de garantir a segurança pUblica é responsabilidade do Estado. Já

existe variada legislaçâo corn prograrnas especiais de protecao as vitimas de
violência, mas não em nosso Estado.

Garantir o respeito aos direitos humanos e, constitucional e principalmente,
dever do Estado. Avalia-se a qualidade do estado de direito pela competência
corn que se exerce essa funçao.

o projeto em análise visa a contemplar a vitima da violência, preenchendo
uma lacuna em nossa legislação corn relaçâo a politica de direitos hurnanos.

o projeto define critérios para obtenção dos beneficios, por meio de
instrumentos e entidades em funcionamento no Estado, reconhecendo o
papel do Estado na garantia da segurança püblica e do respeito aos direitos
humanos.

Pela importância da matéria, entendemos ser justa e oportuna a sua
aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n°
1.470/97 corn as Ernendas n°s 1 a 11, da Comissäo de Constituiçao e Justica.

Sala das ComissOes, 27 de maio de 1998. 	 -
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Tarcisio Henriques - Durval

Angelo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 1998

ATAS

ATA DA 394a REUNIAO ORDINARIA, EM 11/8/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Maria Olivia

Surnário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Questôes de ordem; chamada para recornposição de "quorum"; existência de
nümero regimental para a continuacâo dos trabalhos - 21 Ease (Grande
Expediente): Apresentaçäo de Proposiçôes: Projetos de Lei n°s 1.863 a
1.865/98 - Requerimento n° 2.665/98 - Comunicacoes: Comunicacöes dos
Deputados Wanderley Avila, Dimas Rodrigues (2), José Milit5o(2), Mauri
Torres e Maria Olivia - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Agostinho Patrüs, Marco Regis, Arnaldo Penna e Gilmar Machado - Questão
de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecern os Deputados:
Romeu Queiroz - Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -

Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - AntOnio Julio - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Durval Angelo -
Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique -
José Maria Barros - Kemil Kurnaira - Luiz Fernando Earia - Marco Regis -
Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastiâo Navarro
Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wilson Pires.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Joâo Leite, 20- Secretário "ad hoc", procede a leitura da ata

da reuniâo anterior, que 6 aprovada sern restriçOes.
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Questöes de Ordem

o Deputado Durval Angelo - Sra. Presidente, como V. Exa. pode verificar,
de piano, não ha nümero regimental para o prosseguimento dos trabaihos,
motivo pelo qual solicito o encerramento da reunião.

o Deputado João Leite - Sra. Presidente, solicito a recomposição de
"quorum".

o Sr. Presidente(Deputado Romeu Queiroz) - E regimental. A Presidéncia
solicita ao Sr. Secretário que proceda a chamada para recomposição de
"quorum".

o Sr. Secretãrio (Deputado João Leite) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 26 Deputados, nümero

suficiente para a continuação dos trabaihos.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçoes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encarninhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N O 1.863/98

Declara de utilidade pUblica o Nücleo de Orientaçao Espiritual Lemmlyr,
corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Nücleo de Orientação

Espiritual Lemmlyr, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. Y- Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 7 de agosto de 1998.
Paulo Pettersen
Justificaçao: 0 Nücleo de Orientaçao Espiritual Lemrnlyr é uma entidade

sem fins lucrativos, de ação comunitária e assistencial. Tern por finalidade
desenvolver a prática filantropica por meio da ajuda espiritual e material a
menores infratores e adolescentes usuários de entorpecentes, proteger
crianças e idosos, combater a fome e a pobreza.

Corn o tItulo de utilidade püblica estadual, a entidade espera fazer parceria
corn órgãos estaduats, visando a melhoria da qualidade do atendimento
prestado a comunidade. Alérn disso, preenche os requisitos legais
necessários a declaraçao de utilidade pUblica, razão pela qual solicito aos
nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame prelirninar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.
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PROJ ETO DE LEI N o 1.864/98

Declara de utilidade püblica o Grêmio Recreativo Feijão Queirnado, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pUblica o Grêrnio Recreativo Feijão

Queimado, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, de 	 de 1998.
Francisco Ramalho
Justificacão: 0 Grêmio Recreativo Feijäo Queimado é uma sociedade civil

sern fins lucrativos, corn personalidade juridica prOpria, que tern por objetivos
prornover e coordenar a participacão da comunidade no desenvolvimento
cultural, corn ênfase na organização de danca folclOrica junina; estimular
entre a cornunidade a prática e o desenvolvirnento da cultura fisica, moral,
artIstica, intelectual e civica; prornover eventos comunitários em suas
diversas modalidades, tais como gincanas, festas populares e obras de
caráter filantrópico.

Dentro desse espIrito, evidencia-se o caráter de utilidade püblica da referida
entidade, objetivamente dernonstrado pela documentação anexa.

Diante do exposto, espera-se a aprovação da rnatéria.
- Publicado, vai o projeto as Cornissôes de Justica, para exame preliminar,

e de Educação para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.865/98
Altera a Lei n° 336, de 28 de outubro de 1951, modificando timite de

municIpio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Altera o item Ill do n° 304 do Anexo 2 da Lei n° 336, de 28 de

outubro de 1951, que passa a ter a seguinte redaçâo:
"III - começa na foz do cOrrego dos Arrependidos, do rio Abaeté, segue por

este rio ate sua cabeceira; dal em direçao a cabeceira do rio São Joâo ate
encontrar o ponto de interseção corn a BR-354, seguindo-se por esta ate
encontrar o divisor de águas do rio São João e do ribeirão das Guaritas.".

Art. 20 - Altera o item I do n° 338 do Anexo 2 da Lei n° 336, de 28 de outubro
de 1951, que passa a ter a seguinte redaçao:

"I - começa no entroncamento do divisor de águas do rio São João e do
ribeirão das Guaritas corn o divisor geral dos rios Paranalba e São Francisco;
continua por este divisor ate encontrar a BR-354, seguindo-se por esta ate
encontrar o ponto de interseção deste seguimento corn a linha reta que liga



5&^

0

0

70
as cabeceiras dos rios São Joäo e Abaete; seguindo-se deste ponto em
direção a cabeceira do rio Abaeté e por este ate encontrar a foz do córrego
dos Arrependidos.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 41' - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniães, 5 de agosto de 1998.
Sebastião Helvécio
Justificação: Este projeto vem determinar a delimitação do municIpio em

questão, adequando seus limites territoriais em razão da construção da BR-
354, mantendo-se os fundamentos históricos, culturais e geográficos.

Dessa forma, espero contar corn o apoio de meus nobres pares a
aprovacão desta proposicão.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Assuntos
Municipais para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

REQUERIMENTO
N° 2.665/98, do Deputado Mauri Torres, solicitando seja formulada

manifestação de aplauso ao 450 Grupo de Escoteiros Mirins de João
Monlevade pelos serviços prestados a comunidade. (- A Comissão de
Educacao.)

Comunicaçaes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados

Deputados Wanderley Avila, Dimas Rodrigues (2), José Militão, Mauri Torres
e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Agostinho Patrts.
O Deputado Agostinho Patrüs - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, ocupo esta tribuna para que possamos aqui fazer justiça a uma
categoria profissional, categoria esta que dedica sua vida a bern servir a
populacão. Tantos e quantos já não assistiram a urn medico saindo de sua
casa nas madrugadas e se dirigindo a outras residências ou -ao meio rural
para atender pacientes?

Quantas e quantas vezes debaixo de chuva, a cavalo, de carro, de
conducão ou mesmo a pé, fazendo partos nas prOprias casas mais humildes
do interior do nosso Estado! E ate mesmo nas grandes, nas médias e nas
pequenas cidades passamos noites sem dormir para atender aqueles que, de
madrugada, precisam da assistência médica.

E o profissional corn mais longa formaçao, pois são seis anos para se
formar em Medicina, rnais dois, trés ou cinco anos de pós-graduação ou
especialização para se chegar a formação completa. Medicos tern uma
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remuneracao baixa do Estado e são, dos profissionais liberais, os que
percebem menos dos cofres püblicos municipais, estaduais, assim como
federais. Procuram ultrapassar as dificuldades e resisténcias de toda ordem,
como normas, muitas vezes esdrüxulas, que partem dos gabinetes daqueles
que dirigem a assisténcia médica nacional. 0 medico, au, é o pára-raio de
todos as problernas da populacão que enfrenta filas e internpéries para ser
atendida por urn profissional que não tern, de forma alguma, culpa pelo
excesso de trabalho que [he e impasta. E essas condiçôes as vezes dificultam
ate rnesmo a exercIcio profissional, mas são suplantadas pela abnegaçao,
pela vontade de servir, pela própria forrnação de cada medico, que é a de se
doar a populacãa através do seu trabaiho.

Esses medicos se reünem nas suas entidades de classe, na Associação
Médica, no Consetho Regional, no Sindicato dos Medicos. Essas entidades
pracuram, cada vez rnais, no seu âmbito e na forma de seus estatutos, servir
a populacão. Fui Presidente da Associaçao Médica de Minas Gerais par dais
mandatos, e ocupei ali praticamente todos as cargos. Quantas e quantas
vezes sairnas viajando pela interior de Minas juntamente corn profissionais
das escolas médicas para levarmos navos conhecirnentos ou para reavaliar a
aprendizado de colegas mais distantes!

GostarIamos aqui, Sr. Presidente, Srs. Deputados, de fazer urn apelo ao
Deputado Irani Barbosa, a fim de que ele pudesse rever a sua posição em
relação a nossa Associaçao Médica, ao Sindicato dos Medicos, ao nosso
Conseiho Regional de Medicina, e mesrno a sua avaliação dos medicos
mineiros e brasileiros. Sei que isso rnuitas vezes ocorre nurn mornento de
cansaço, de infelicidade, no momenta de nossas rnanifestaçOes. Esperamos
que, corn a passar de urn dia, dais ou trés, possa a Deputado Irani Barbosa
refletir sobre suas palavras, sabre suas declaraçöes a Radio Itatiaia, onde
disse textualmente: "Hoje os maiores assaltos a papulação estão escondidos
atrás de uma roupinha branca, corn fala macia, e que escreve normalrnente
para ninguérn entender. Será que e para ninguém entender a letra ou será
que e para que a populacão seja lesada e ninguém seja fiscalizado? Hoje, por
trás dessa mafia médica, nos ternos morte, nOs temos sofrimento de urna
população que trabalha, paga impostas, e nós temos que ter a respeito dela.
Urn hospital, quando falsifica urna guia do SUS, quem é que falsifica? E a
empresário? E a faxineira? Ou e o medico que aplicou o remédio? Ou não
apI icou a remédia e faz sua cabranca através de guia falsa? Quando vacé
vende o remédio falsificado, os medicos estão sabendo. Todos eles sabern
par onde passa essa mafia. Quando se rouba caminhão de medicamentos, as
distribuidoras sabern disso, e, pode ter certeza, nada dissa está impune sern
que os medicos fiquem sabendo, sern que a Associacão Médica de Minas
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Gerais, sem que o Conselho Regional, o Conseiho Federal de Medicna
estejam altamente envolvdos em processos dessa natureza. E uma
acusação grave? Não, ela é gravissima, mas por trãs dessa mafia, vocé pode
ter certeza, ela está todinha de branco e não tern asa, não, ela tern urn ferräo
igual ao que satanás tern".

Tenho certeza de que o Deputado Irani Barbosa nâo pensa assim. Isso
ocorreu em urn rnomento, as vezes, de irnpulsão, em que ele quis qualificar
dessa forma as nossas entidades de c!asse, os medicos. Ele ha de rever a
sua posição, porque os medicos nada tern corn a falsificação de
medicarnentos. Eles são vitimas tambérn. Quando eles receitam, para os
seus pacientes, medicarnentos falsifIcados, esses não os curarn.
Consequentemente, eles voltam ao medico e ate os culpam por nao terem
feito urn born diagnóstico, quando, na realidade, o medicamento não era
aquele receitado; tratava-se de urn medicamento falsificado.

Trago esse assunto a tribuna, uma vez que as prOprias entidades fizeram
urna carta aberta ao Deputado Irani Barbosa, tornando urna posiçao pübhca.
Se assim as entidades nao tivessem feito, eu nao estaria aqul a solicitar que o
Deputado Irani Barbosa fizesse urna revisão da sua posicão, porque, nessa
carta aberta a populaçao, as entidades citarn trechos de sua declaraçao a
Radio Itatiaia, solicitando-Ihe a identificaçao desses medicos responsáveis
por esses fatos gravIssimos - concordo corn o Deputado Irani Barbosa - que
vêm ocorrendo corn a nossa população. Ela não pode tratar-se, porque,
quando consegue comprar urn rnedicarnento, ele é feito de farinha, e não traz
o valor que nós, farrnacologos e rnédicos, esperávamos dele.

Portanto, espero que o Deputado Irani Barbosa possa rever a sua posiçâo,
ou possa dar-nos novos argumentos, para que possamos aqui debater e
resgatar a visäo correta desse profissional medico, mineiro e brasileiro, que
vern lutando contra todas as dificuldades, mas que vern servindo bern a
populaçao de Minas, dentro das limitaçoes das verbas, dos orçarnentos e das
normas da previdéncia social.

0 Deputado Irani Barbosa (Em aparte) - Nobre Deputado Agostinho PatrUs,
medico conceituado, em momento algum generalizel a acusação a todos os
medicos. Da forma em que foi colocado o trecho no jornal, parece que
generalizei, mas eu não generalizel. De tudo que acontece corn relaçao a
medicarnentos, pode ter certeza, a Associaçao Médica tern conhecirnento. No
que se refere as acusaçôes que fiz, eu não as faria sern que tivesse provas.
Eu as tenho, mas nao sel se poderão ser apresentadas a comissão
parlamentar que apura desvios e roubos de rernédos. Trata-se da
participação de profissionais da area de saüde na compra de remédios
falsificados, da venda desses remédios e da indicacao, nas receitas de
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medicos, para a compra desses rnedicamentos no laboratOrio que fol fechado
pela Policia Federal, da Dinâmica e da Ação. Meu Deus do céu, a Associação
Médica e o Conselho Regional de Medicina servem para proteger a
população ou a parte podre que existe na classe médica? Todos sabemos
que ela existe, e V. Exa. ha de convir que nós sabernos. As pessoas querem
ocultar isso, mas o rnomento da verdade chegou.

Pode ter certeza de que jamais faria acusaçOes levianas. Agora, quando me
pedem prova, quero saber se querem so as de fora ou se querem as do
pessoal do Conselho Regional de Medicina, que estão envolvidos em
falcatruas, espalhadas por este Estado. Tenho todas, podem ter certeza disso
e mais estão chegando, porque temos informaçoes neste Estado inteiro.

Quero dizer aqui que em hora nenhuma generalizel a classe médica. A
carapuça coube onde ela bern serviu. E h6 carapuça para todos aqueles que
tiverem a cabeça do tamanho justo dessa carapuca de que eu falel. Jamais
falei dos medicos honrados, mas daqueles que são simplesmente instrurnento
dessa parafernália da medicina que mata pessoas, que não ajudarn.

Nunca vi o Conselho Regional de Medicina nern a prOpria classe médica
levantarem os crimes acontecidos por al, seja por negligencia, seja por
distraçao, seja reatmente porque a pessoa não tern competência para exercer
a profissão.

Temos varios tipos de crime, nobre Deputado Agostinho PatrUs, e não
deixarei de mostra-los a populacao. Posso, em algum momento, nào ter
colocado corn exatidão que 6 sornente uma parte negra que existe dentro da
classe médica, mas todo mundo sabe, toda a população sabe, a população
sente na pele quando vai ser assistida nos postos medicos pCiblicos.

Todos os hospitals particulares em Minas Gerais estão crescendo
assustadoramente. Aqui, em Belo Horizonte, a menos de trés quarteiroes, se
V. Exa. quiser, pode ver o tarnanho de urn hospital que está sendo
multiplicado cinco ou dez vezes, e os hospitals pUblicos estão sendo
entregues as entidades privadas sem que nada seja dado em troca a
população. A população esta rnorrendo por falta de assisténcia do SUS.

Eu tenho argumento para V. Exa. e para todos aqueles medicos que vão
sair. Terminando, Sr. Presidente, na nossa CPI, instalada nesta Casa, são
sete Deputados. Sete Deputados, nobre Deputado Agostinho PatrUs; ela não
vai terrninar em "pizza". Ela ja cornecou em "pizza"; cinco desses elementos
são medicos.

0 Deputado Agostinho Patrüs - Ate fico feliz em ouvir o Deputado Irani
Barbosa dizer que não generalizou, pois essa fol uma das preocupacôes das
próprias entidades. Sabemos que existem medicos desonestos - não estamos
aqul para encobrir isso -, como existern advogados desonestos, politicos
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desonestos, padres desonestos, enfim, em qualquer segmento da sociedade
existem os bons e os desonestos. Mas, felizmente, em todos esses
segmentos podemos sentir que a maciça maioria é correta, honesta e séria,
tanto medicos, como politicos, como advogados, corno os padres, como os
evangelicos, a grande maioria é de pessoas honestas. Mas existem sempre
os desonestos, como o prOprio Cristo já disse, as oveihas negras.

Quanto ao aspecto das entidades, elas tern procurado, sim, Deputado Irani
Barbosa, punir os medicos através do Conseiho Regional de Medicina, que é
urn órgão federal, regulado por lei federal. Ha vários processos em
andamento e outros que já terminaram, mostrando que, realmente, 0
Conseiho tern atuado de forma a atingir os seus objetivos. Nós aguardamos
exatamente que as prOprias entidades tenham interesse em que sejam
descobertos, punidos e afastados do exercIcio da medicina esses medicos
que estejam agindo de maneira incorreta.

Vou encerrar o meu pronunciamento dizendo que tenho certeza de que a
CPI vai esclarecer todos esses pontos, Deputado Irani Barbosa. A iniciativa
da CPI e elogiosa, quero parabenizar os colegas, os outros Deputados que
assinaram esse requerimento da CPI. Acho que temos de nos preocupar corn
o problerna. 0 problerna e serIssimo, é grave; estão ocorrendo mortes em
virtude desses medicamentos falsificados. Portanto, e necessário que haja
urna fiscalizaçao. Dessa forma, como V. Exa. coloca bern, precisamos deixar
bern claro que são pequenas faccOes da area médica que, se agiram, o
fizeram de maneira desonesta. Assim, eles devem ser punidos, devern ser
afastados, devem ser conhecidos e não generalizados - conforme V. Exa. ja
reconheceu, V. Exa. nâo estava generalizando -, a firn de que não possa ficar
máculas sobre os rnédicos, sobre a roupa branca dos medicos e sobre as
entidades de classe que os representam.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
o Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, adentramos

este Plenário no mornento da fala essencial e oportuna do Deputado
Agostinho Patrüs, quando ele abordava o assunto externado por urn
parlamentar desta Casa a uma emissora de radio de Belo Horizonte.
Anteriormente, soubemos do fato pela imprensa. Alias, foi o momento em que
realmente soubemos do que havia acontecido, por meio de uma nota
publicada em vários jornais da nossa grande imprensa, que se chamou "Carta
Aberta ao Deputado Irani Barbosa". Eu gostaria de repetir o que foi publicado
pela imprensa mineira. (- Lê:)

"Carta Aberta ao Deputado Irani Barbosa
As entidades representativas da classe médica, abaixo mencionadas,

estarrecidas em face das declaraçoes prestadas em entrevista concedida a
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Radio Itatiaia, no dia 5 do corrente mês, pelo Deputado Estadual Irani
Barbosa, na qua[ ele faz graves acusacöes as entidades médicas e a toda a
classe médica, sem distincão, acusando-as de conivência corn falsificação de
medicamentos; de serern os maiores assaltantes da populacão; de
falsificadores de guias do SUS; de sabedores por onde se roubam caminhôes
de medicamentos; que o Conselho Regional de Medicina, o Consetho Federal
de Medicina e a Associacão Médica estão altamente envolvidos em
processos dessa natureza, além de outras adjetivacOes e referéncias a urn so
tempo desairosas, mas genéricas e inespecIficas, e assim carentes de
quaisquer dados concretos, vêm a pUblico registrar o seu veernente protesto
diante de tamanho absurdo, por se tratar de uma acusação gratuita e leviana.

Fica, pois, o Deputado Irani Barbosa convidado a enviar a uma das
entidades signatárias desta carta, no prazo máximo de dez dias, os nomes
dos medicos que estejam praticando os ilicitos por ele denunciados e
acrescentando os elemeritos de que disponha, corn a finalidade de que
possarn ser prornovidas as responsabilidades éticas e penais de quem de
direito.

Na certeza de que o Sr. Deputado não fugira desse seu dever, como
representante do povo que e, ficam no aguardo de sua rnanifestacão, para
que possam prosseguir nas rnedidas cabiveis."

Diante dessa carta aberta, assinada pelo Conseiho Regional de Medicina
do Estado de Minas Gerais, pela Associacão Médica do Estado de Minas
Gerais e pelo Sindicato dos Medicos do Estado de Minas Gerais, tomamos
conhecimento de que algurna coisa importante teria sido denunciada pelo
nosso nobre colega, Deputado Irani Barbosa, por meio da Radio ltatiaia.
Queremos crer que S. Exa., o Deputado Irani Barbosa, nas prerrogativas do
exercicio parlamentar e de cidadão deste Estado, tern todo o direito de se
rnanifestar. No entarito, ficamos preocupados, porque não conhecernos o teor
da sua entrevista, exceto por essas citaçoes feitas a grande imprensa pela
classe médica.

Gostarlamos de dizer que, embora não tenhamos urn comportamento
corporativo, ou seja, urn sentimento de estar, aqui na Assembléia Legislativa,
defendendo corn unhas e dentes a corporação médica, a corporação a quern
muitos, desairosamente, querem impingir o titulo pejorativo de "mafia de
branco", queremos dizer que, de qualquer maneira, sornos oriundos e
ernergentes do seio de urna classe médica tao sofrida como qualquer outra,
hoje, neste Pals. Depois do aparte que concederemos ao Deputado Irani
Barbosa, gostaria de abordar aqui o resultado de urn estudo de entidades
médicas, em convênio corn a Fundação Osvaldo Cruz, que revelou o perlil da
classe médica do rnornento, que hoje luta, de emprego em ernprego, para que
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70% de seus membros tenham urn salário, dirlamos, insatisfatOrio, em tomb
de R$1.500,00 por mês. Isso para aqueles que trabalham em dois, trés ou
quatro empregos. E uma ciasse que sofre quase todos Os dramas da
socedade brasileira; uma ciasse aviltada pelo Piano Real; urna ciasse
realmente sofrida.

Nós, como egressos de uma categoria que possui a maioria de seus
membros, nossos colegas, nesse patamar, uma profissao que a própria
pesquisa verificou como uma das mais engajadas e dedicadas, gostaramos
também de dizer que a classe médica é uma classe que tern apenas 1,5% de
seus profissionais insatisfeitos por serem medicos ou afastados de sua
legItima profissâo, como nos, agora, no exercIcio de nosso mandato
parlarnentar. Apenas 0,4% deixaram de ser medicos por, realmente, não
terem vocação para a profissão.

Antes de debater corn o Deputado Irani Barbosa, gostaria de dizer que ouvi
a parte final de suas palavras, quando ele disse que se referiu a alguns
elementos, em seu debate corn o Deputado Agostinho PatrUs. Chegamos
tardiarnente ao Plenário e não ouvimos as palavras do Deputado Irani nem as
palavras do Deputado Agostinho PatrUs.

0 Deputado Irani Barbosa (Em aparte) - A Associaçao Médica coloccu na
carta aberta exatamente os trechos que ela queria, não sei por qué,
politicamente, e querem usar urn episódio para tentarem se reerguer
rnoralrnente perante a classe. As denUncias que fiz estão de pe, nao retirarei
nenhuma, muito pelo contrário, tenho que acrescentar muita coisa. Agora,
gostaria de dizer que nao foram denüncias generalizadas, mas por trás de
quem falsifica guia do SUS tern sempre alguém de roupinha branca. E não é
mecânico que falsifica guia do SUS, não é faxineiro. Normalrnente quem
falsifica são os medicos, e eu nao generalizel, porque nern todos falsificam
guias do SUS, nem todos matam pacientes, nem todos deixam de assistir as
pessoas menos favorecidas, porque não tern dinheiro. Nern todos se
beneficiam do caos da saUde para multiplicar e ampliar seus hospitals, como
está acontecendo corn a rede privada, em Belo Horizonte, principairnente.
Isso enquanto a rede pUblica está minguando, onde não se tern dinheiro
sequer para comprar seringa descartável, nao se tern dinheiro para comprar
uma aspirina sequer. Quanto aos grandes hospitais, está parecendo que eles
estão no mercado como se tivessem achado ouro debaixo da terra para
ampliarem seu atendimento. Gostaria de dizer, mais urna vez, que não
generalizei.

Quem quiser ouvir a entrevista completa, eu a tenho gravada. Agora, ela
serviu para que meia düzia de pessoas, que estão por trás das denüncias que
fizemos, gravissimas, inclusive corn relaçao a dengue em Belo Horizonte,
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reagissern em defesa do medico Célio de Castro. Quero dizer que o fato de
eles estarem em baixa, politicamente, não é problema meu. As denUncias que
fiz, eu as mantenho. Não admito que eles venham generalizar. Jamais as
generalizei. Não são todos os medicos, porque em todas as classes
profissionais temos os bons e os ruins. Agora, o titulo - mafia branca - não fui
eu quern criei, ele existe e está al ha muito tempo. E as denüncias que fiz, se
não forem utilizadas por essa CPI, vamos abrir outra para averiguar essa
falsificação de gulas de AIHs e de hospitais particulares que são altarnente
beneficiados pelo setor pUblico e que são norrnalmente dirigidos por medicos.
E graças a Deus, pela primeira vez, 0 Presidente Fernando Henrique está
sendo sensato de não colocar urn medico na direcao de urn Ministério, cujo
exernplo deve ser seguido pelos Estados e pelos municipios. Medico entende
de saüde; de administracao, não. Respeito a classe médica, mas Os bons
medicos. Os marginais, nOs estamos aqui para acusá-los e mostrá-los a
poputacão, e vamos faze-b.

0 Deputado Marco Regis - Agradeco as consideraçôes de V. Exa. e fiquei
feliz, realmente, quando disse que não generalizou suas crIticas. Não you
dizer que a classe médica, como todas as categorias e classes, inclusive a
nossa, a polItica, seja constitu Ida so por uma minoria que não condiz corn os
bons valores. Sobre a sua fala no caso do Ministro José Serra, lernbrarnos
que recentemente falamos aqui sobre a nomeacão do Secretário da
Segurança PUblica, conclamando o Sr. Governador do Estado, caso ele
venha a ser reeleito, a se comprometer, a pensar corn altivez e discernimento,
cobocando na direção da Secretaria da Segurança Püblica urn profissional do
direito ou urn membro do Ministério Püblico, para que não tenhamos certos
procedimentos corporativistas, não sO a frente da Secretaria da Segurança
Püblica corno tambérn frente as secretarias em geral, especialmente a da
SaUde.

Entendernos, pelas palavras do Deputado Irani Barbosa, que as suas
crIticas são localizadas, setoriais, e, em vista disso, agradecemos o seu
esciarecimento. Jamais poderiamos permitir que urna grande maioria de
profissionais comprometidos corn a saüde - e nOs aqui não podemos defender
a saUde demagog icamente como alguns o fazem, pois isso não me serve -
fosse acusada, mas devemos defender a maloria dos medicos, enfermeiros,
psicobogos e toda a gama de profissionais da função multidisciplinar dessa
area.

Por isso mesrno agradecernos os esciarecirnentos do Deputado Irani
Barbosa. Não vamos ter tempo para discutir muito esse perfil dos medicos
brasileiros, dessa que é uma categoria altamente engajada na sua profissão.
Poucos a abandonam. A classe dos medicos, hoje mais concentrada na area
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urbana, corn urna grande parte de rnulheres, robustecida por urn grande
contingente de novos profissionais, não pode aceitar uma crItica genérica de
que esteja comprornetida corn a falsificaçáo de remédios, mas temos, sim,
uma classe corn alta responsabilidade, porque lidamos corn a saüde e a vida
de seres humanos.

A vida é urn fenômeno complexo, desde a fecundaçâo. A medicina, por
meio dos hipocráticos e de grandes liçães, legou-nos todos os progressos
nessa luta do ser humano contra a morte, que é urn fenômeno inexorável.

Peco desculpas ao Deputado Raul Lima Neto, por não Ihe ter concedido o
aparte. Estarnos no final do nosso tempo e agradecernos a atençao dos
colegas, da Presidència e dos presentes nas gaierias. Obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Arnaldo Penna.
o Deputado Arnaldo Penna* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores das

galerias, imprensa, eu não poderia deixar de, nesta tarde, estar nesta tribuna
para fazer uma breve homenagem a uma categoria que, hoje, marca a
comernoraçâo do seu dia profissional.

Hoje e o Dia do Advogado. Como advogado que sou ha 33 anos,
participante, durante muitos e muitos anos, das lides forenses, integrado a
categoria e a Ordem dos Advogados do Brasil, tive a satisfação de dirigir, na
minha cidade, a sua 2a Subseçao. Assim, quero hoje homenagear esses
profissionais, meus companheiros.

Entre as categorias profissionais, ha que se destacar, sem düvida, a dos
advogados, pessoas destemidas, pessoas bataihadoras, pessoas que, no seu
dia-a-dja, dedicarn-se continuadamente a defesa de ideais. Os advogados
organizados, especialmente através da sua Ordem, tern prestado ao Pals os
mais relevantes serviços. A cada momento em que a situação social e politica
passa por urna fase periclitante, é a OAB que se levanta corn voz firme em
defesa da cidadania, em defesa da ciemocracia, em defesa dos interesses
maiores do povo brasileiro.

Ainda recentemente, na chamada Revoluçao de 1964, pudemos ver a OAB
como o arauto em defesa dos oprimidos, como o arauto em defesa dos
perseguidos, como, afinal, uma categoria que teve urn papel irnportante na
defesa daqueles que se viram cassados, que se viram perseguidos, que se
viram, de alguma forma, abatidos pela violéncia da ditadura. A Ordem teve
sempre uma voz firme, e os advogados tiveram sempre uma presença
corajosa em defesa dos direitos dos cidadãos.

Hoje, quando se comernora o Dia do Advogado, gostaria de deixar aqul a
minha manifestaçao de saudaçao a OAB, a seção mineira da Ordern, a cada
uma das seçôes, das subseçaes espaihadas pelas cidades do Estado, mas
muito especialmente ao advogado, dizendo-Ihe que tenho, de alguma forma,
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buscado atender aos reclamos da categoria.

Ainda temos aqui, em tramitaçâo nesta Casa, o projeto de lei que visa a
regulamentar o art. 272 da Constituição do Estado. Sabemos que muitas e
muitas vezes o advogado é convocado, é nomeado para a defesa do réu
pobre. Está previsto na Constituicao do Estado que cabe ao Estado
rernunerar o profissional, quando ele é convocado e nomeado para prestar
servicos ao carente. No objetivo de regulamentar essa disposição,
aguardamos ser aprovado o citado projeto, para resguardar direitos do
profissional da advocacia.

Companheiro advogado, neste dia e desta tribuna, lugar de onde fala o
povo de Minas Gerais, quero cumprimentar e abraçar a cada urn dos
profissionais do direito, esperando d&es, sempre e em todo momento, esse
vigor, esse interesse, essa disposicäo de defender, no que for possIvel e
quando necessário, o direito do cidadão, porque, defendendo o direito do
cidadâo, estaremos, por conseqüência, defendendo todos os outros direitos
da sociedade. Parabéns, advogado, pelo seu dia. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

- Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, pela primeira vez
neste segundo semestre, ocupo a tribuna. Quero relatar o que está ocorrendo
na região do Triángulo, em especial, em Uberlândia. Gostaria de não ter que
estar aqui para falar da situaçao que estamos enfrentando au, mas,
infelizmente, as circunstâncias nos levam a assumir uma postura, como já
fizernos na semana passada e no decorrer desta semana, em defesa do
Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Uberlândia.

ja virnos aqui alguns oradores debatendo a constituiçâo de urna CPI nesta
Casa para examinar a questâo dos medicamentos. Nâo quero acreditar, como
foi colocado anteriormente, que a comissão, pelo fato de ter como membros
cinco medicos, ira "acabar em pizza". Nâo acredito nisso, pois assim como
os demais membros da comissão, o Deputado Adelmo Carneiro Leão, que
representa a nossa bancada, certamente ira honrar, como sempre o fez em
todas as outras comissOes de que participou, o nosso partido corn o seu
trabalho, apurando com seriedade o que estiver irregular. Tenho certeza,
também, de que os demais Deputados assim agirâo, pois os conhecemos e
sabemos de seu trabaiho. live o priviléglo de trabaihar na CPI do VAF corn o
Deputado Carlos Pimenta, que fez urn grande trabaiho, portanto,
particularrnente não acredito na colocaçâo do Deputado Irani Barbosa. Penso
que o Deputado nâo queria dizer isso, mas, se o fez, tenho certeza de que
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0 Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Queria, inicialmente, parabenizar
V. Exa. pelo pronunciamento e por ter tocado nesse ponto, que merece ser
discutido, principalmente depois das palavras do Deputado Irani Barbosa.
Nobre Deputado Gilmar Machado, tenho acompanhado a atuação dos
colegas, inclusive dos colegas medicos, em várias atividades desta Casa.
Alias, é born que se diga que muitas comissöes parlamentares de inquérito e
rnuitas atividades parlamentares desta Casa tern obtido algum êxito devido a
perseverança dos colegas, principalmente dos colegas medicos. Talvez a
Comissão de Saüde desta Casa tenha sido a que mais se reuniu ao longo
desses ültirnos três anos e meio, sempre corn a presença constante e maciça
dos cinco integrantes e, as vezes, corn a presença de mais dois ou três
colegas medicos. Está al o resultado para todos verem.

Não quero comparar e nern dizer que as outras cornissôes nâo estão
trabalharido, mas a Comissão de SaUde tern tido uma participaçao exemplar e
fundamental na discussão dos problemas sociais e dos problemas ligados a
saUde püblica no nosso Estado. Então, como medico e membro dessa
Cornissâo e da CPI que vai apurar a situaçao que se instalou corn os
medicamentos falsos, medicamentos que tern lesado, sirn, a populaçâo e tern
matado muita gente - rnuita gente irresponsável, muitos malandros deveriam
estar na cadeia, porque là e o lugar deles, pois quem falsifica medicamentos e
alimentos deve apodrecer na cadeia -, acredito que ela vai continuar tendo
todo o nosso apolo, toda a nossa responsabiljdade Não é porque estamos a
pouco mais de urn mês e meio das eleiçães que vamos deixar essa CPI, nâo
dedicando a eta o tempo necessário.

Acredito que mais uma vez o Deputado Irani Barbosa, talvez
emocionalmente envolvido nessa confusão toda, coma toda a população
brasileira, está também indignado corn a que está acontecendo corn as
medicarnentos falsos. E isso inclui a classe médica também, porque quern
mais sofre ao dar urna receita rnédica e ao saber que muitas vezes a doente
vai a farrnácia e compra medicamento falsificado, sem nenhuma atividade
terapêutica, é o próprio medico, já que muitas vezes a doente volta ao medico
e diz que a medjcarnento nao está dando certo. 0 medico, então, fica numa
situação complicada. Nós sofremos muito mais do que o resto da população,
porque as clientes são nossos, Os pacientes confiarn na classe rnédica,
confiam no seu medico, entâo estarnos emocionainiente envolvidos nesse
problema. E eu quero dizer que, da minha parte, indicado que fui pelo meu
partido, a PSDB, vamos dedicar todo a nosso esforço, varnos fazer a possIvel
para que essa CPI tenha frutos e as apresente a sociedade e puna aquele
rnau empresário, aquele malandro, aquele bandido que participou dos
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esquemas de falsificação, transporte e comercializaçäo dos medicanientos
falsificados.

0 Deputado Gilmar Machado - Agradeço ao Deputado Carlos Pimenta a
aparte. Como ele, acredito nessa CPI. Aqui nesta Casa nenhuma CPI
'acabou em pizza". Pode ser que a "pizza" tenha sido feita em outro local, não
aqui, porque não cabe a Assembléia julgar ninguém. Cabe a ela levantar a
questao e encarninhar a resultado de seu trabalho ao Ministério Püblico e ao
Poder Judiciario. Eta não tern o poder de punir ou prender ninguém. 0 que
compete ao Poder Legislativo está sendo realizado.

Deputados Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leão, Marco Regis e autros,
Comissão de SaUde da Assembléia, Presidéncia da Assembléla, estarnos
fazendo urn apelo, porque o Hospital das Clinicas da Universidade Federal de
Uberlândia está clamando por ajuda, porque está para fechar a qualquer
momento. E urn hospital que atende mais de 40 cidades do Estado, em
especial, do Triângulo e do Alto Paranalba, mais de 20 cidades do Sul de
Goiás e mais de 15 cidades do Mato Grosso do Sul. Estarnos realrnente
alarmados corn a forma coma a Governo Federal vern tratando o Hospital das
ClInicas da Universidade Federal de Uberlândia, corn a polItica irresponsável
da Secretaria da Saüde de Minas Gerais para o Hospital das ClInicas. 0
hospital ja não está mais atendendo a nümero de pessoas que atendia
anteriormente, ja fechou várias areas e comecou a cobrar consultas. Por qué?
Porque a Ministério da SaUde esta devendo rnais de R$3.000.000,00 ao
hospital, a Secretaria da SaUde deve mais de R$2.000.000,00, e a Prefeitura
Municipal deve mais de R$1.000.000,00. Corn isso, o hospital comeca a nâo
ter mais condição de atender ao conjunto da populaçäo - ele atende a
população carente da cidade de Uberlândia e das cidades vizinhas.
lnfelizrnente, a populacão mais pobre comeca a não ter mais esse
atendimento.

A Universidade Federal de Uber!ãndia possula trés ambulatOrios nos bairros
para atender e fazer a cadastramento das pessoas que chegavarn ao
hospital. Agora, no inIcio de junho, as trés ambulatOrios foram fechados, as
funcionários foram demitidos, e criou-se urna situaçäo aflitiva. Esse més, as
funcionários do hospital receberam apenas a rnetade do salário, e a outra
metade està prometida para daqui a dez ou quinze dias, se a Secretaria de
Estado da Saüde pagar. Se a Ministério da Saüde vier a pagar a dIvida, al
sim, eles terão condição de pagar, caso contràrio, teremos a hospital
paralisando suas atividades. E como estamos tratando da questão da saUde,
achamos inadrnissIvel essa politica irresponsàvei do Presidente Fernando
Henrique. E vern hoje a Ministro Serra fazer dernagogia em Minas Gerais,
enquanto as hospitais do interior estão fechando as partas. 0 Secretário da
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Saüde e o Governador foram a Uberlândia fazer uma negociata para ter a
apoio do Prefeito da cidade. Foram repassados R$900.000,00, mas todos em
Uberlândia estão querendo saber se eles serão para os hospitais das
universidades ou para as Unidades de Atendimento da Prefeitura - UAIs.
Essa foi a negociacão feita para que o Prefeito pudesse apoiar o Governador
Eduardo Azeredo. Podem continuar fazendo essas negocatas, mas não
vamos usar o sofrimento do povo para fazer campanha politica. 0 povo de
Uberlândia já sabe que a Prefeito passou trés anos e meio criticando a
Governador e agora está là sem saber o que fazer, porque ele precisava do
dinheiro para manter a hospital. Todos sabem que Uberlândia é a quarta
major cidade do Estado, corn uma população de quase 500 mil habitantes,
mas, infelizrnente, a politica desse Governo e do Governo Federal vern
levando ao caos a saüde da nossa populaçao.

Vimos a esta tribuna para fazer essa denüncia e esperamos que a
Comissão de SaUde desta Casa possa tomar providências para ajudar, para
que não tenhamos que chegar a rnesma situacão a que chegou 0 hospital da
UFMG, que também teve que fechar suas portas por causa da polItica
irresponsável do Governo. 0 povo de Uberlãndia e as jornais estão
perguntado onde estão as R$900.000,00. Chega de negociata baseada no
sofrimento do povo. Mas a Governador Eduardo Azeredo vai pagar a conta no
dia 4 de outubro. 0 pOVO de Uberlândia vai saber dar a resposta. Chega de
politicagem. 0 povo do Triângulo nãa aguenta mais esse tipo de polItica.
Vamos dar o troco ao Governador para ele aprender que não se faz mais
polItica como no tempo dos coronéis. Vamos denunciar 0 que está
acontecendo. Não vamos aceitar pessoas morrendo nas filas dos hospitais
para que barganhas como essa possam acontecer. Esse e urn trabalho
irresponsável.

Queriamos também abordar outra questao que tern nos deixado indignados.
Já temos em Uberlândia a unidade descentralizada da região administrativa, e
a Governo criou agora os PSIUs, os Programas de Assisténcia Integrada.
Usaram mais dois caminhöes em Uberlândia, e là ja existe a agéncia central.
Usaram urn na antiga Câmara Municipal e urn na praça do forum. São quatro
quarteirOes de distância de urn para a outro. Dois caminhôes cheios de
propaganda, e o povo das cidades vizinhas sem atendimento medico. Mas foi
so a imprensa divulgar, que as cidades começaram a cobrar, e Os caminhOes
sairam de là dois dias depois. Todos virarn a forma irresponsável coma 0
dinheiro do povo está sendo usado pare fazer campanha polItica. Mas, na
região, não adianta o Governadar achar que vai enganar a povo corn a sua
propaganda politica, tentando mandar caminhão para fazer carteira de
identidade, porque o povo não e rnais bobo. NOs nos orgulhamos de ter uma
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populaçao consciente e séria.

Não que as das outras regiöes não sejam. São, sim. Mas a Governador
està enganado corn o Triângulo, pensando que essas pequenas coisas vão
enganar nosso povo.

As pessoas estão no Pontal do Triãngula, em lturama, aguardando 0
asfaltamento da ligação Campina Verde-Iturarna, porque as estacas e as
placas estão là dentro desde a campanha de 1994. E ate hoje so ha placas e
estacas. Estão aguardando, também, o asfaitamento na cidade de União de
Minas, Limeira do Oeste ate a cidade de Iturama, porque là, também, estão
as placas e as estacas desde a campanha passada, em 1994. 0 Governador
Eduardo Azeredo está pensando que vai enganar as pessoas, mas ele é que
está rnuita enganado. Vamos denunciar todas as propagandas enganasas e
mentirosas que estãa senda feitas par là, para tentar ludibriar a populacãa
das outras regiOes do Estada, dizendo que para o Triângulo está indo a major
parte dos recursos. Podem ir là, que verão que eles não chegaram.

Deixamos registrado aqui que querernos a Hospital da Universidade Federal
de Uberlãndia funcionando e urn tratarnenta mais decente para a nossa
população, porque não agüentarnos rnais ver pessoas nossas rnorrenda nas
estradas mal-conservadas. Foram cinco pessoas mortas nos ü!timos 30 dias,
na região de Iturama, em virtude da ma conservaçao das estradas. Essa
semana perdemos uma campanheira nossa do SINDUTE. Chega de
utilizarem o sofrimento de umas pessaas para enganar outras.

Querernas deixar registrada nassa denUncia. Vamos continuar lutando,
camo está fazendo a papulaçao de Uberlãndia, indo para a rua, a fim de
tentar salvar a hospital. Essa não é a visão que tern o Presidente da
Repüblica e a Governador do Estado. Mas nossa pova vai saber honrar e
defender seus interesses.

Vamos entrar corn urn recursa e urn requerirnento pedindo uma participacão
da Cornissão de Saüde desta Casa, para que, de fato, passarnos garantir a
saüde das pessoas nãa so de Uberlândia rnas, também, de toda a região.
Muito obrigado.	 -

Peco, Sr. Presidente, o encerramento de piano da reunião. Coma o senhor
pade verificar, não ternos "quorum" para a continuaçao dos nossos trabalhos.

Questão de Ordem
0 Deputado Gilrnar Machado - Sr. Presidente, solicito a encerramento da

reunião por falta de "quorum".
Encerramento

0 Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a continuaçãa dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
as Deputados para as reuniöes extraordinàrias de amanhã, dia 12, as 9 e as
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20 horas, nos termos do edital de convocação, bern corno para a reunião
ordinária também de amanhã, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: ( - A
ordem do dia anunciada é a publicada na edicäo anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 105a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE CONSTITuIçA0 E
JUSTIA

As onze horas do dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hety Tarqüinio, Antonio
JUlio, Sebastião Navarro Vieira, AntOnio Genaro e Marcos Helênio, mernbros
da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente,
Deputado Hely TarquInio, declara abertos trabaihos e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado AntOnio JUlio, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
proposiçOes a seguir citadas, para as quais designa os respectivos relatores:
Projetos de Lei n°s 1.809, 1.811, 1.823 e 1.824/98 (Deputado Antonio
Genaro); Projeto de Lei Complementar n o 36/98 e Projetos de Lei n°s 1.812,
1.813, 1.815, 1.816 e 1.825 a 1.827/98 (Deputado AntOnio JUlio); Projetos de
Lei n°s 1.810/98 (Deputado Ermano Batista); 1.814, 1.817 a 1.819 e 1.821/98
(Deputado Marcos Helênio); 1.808 e 1.820/98 (Deputado Sebastiâo Costa).
Passa-se a fase de discussão e votação de pareceres sobre proposiçOes
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votaçao, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.675/98 (relator:
Deputado Antonio Genaro) e 1.790/98, este na forma do Substitutivo n° i
(relator: redistribuldo ao Deputado Sebastião Navarro Vieira), e do Projeto de
Lei Complementar n° 34/98 corn as Emendas n°s 1 e 2 (relator: Deputado
Antonio JUlio); e o parecer que conclui pela inconstitucionalidade, pela
ilegatidade e pela antijuridicidade do Projeto de Lei n° 1.772/98 (relator:
Deputado Antonio JUlio). Os Projetos de Lei n°s 1.460 e 1.467/97 e 1.753/98
nâo foram apreciados em virtude de pedidos de prazo pelos relatores
deferidos peta Presidêncja. Passa-se a fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposiçOes que dispensam a apreciação do Plenário da
Assembléla. Submetidos a discussão e votaçao, cada urn por sua vez, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.773, 1.783, 1.785 e
1.786/98, este corn a Emenda n° 1; 1.787, 1.792 e 1.794 a 1.796/98 (relator:
Deputado Antonio Genaro); 1.774/98 corn a Emenda n° 1; 1.775 e 1.776/98,
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este corn a Emenda n° i (relator: Deputado AntOnio JUlio); 1.777 e 1.778/98,
estes corn as emendas que receberarn o n° 1; 1.779, 1.791 e 1.797/98
(relator: Deputado Marcos Helênio). Nos termos regimentais, o Presidente
determina o envio do Projeto de Lei n° 1.772198 ao Plenário, para inclusão do
parecer ern ordern do dia. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Cornissão
para a prôxima reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 11 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastião Costa - Jorge Eduardo de Oliveira -

Marcos Helênio - Arnaldo Penna.
ATA DA iga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE SALJDE

As nove horas e trinta minutos do dia dois de julho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Jorge
Hannas, Wilson Pires, Hely Tarqumnio e Adelrno Carneiro Leão, mernbros da
Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o Deputado Jorge Hannas
assume a direção dos trabalhos e, havendo nUmero regimental, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de requerimento do Deputado
Hely TarqUInio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Prosseguindo, o Presidente passa a discussão e a votação de proposiçOes
sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. 0 Deputado Jorge Hannas,
relator do Substitutivo n° 1, apresentado em Plenário, no 10 turno, ao Projeto
de Lei n° 1.584/97, procede a leitura de seu parecer, mediante o qua] conclui
pela aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Presidente informa que a reunião
se destina a ouvir o Sr. JUlio César Martins Siqueira, Superintendente da
Vigilância Sanitária da Secretaria da SaUde, sobre a extensão da falsificação
de medicamentos no Estado e o controle que está sendo feito para sanar
esse grave problema. Após a exposição do Sr. JUlio César Martins Siqueira,
participam dos debates todos os parlamentares presentes, conforme consta
nas notas taquigráficas. Curnprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro Leão - Marcos

Helénic.
ATA DA 73a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0

As nove horas e trinta minutos do dia seis de agosto de mil novecentos e
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noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Dimas
Rodrigues, AIlton Vilela e Arnaldo Penna, membros da supracitada Comissão.
Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Cornissão presentes. A
seguir, 0 Presidente informa que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei
n°s 889/96, 1.561/97, 1.738, 1.739/98 e ao Deputado Aliton Vilela, os Projetos
de Lei n°s 1.748, 1.749 e 1.751/98. Encerrada a ia Parte dos trabaihos,
passa-se a 1 1 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçâo de
pareceres sobre proposiçOes sujeitas a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votaçao, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de
Lei no 889196 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a seguir, a
discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva das comissôes.
Submetidos a discussão e votaçao, são aprovados os Pareceres de Redaçao
Final dos Projetos de Lei n°s 1.561/97, 1.738, 1.739/98 (relator: Deputado
Arnaldo Penna), 1.748, 1.749 e 1.751/98 (relator: Deputado AIlton Vilela).
Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de
proposiçôes da Corn issão. 0 Presidente, tendo em vista o perlodo pré-
eleitoral, sugere aos membros presentes que as reuniöes ordinárias da
Comissão sejam realizadas as quartas-feiras, as 9h3Omin, ate outubro, o que
é acatado por todos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Os
traba!hos.

Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Aliton Vilela - Arnaldo Penna.

TRAMITAcAO DE PROPOSIçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI No 1.714/98

Corn issão do Trabaiho, da Previdência e da Acão Social
RelatOrio

0 Projeto de Lei n o 1.714/98, do Deputado Ermano Batista, visa a declarar
de utilidade pUblica a Associação dos Moradores Amigos dos Santos Prates -
AMASP -, corn sede no MunicIpio de Mantena.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda no 1. Vern, agora, o projeto a esta Cornissão para
deliberaçâo conclusiva, conforme preceituam as disposiçoes regimentals.
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Fundamentacão

A entidade em questao tern como objetivo principal prornover o
desenvolvimento da comunidade. Assim, realiza palestras de caráter
educativo e empreende iniciativas buscando a conservação dos prédios
pUblicos, das praças, das areas de lazer e seus equipamentos.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituicão a torna
merecedora do titulo declaratório de utilidade pUblica.

Conclusão
Em vista do aludido, opinarnos pela aprovacão do Projeto de Lei no

1.714/98 corn a Emenda no i, oferecida pela Cornissão de Constituicão e
Justiça.

Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.773/98
Cornissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
Do Deputado Romeu Queiroz, o projeto de lei em análise propöe seja

declarada de utilidade püblica a Sociedade Pró-Desenvolvimento do Bairro
São Salvador e Vilas Reunidas de Belém, São Sebastião e Maria Emilia -
PROSSEBEME -, corn sede no Municlpio de Belo Horizonte.

Prelirninarmente, foi a matéria subrnetida ao exarne da Cornissão de
Constituiçao e Justiça, que não encontrou ôbice a sua tramitaçao.

Agora, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
nos termos regimentals.

Fundamentacao
A finalidade da associação mencionada é meihorar as condiçöes

socioeconômicas da comunidade, desenvolvendo programas de proteçao a
saüde da famIlia, de combate a forne e a pobreza, além de empreender
outras açães que possam estimular o progresso no aludido bairro e nas
cercanias.

Em vista dos relevantes servicos prestados, justo se torna 0 tItulo
declaratório que Ihe está sendo outorgado.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.773/98

na forma proposta.
Sala das Comissães, 11 de agosto de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO LJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.774/98
Cornissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
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De autoria do Deputado Alencar da SHveira JUnior, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pUblica a entidade denominada Conseiho Central
de São Paulo Apostolo de Belo Horizonte, corn sede no Municipio de Belo
Horizonte.

ApOs exame preliminar da Comissão de Constituiçao e Justiça, que não
encontrou óbice a tramitaçâo do projeto e apresentou-lhe a Emenda no 1,
cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos
termos regimentals.

Fundamentaçao
Reconhecemos o propósito em se declarar de utilidade pUblica a entidade

mencionada, em razão dos relevantes serviços prestados a comunidade
vicentina, iniciativa de suma importância para orientar as entidades filiadas na
prestação de seus meritórios serviços.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no 

1.774/98
com a Emenda no 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.

Sala das Comissães, 11 de agosto de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.776/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, o projeto de lei em

exame visa a declarar de utilidade pUblica o Lar São Vicente de Paulo - LSVP
-, com sede no Municipio de IlicInea.

A matéria foi encaminhada, prelim inarmente, a Comissão de Constituição e
Justica, que não encontrou ãbice a sua tramitação e apresentou-lhe a
Emenda no 1.

Deve esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos regimentais.

Fundamentaçao
A entidade em questão, de caráter assistencial e sem fins lucrativos, fol

fundada corn a finalidade de bern servir aos idosos carentes.
Para o cumprimento de seus objetivos, desenvolve programas que buscam

assegurar direitos desse segmento da população, prestando-lhe vários
serviços e procurando meihorar as suas condiçôes de subsisténcia.

Por isso, julgamos oportuno que a instituição seja declarada de utilidade
pUblica.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.776/98 corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
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Sala das Cornissöes, 11 de agosto de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.794/98
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatôrio
De autoria do Deputado Paulo Schettino, o projeto de lei em epIgrafe

objetiva declarar de utilidade pUblica a Conferência de Nossa Senhora do
Sagrado Coracão, corn sede no MunicIpio de Capelinha.

Preliminarmente, foi a proposicão distribuIda a Comissão de Constituiçao e
Justica, que nao encontrou óbice a sua tramitacão.

Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberacao conclusiva, em
cumprimento das normas regimentals.

Fundamentação
A entidade em análise tern por finalidade promover o desenvolvimento do

Bairro Maria LUcia, realizando obras e empreendendo acôes que visem a
melhorar a condição de vida de seus moradores.

0 trabalho realizado pela instituiçao torna-a merecedora do tItulo
declaratOrio de utilidade pUblica ora proposto.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Lei no

1.794/98 conforrne foi apresentado.
Sala das Comissôes, 11 de agosto de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.797/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Cleuber Carneiro, o projeto de lei em análise

pretende seja declarada de utilidade pUblica a Associação de
Desenvolvimento Comunitário de Monte Rei, com sede no MunicIpio de
Juvenilia.

Feito o exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos
regimentals.

Fundamentaçao
A Associação em apreço visa, primordialmente, a ajudar os mais carentes,

principalmente nas areas de saUde, habitação, ensino, cultura e lazer, além
de promover o desenvolvimento comunitário.

A prática de atividades de caráter assistencial e filantrópico torna justa a
decisão de considerá-la de utilidade pUblica.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.797/98 na forma proposta.

Sala das Comissoes, 11 de agosto de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.799/98
Comissão de Constituiçao e Justiça

Relatório
0 Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem n°

274/98, o projeto de lei em epIgrafe, que autoriza o Poder Executivo a doar a
irnóvel que especifica ac, Municipio de Formiga.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/98, vem a matéria a esta
Comissão para exarne preliminar, conforme preceituam as disposicoes
regimentais.

Fundamentaçao
A iniciativa vem prover a necessária autorizaçao legislativa para que o

Estado aliene bern imóvel pUblico, segundo determinaçao contida no art. 18
da Carla mineira.

Atende ainda aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da Lei Federal n°
8.666, de 21/7/93, e pelo art. 16 da Lei n° 9.444, de 25/11/87.

Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da doação
de imóvel do Estado depende, além da especifica autorização legislativa, da
existência de interesse püblico no negôcio juridico a ser realizado, não
podendo o bern estar destinado ao uso comum nem atendendo a finalidade
administrativa especial.

Para o exame a cargo desta Comissâo, entendemos necessário sejam
averiguadas as condicaes legais que se apresentam como precedentes.

A area a ser doada foi declarada, pelo Decreto n° 28.046, de 315/88,
modificado pelo Decreto n° 34.104, de 18/10/92, de interesse social e
destinada ao Programa Comunitário de Habitaçao Popular - PRO-
HABITAAO -, para construçâo de moradias reservadas -à populacão
economicamente carente do Estado. Posteriormente, o PRO-HABITAçAO foi
extinto, por força do Decreto n° 33.374, de 18/2/92, que delegou a Secretaria
da Habitaçâo a atribuiçao de executar as providéncias decorrentes de tal
extinçâo.

Mencione-se, tambérn, que a proposição em exame, encaminhada a esta
Casa pelo Governador do Estado, é conseqüência da extinçao do referido
programa, e sua adoção permitirá que se regularize a situaçao dos
interessados, de baixa renda, que nele se inscreveram e aguardam a
confirmação da propriedade em que foram assentados.
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Vele mencionar, por firn, que a efetivação dessas providências será

cumprida pelo MunicIpio de Formiga, como donatário do imOvel, dada a sua
condição de partIcipe na execucäo do convênio PRO-HABITAçAO e de ter
atuado no trabalho de seleção das famIlias assentadas.

Conclusão
Diante do exposto, concluimos pela constitucionalidade, pela legalidade e

pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.799/98.
Sala das Comissôes, 11 de agosto de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastiäo Costa, relator - Marcos Helênio -

Antonio JUlio.
PARECER PARA 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.800/98

Comissâo de Constituição e Justiça
RelatOrio

Por via da Mensagem n° 275/98, o Governador do Estado remete a este
Legislativo, para apreciação, o Projeto de Lei n° 1.800/98, que autoriza o
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Muriaé o imóvel que especifica.

Publicado no "Diário do Legislativo" em 19/6/98, o projeto foi distribuido a
esta Comissão, que, nos terrnos regimentais, procederá ao exame preliminar
da matéria quanto a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade.

Fundamentaçao
A proposição sob comento tern o objetivo de autorizar o Poder Executivo a

doar ao MunicIpio de Muriaé imóvel havido pelo Estado, em 1959, do referido
municIpio, para a construcäo da Escola Estadual Mario Macedo, que au
funcionou por longo tempo e hoje continua suas atividades no Centro
Educacional Dom Delfim. Atualmente, a municipalidade tern interesse em
instalar no local a Escola Municipal Sebastião Laviola, e a pleito é de inegávet
interesse pUblico, tendo em vista tratar-se de local privilegiado.

Alérn do aproveitamento do bern pUblico, a medida traduz a empenho do
Estado na consolidaçäo do processo de municipalizaçâo do ensino. Temos a
Considerar, também, que a iniciativa vem prover a necessária autorizacâo
legislativa para que a Estado aliene bern imOvel pUblico; segundo a
determinaçao contida no art. 18 da Carla mineira.

No piano infraconstitucional, a matéria em apreciaçào está sujeita aos
preceitos da Lei Federal n° 8.666, de 1993, e, reportando-nos ao seu art. 17,
verificamos que a existéncia de interesse pUblico devidamente justificado é
Condiçâo "sine qua non" para que ocorra a alienaçâo de bens da
administraçao pUblica.

Pelo que foi explanado, esse quesito foi plenamente atendido no negOcio
juridico proposto, devendo, ainda, constar no instrurnento de doacao,
obrigatoriamente, o encargo, o prazo de seu cumprimento e a cláusula de
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reversäo, sob pena de nulidade do ato. Portanto, corn o fim de aprirnorar o
texto, apresentarnos, na conclusâo deste parecer, a Ernenda no 1.

Conclusâo
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.800/98 corn a Ernenda no 1,
apresentada a seguir.

EMENDA NO 1
D&-se ao art. 20 a seguinte redação:
"Art. 21 - 0 imóvet de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado

Se, findo o prazo de 5 (cinco) anos contados da Iavratura da escritura de
doacao, não the tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.".

Sala das Comissães, 11 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Marcos Helênio -

Antonio Julio.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.467/97

Comissão de Constituiçao e Justica
RelatOrio

0 Projeto de Lei no 1.467/97, de autoria da maioria dos Deputados
Estaduais, tendo corno primeira signatária a Deputada Maria Olivia, institui a
obrigatoriedade de identificaçâo da empresa na parte traseira dos veIculos de
transporte de carga de sua propriedade, licenciados no Estado de Minas
Gerais.

A proposição, recebida em 22/10/97 e publicada no dia 24 subsequente, foi
distribuida as ComissOes de Constituição e Justica e de Defesa Social,
cabendo-nos, preliminarmente, analisá-la quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art.
103, V, "a", do antigo Regimento Interno, aplicáveis em decorréncia do
disposto no art. 315 do novo Regimento Interno desta Casa.

Fundamentaçäo
A proposição em exame, nos termos do seu art. 1, torna obrigatoria para

as empresas a colocaçao, na parte traseira dos velculos de transporte de
carga de sua propriedade, da inscrição "Como estou dirigindo?', acrescida da
identificacâo do proprietário, de seu endereço e telefone para contato.

A proposta está fundamentada no fato de que tais dados possibilitam a
qualquer cidadão, quando necessário, reclamar de mau comportamento do
motorista do veiculo nas vias püblicas e nas rodovias. A titulo de
esciarecimento, na justfficacão do projeto, informa-se que algumas empresaS,
como a Skol e a COPASA, ja vêrn adotando tat prática na Capital mineira.

A matéria constante desta proposição é sernelhante a do Projeto de Lei no
1.078/96, da Deputada Maria Olivia, o qual tramitou nesta Casa, foi rejeitadO
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pelo Plenário em 20 turno, em 15/10/97, e arquivado no dia 16 subsequente.

De acordo corn o disposto no art. 194 do antigo Regimento Interno desta
Casa, vigente na data do recebimento da proposição que ora se examina, a
matéria constante de projeto de lei rejeitado somente pode constituir objeto de
nova projeto na mesma Sessão Legislativa por proposta da maioria dos
membros da Assembléia Legislativa. Sob esse aspecto, portanto, a
proposição atende as exigéncias regimentais.

Nos termos do art. 22, XI, da Carta Federal, a competência para legislar
sobre trânsito e transporte e privativa da Uniäo, mas as Estados, o Distrito
Federal e as rnunicIpios podem estabelecer e implantar polItica de educaçãa
para a segurança do trânsito, já que essa e uma competência comum a esses
entes federativos e a Uniâo (Constituicâo Federal, art. 23, XII, e Constituição
Estadual, art. 11, XII).

A proposição em exame evidencia a preocupação corn a adoçao de medida
de caráter educativo, voltada para a prevençäo de acidentes.

Ha que se ter em conta, todavia, que entrou em vigor em janeiro do corrente
ano a Lei no 9.503, de 23/9/97, que institulu a Código de Trânsito Brasileiro -
CTB -, que define como órgâo maxima normativo e consultivo e como
coordenador do Sistema Nacional de Trânsito o Conselho Nacional do
Trânsito - CONTRAN - (art. 7 0, I), competindo-Ihe, entre outras atribuiçOes,
estabelecer as normas regulamentares do citado COdigo e as diretrizes da
PolItica Naciorial de Trânsito, bern coma normatizar as procedimentos sabre
aprendizagem, habilitaçäa, expediçâo de documentos de condutores e
registro e licenciamento de veiculos (art. 12, I e X).

0 CTB contém, ainda, algumas disposiçoes normativas diretamente
relacionadas corn aspectos legais e jurIdicos do projeto que ora examinamos,
tais coma:

1 - a competência dos Conselhos Estaduais de Trânsito - CETRAN -' coma
órgâos normativos, consultivos e coordenadores do Sistema Nacional de
Trânsito (art. 70, II), para elaborar normas e estimular e orientar a execucâo
de campanhas educativas de tránsita (art. 14, II e IV);

2 - a integraçâa, ao Sistema Nacional de Trânsito, dos Orgãos e das
entidades executivos de trânsita da União, aos quais cabe, entre outras
atribuicoes, estudar Os casos omissos na legislaçaa de trânsito e submeté-
los, corn propasta de sotuçaa, ao Ministério au ao CONTRAN (art. 19, XXVIII);

3 - entre as 95 artigos do nova Codiga que enumeram as infraçOes (arts.
161 a 255), ha urn que cansidera infraçâo grave - prevendo, coma
penatidade, multa, e, coma medida administrativa, a retençào para
regularizacao - conduzir-se a veiculo:

a) corn inscriçOes, adesivos, legendas e simbolos de carater publicitário
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afixados ou pintados no pára-brisa e em toda a extensão da parte traseira do
velculo, excetuadas as hipOteses previstas nesse Código (art. 231, XV);

b) corn vidros total ou parcialmente cobertos por peliculas refletivas ou não,
painéis decorativos ou pinturas (art. 231, XVI).

Verifica-se, pois, que, a partir da vigência do CTB, em virtude da ampliaçao
das competéncias do CONTRAN, como órgão máximo normativo e consultivo
e coordenador do Sistema Nacional de Trânsito, ficou mais restrita a
competência dos Estados para legislar em matéria de trânsito. A titulo de
ilustraçao, o Estado não tern competéncia, por exemplo, para estabelecer
penalidade para a empresa cujo velculo deixar de atender ao disposto no art.
10 da proposiço em análise, na hipOtese de esta vir a tornar-se norma legal.

Outro exemplo bastante ilustrativo das dificuldades do Estado em avançar
nesse campo legislativo e o da Lei n° 12.558, publicada e em vigência desde
217/97, votada e aprovada nesta Casa, que, no art. l, torna obrigatOrio o uso
de farol baixo nos veiculos automotores - assim entendidos carro particular,
taxi, caminhão e ônibus - em trànsito em rodovia estadual durante o dia. No
art. 20, estabelece que o descumprimento do disposto no artigo anterior
sujeita o infrator ao pagarnento de multa equivalente a 25 UFIRs, aplicavel
após seis meses da sua regulamentaçao, a cargo do Poder Executivo, que
tinha prazo de 60 dias para tat. 0 prazo dado ao Governador do Estado para
regulamentar a citada lei está esgotado desde o inicia de setembro de 1997 e
ate a presente data eta não foi regulamentada.

Esse fato, por si so, demonstra, de forma cabal, a impossibilidade de o
Estado legislar, em matéria de trânsito, para obrigar o proprietário de veiculo
a deterrninada conduta ou exigência, sem dispor de mecanismos legais
válidos para punir o infrator, em caso de descumprimento. Ademais, medidas
de caráter educativo nâo podem nem devem ser obrigatOrias, haja vista que 0
CONTRAN, em 18/2/98, baixou a Resolução n° 18, recomendando as
autoridades de trànsito corn circunscriçao sobre as vias terrestres que, por
meio de campanhas educativas, motivem seus usuários a manter o farol
baixo aceso durante o dia, nas rodovias. 	 -

o objetivo do Projeto de Lei no 1.467/97 poderia ser atcançado por ato do
Poder Executivo, corno medida de caráter educativo, recomendando a
identificaçao da empresa na parte traseira dos velculos de transporte de
carga de sua propriedade, nos moldes da medida adotada pelo CONTRAN,
por meio da Resoluçao n° 18, de 17/2/98, que recomendou o uso, nas
rodovias, de farol baixo aceso durante o dia.

Conclusão
Em face do exposto, concluImos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.467/97.
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Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Arnaldo Penna -

AntOnio JUlio - Sebastião Costa.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.571/97

Comissâo de Constituiçâo e Justica
RelatOrio

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epIgrafe tern por
objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer doaçäo de imOvel de propriedade
do Estado ao MunicIpio de Varginha.

Nos termos regimentais, a proposiçao foi publicada em 12/12197 e, a seguir,
encaminhada a esta Comissâo, a qual compete examinar preliminarmente a
matéria.

Fundamentacão
O Projeto de Lei n° 1.571/97 vem prover a autorizacão legislativa para que o

Estado aliene bern imOvel pUbtico, segundo a determinacâo contida no art. 18
da Carta mineira. Atende, ainda, aos preceitos estabelecidos pelo art. 17 da
Lei Federal n° 8.666, de 21/7/93, e pelo art. 16 da Lei n° 9.444, de 15/11/87.

Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da doacao
de imóvel do Estado depende, além da autorização legislativa, da existência
de interesse pUblico no negOcio juridico a ser realizado e da realização de
avaliação prévia e Iicitação. Ademais, o bern näo pode estar atendendo a
finalidade administrativa especial nem destinar-se ao uso comum do povo.

Para exarar seu parecer, esta Comissão entende ser necessário averiguar
se houve o cumprimento desses requisitos no caso em exame.

O imOvel objeto da proposicäo e parte de urn terreno corn area de 8
alqueires mineiros, doado ao Estado pelo Municipio de Varginha, onde
atualmente funciona o Educandário Olegário Maciel. Efetivamente, metade do
imOvel é de propriedade do Municipio de Varginha, e a outra metade pertence
ao Estado, por doacao do prOprio municIpio.

A Secretaria de Estado da Educaçâo, a qual o bern está afeto, concluiu pela
conveniência e pela oportunidade da transferência do imOvel go domInio do
antigo doador.

Corn relaçao ao interesse pUblico, que, necessariamente, deve ser
observado nurna operacâo corn bens pUblicos, acreditamos ter sido ele
satisfeito, pois, uma vez transferido o bern ao rnunicIpio, este utilizando as
instataçOes atuais do Educandário Olegário Maciet, por meio de reforma e da
ampliaçâo necessária, implantará o Centro de Tratamento e Recuperaçâo de
AlcoOlatras, Toxicômanos e Doentes Mentais de Varginha, proporcionando
urn trabalho de grande alcance social a toda a cornunidade.

Quanto 6 avaliaçao, nao nos cabe observar senão que ha de ser realizada
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por órgão competente do Poder Executivo.

Assirn sendo, o projeto de lei em tela atende as exigências da Iegislaçao em
vigor, não havendo óbice a pretendida autorizaçâo legal para que se efetive a
alienaçao do irnóvel.

Entretanto, cabe-nos apresentar emendas ao projeto para adequá-lo as
condiçoes de efetivaçao da transrnissão do referido imóvel.

Conciusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.571/97 no 10 turno, corn as Emendas
n° 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA NO 1
Dê-se ao "caput"do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de

Varginha imOvel localizado nesse municIplo, na Avenida dos Imigrantes,
constituido por urn terreno corn area de 4 (quatro) alqueires mineiros,
registrado sob o n° 3583, as fis. 178 e 179 do livro 20, no CartOrio de Registro
de lmóveis da Comarca de Varginha.".

EMENDAN°2
D&-se ao art. 2 0 a seguinte redaçao:
"Art. 20 - 0 imôvel reverterá ao patrirnânio do Estado Se, no prazo de 3

(três) anos contados da data da escritura de doaçâo, o Municipio de Varginha
nao the der a destinaçao prevista no parágrafo ünico do artigo anterior.".

Sala das Comissães, 11 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastiäo Costa -

Antonio Julio - Arnaldo Penna.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.753/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado LeonIdio Bouças, o Projeto de Lei n° 1.753/98
autoriza as escolas püblicas de ensino fundamental e rnédio a realizarem
ariálise de urina de alunos para verificar o consumo de drogas e dá outras
providências.

Publicada em 19/5/98, a proposição foi distribu Ida a esta Corn issão para
receber parecer quanto a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade,
nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, Ill, "a", do Regirnento lnterno.

Fundamentaçâo
A proposiçâo tern em vista autorizar o Poder Executivo a implantar, nas

instituiçães püblicas de ensino fundamental e rnédio, servico para a
realizaçäo de análise de urina dos estudantes, corn vistas a identificar
dependentes de cocalna, maconha e anfetaminas, no propOsito de
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encarninhá-tos para reabilitaçao.

Curnpre ressaltar que o exarne de que trata o projeto somente será
realizado corn expressa autorizacâo dos pals ou responsáveis, rnediante
preenchimento de formulário pela escola, e somente esses terão acesso ao
resultado.

Outrossirn, reza o projeto que o poder pUblico assegurará o tratamento
necessário a reabilitação do estudante dependente de drogas, mediante
solicitacao dos pals ou responsáveis.

Não obstante o fato de que o projeto visa a salvarguardar os jovens
estudantes dos males inerentes ao consurno de drogas, entendemos que o
meio escothido para a consecuçâo de tal propósito afigura-se imprOprio,
porquanto pode levar a urn constrangirnento irnposto aos alunos, ainda que
haja a autorizaçâo dos pals ou responsáveis. Ademais, a medida propugnada
pelo projeto colide corn o disposto no inciso X do art. 50 da Constituição da
Repüblica, que prescreve a inviolabilidade da intimidade das pessoas.
Entendernos que urn estudante ha de ter o direito subjetivo a que alude 0
mencionado dispositivo constitucional, mesmo em face de seus próprios pals
ou responsáveis.

O projeto viola, ainda, a Lei Federal n o 8.069, de 1990, que dispãe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente. Corn efeito, a art. 17 dessa lei
estabelece o seguinte:

"Art. 17 - 0 direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade
fIsica, psIquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a
preservação da imagern, da identidade, da autonornia, dos valores, idélas e
crenças, dos espaços e objetos pessoals".

Conclusão
Em face do exposto, concluirnos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n o 1.753/98.
Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Costa - Arnaldo Penna.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI NO 1.801/98

Comissâo de Constituicao e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Bené Guedes, a proposicão em epIgrafe altera a
Lei n° 10.561, de 21/12/91, que dispOe sobre a politica forestal no Estado de
Minas Gerais.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/98, a matéria fol distribulda as
ComissOes de Constituiçâo e Justica, de Melo Ambiente e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária para receber parecer.
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Nos termos do art. 102, III, "a", do Regimento Interno, cumpre-nos examinar
os aspectos jurIdico, constitucional e legal do projeto.

Fu ndamentaçao
0 projeto de lei em análise visa a dar nova redação ao § 30 do art. 25 da Lei

n° 10.561 de 1991, que dispãe sobre a politica forestal no Estado de Minas
Gerais, estabelecendo que as multas poderão ser parceladas em ate 12
vezes, corrigindo-se o débito. Pela lei em vigor, as parcelas são em nUmero
de 5.

Ao se propor aumento do prazo para pagamento das multas, busca-se
maior eficácia da lei forestal. A aplicaçao de multa de valor elevado, segundo
argumenta a autor, impede o infrator, na maioria das vezes a pequeno e o
médio agricultor, de cumprir suas obrigaçães legais.

Parcela cansiderável da doutrina reconhece que urn dos elementos que
distinguem a direito da moral é a coercibilidade. Ou seja, enquanto o direito é
regra de conduta obrigatória cuja violação dá ensejo a aplicaçao de
penalidades por parte do Estado, as normas morais são desprovidas de
sanção estatal pelo seu descumprimento.

Embora a assunto seja polêmico, as sancöes cominadas pelo direito devem
Ievar em conta uma série de fatores, tais coma a gravidade do ato, as
circunstâncias em que foi praticado, o dolo ou a culpa do infrator, a
possibilidade real de a penalidade ser cumprida, etc.

Essa análise e de fundamental importáncia para a gradação correta da
penalidade a ser aplicada ao caso concreto. A jurisprudéncia é farta no
sentido de anular penalidades impostas pela administraçao püblica quando
deixam de atentar para tais requisitos.

Sendo assim, a aumento do prazo para pagamento das multas constitui, em
termos jurIdicos, uma medida acertada, pois propiciará ao poder ptiblico
estadual maior flexibilidade na aplicaçao da sancão e a possibilidade ao
infrator da norma de reparar a dana causado.

Por fim, observamos a caráter eminentemente ambiental do prajeto, na
medida em que altera dispositivo da lei forestal mineira. 	 -

Em face do disposto no art. 24, VI, da Constituiçao Federal, compete a
Uniäo, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sabre
meia ambiente e florestas.

A nosso ver, não existe óbice no tocante a iniciativa. Nas matérias
relacianadas ao meio ambiente, vigora o princIpio da iniciativa concorrente,
segundo o qual a processo legislativo pode ser defagrado tanto pelo
Executivo quanta pelos membras e Orgãos do parlamento e pelos cidadãos.

Conclusão
Pebas	 razOes 	 aduzidas, 	 conclulmos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

99
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1 .801/98.

Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1998.
Hely Tarqümnio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Costa -

Antonio JUlio.
PARECERPARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.804/98

Comissão de Constituicão e Justiça
Rebatôrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, a projeto de lei em tela dispöe
sobre a criacão da Area de Proteçao Ambiental da Bacia Hidrogrãfica do Rio
Uberaba e dá outras providências.

A praposição foi publicada no "Diana do Legislativa" de 19/6/98 e distribu Ida
as Comissöes de Constituição e Justica e de Meio Ambiente, para receber
parecer, nos termas do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar as aspectos jurIdicos, constitucionais e legais da
matéria.

Fundamentação
A iniciativa parlamentar de cniacão da APA da bacia hidragráfica do rio

Uberaba baseia-se nos estudos técnicas elaboradas por solicitacão da
Companhia de Aguas de Uberaba - CODAU. De acordo cam esses estudos,
existe grande possibilidade de ocorrência de colapso no abastecimenta
pUblico de água, em virtude da diminuição de vazão verificada no rio Uberaba,
nos Ultimos anos, e do crescimento da demanda da area urbana.

As APAs constituem instrumento da politica nacianal de meia ambiente, nos
termos da Lei Federal n° 6.938, de 1981, e destinam-se a prateger e
conservar a qualidade ambiental e as sistemas naturais nela existentes, corn
vistas a meihoria da qualidade de vida da papulacão e a pratecãa dos
ecossistemas. A Lei Federal n° 6.902, de 1981, disciplina essas areas, que
podem ser instituldas pela União e pelas Estados, observados as principios
canstitucianais que regern o exercIcio do direito de propriedade.

Ao discorrer sabre areas de proteção ambiental, José Afonso da Silva, em
sua abra "Direito Constitucional Ambiental", afirma que a mais apropriado é a
criaçaa de APA par lei, e não par decreto, considerando válidos as dais
instrumentos jurIdicos.

A bern da verdade, a Constituicao Federal, ao tratar do meio ambiente,
deixa implicita que é a lei o instrumento mais adequado para a definição de
espaços territariais e seus componentes a serem especialmente protegidos.
Veja-se a redação do art. 225, § 10, Ill, "in verbis": "Art. 225 - Todos tern
direito aa meio ambiente ecologicamente equilibrado, bern de uso comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder PUblico e a
caletividade a dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
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§ 10 - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder PUblico:
III - definir, em todas as unidades da Federaçao, espaços territoriais e seus

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteraçao e a
supressao permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;". (Grifo
flosso.)

A luz da Iegislaçao federal de normas gerais de criacâo de APA, o projeto
atende a todos Os requisitos necessarios a constituição regular da APA do rio
Uberaba, especjfjcarnente quanto a seus limites, seus objetivos e suas
proibicöes.

E preciso esciarecer, no entanto, que as restriçoes administrativas impostas
pelo poder püblico em areas do domInio privado podem ensejar indenizaçâo
aos proprietários. 0 Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso
Extraordjnárjo 134.297/SP, cujo relator foi o Ministro Celso de Mello, assim se
pronunciou: "Incumbe ao Poder Püblico o dever constitucional de proteger a
flora e de adotar as necessárias medidas que visem a coibir práticas lesivas
ao equilIbrio ambiental. Esse encargo, contudo, não exonera o Estado da
obrigaçao de indenizar Os proprietários cujos imOveis venham a ser afetados,
em sua potencialidade econômica, pelas limitaçaes impostas pela
Administracao Püblica".

No tocante a iniciativa do processo legislativo, observamos que as regras,
nos termos da Constituiçao Estadual, nao se aplicam a matérias relacionadas
corn o meio ambiente. Vigora, no caso, o princIpio da iniciativa concorrente,
Segundo o qual a apresentaçâo de projeto de lei é conferida a mais de uma
peSsoa ou Orgäo.

Nâo obstante, o art. 40 do projeto contraria o disposto no art. 66, III, "e", da
Carta mineira, ao conceder cornpetência a Orgâos do Poder Executivo para
fins de manejo, fiscalizaçao, supervisâo e administraçao da APA do rio
Uberaba. Essa atribuição cabe exciusivamente ao Governador do Estado,
que, por meio do Decreto n° 38.182, de 1996, estabeleceu o Sistema de
Gestâo Colegiada para as Areas de Proteção Ambiental administradas pelo
Sistema de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais.

Para sanar esse vicio, estamos propondo a Ernenda n° 1 na conclusão
deste parecer.

Conclusao
Pelas	 razöes 	 aduzidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

ConStituclonalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.804/98 corn a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA NO 1
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D6-se ao art. 4 0 a seguinte redaçäo:
"Art. 40 - 0 Estado se articulará corn os Municipios de Uberlândia e Uberaba

para a irnplantaçao da Area de Protecao Arnbiental da Bacia Hidrográfica do
Rio Uberaba - APA do Rio Uberaba.".

Sala das ComissOes, 11 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Antonio Julio, relator - Sebastiâo Costa - Gilmar

Machado.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.810/98

Comissão de Constituiçào e Justica
RelatOrio

Encarninhado por meio da Mensagem n° 276/98, do Chefe do Poder
Executivo, o projeto em epigrafe altera anexo da Lei n° 12.425, de 27/12/96,
que altera a Lei n° 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislaçâo tributária do
Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

A matéria foi publicada no "Diário do Legislativo" de 26/6/98 e distribuida as
CornissOes de Constituicao e Justica, de PolItica Agropecuária e
Agroindustrial e de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária para receber
parecer.

Cabe-nos, preliminarmente, examinar os aspectos juridicos, constitucionais
e legais da proposiçào, nos termos do art. 102, III, "a", do Regirnento Interno.

Fundamentação
Segundo a mensagern governarnental, o objetivo da proposicao é adaptar

as taxas de expediente a realidade do mercado de carcacas de bovinos,
suinos e ayes. Tal adaptaçao tern em vista a conclusâo de analise da matéria
realizada pela Câmara Setorial de Produtos de Origern Animal, da qual
participa o Governo do Estado de Minas Gerais.

Corn efeito, o projeto altera alguns itens da Tabela A, que dispOe sobre o
lançamento e a cobrança da taxa de expediente relativa a atos de autoridades
administrativas, especificarnente, do lnstituto Mineiro de Agropecuária - IMA -'
a que se refere o Anexo I da Lei n° 12.425, de 1996.

Destarte, a matéria em comento veicula preceito de caráter eminenternente
tributário.

A Constituição Federal, ao cuidar do Sistema Tributário Nacional,
estabelece no art. 150, I e Ill, "b", que é vedado a Uniâo, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos municipios exigir Cu aumentar tributo sem lei que o
estabeleça e cobrar tributos no mesmo exercIcio financeiro em que haja sido
publicada a lei que os instituiu ou aumentou. Ressalte-se, tambérn, que a
adrninistraçäo pUblica direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes
dos entes politicos, sujeita-se ao principio da legalidade para respaldar a sua
atuação, nos termos do art. 37, "caput", da Constituiçâo Federal.
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Em se tratando de instituiçâo de tributo ou majoração dos existentes, aplica-
se o principio da anterioridade, regulado no art. 150, III, "b", já mencioriado.
Ou seja, em tais situaçOes o tributo somente será devido no exercIclo
financeiro subsequente ao da lei que o instituiu cu aumentou.

No caso da proposiçâo, as novas taxas de expediente estão sendo
reduzidas em proveito dos contribuintes. Isso posto, a regra não fica
condicionada ao princIpio da anterioridade, vale dizer, vigorará conforme
dispuser a cláusula de vigência cia lei, ou seja, a partir da data de sua
publicaçâo.

Relativamente a iniciativa, não ha impedimento. Matéria de natureza
tributária, segundo a Constituiçao do Estado, não está reservada a Orgâo ou
Poder.

Na oportunidade, estamos apresentando a Emenda n o 1, pois, ao se
estabelecerem os novos valores para taxa de expediente de abate de
animals, os bufalinos foram omitidos.

Conclusão
Pelo exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.810/98 corn a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA NO 1
Substitua-se a expressão "abate de bovinos e eqüinos, por cabeça" por

"abate de bovinos, bufalinos e eqüinos, por cabeça".
Sala das Cornissães, 11 de agosto de 1998.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antonio Julio, relator - Sebastião Costa - Gilmar

Machado.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE RESOLucAO N O 1.859/98

Comissäo de Politica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

0 projeto de resolução em tela é de iniciativa desta Comissão e tern por
escopo aprovar as alienaçaes das terras devolutas do Estado que especifica.

Nos termos regimentals, a proposição foi apreciada preliminarmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu parecer concluindo pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, na forma
em que foi apresentada.

Dando continuidade a tramitaçao, compete-nos, agora, exarar parecer
sobre o projeto, atendo-nos ao mérito.

Fundamentaçao
Ao propor a alienaçâo de terras devolutas, o projeto em análise cumpre

relevante papel de cunho social, uma vez que legaliza a posse de terraS
devolutas a posseiros que, direta ou indiretamente, ha geraçOes, vérTi
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ocupando paulatinamente o vasto territôrio mineiro, explorando-a e dela
vivendo, seja em area rural, seja nos aglomerados urbanos.

E oportuno, portanto, que se reconheça o importante papel que o posseiro
desempenhou como agente imprescindIvel no processo de desbravamento do
solo mineiro, conferindo-Ihe, em caráter definitivo, o tItulo de proprietário da
terra que ocupou pacificamente e sem embargo.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovaçäo do Projeto de Resoluçao n°

1.859/98, no 10 turno, na forma proposta.
Sala das ComissOes, 11 de agosto de 1998.
Paulo Piau, Presidente e relator - Ailton Vilela - José Henrique.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE REsOLuçAO N O 1.859/98
Corn issão de Constituiçâo e Justica

RelatOrio
De autoria da Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial, o projeto

de resoluçao em epigrafe tern por objetivo aprovar previamente a alienacão
das terras devolutas do Estado que menciona.

Nos termos regimentais, apOs sua publicacao, foi o projeto de resolução
distribuldo preliminarmente a este órgâo colegiado, a quem compete
examinar a matéria, atendo-se aos lindes de sua competéncia.

Fundamentaçao
Em se tratando de matéria atinente aos bens de dommnio pUblico, cabe

trazer a tona o art. 74 e seu § 1 0, "I", cia Constituiçâo do Estado, por
estabelecer que "a fiscalizaçâo contábil, financeira, orcamentária, operacional
e patrimonial do Estado e das entidades da administraçao indireta", a qual
abrange "a legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade do ato
gerador de receita ou determinante de despesa e do de que resulta
nascimento ou extinçao de direito ou obrigação", é exercido pela Assembléia
Legislativa, mediante controle externo.

Note-se que, segundo o art. 76, inciso XV, cia Carta mineira, o exercIclo de
tat controle externo pelo Legislativo contará corn o auxIlio do Tribunal de
Contas, a quern cabe, entre outras coisas, apreciar a legalidade, a
legitimidade, a economicidade e a razoabilidade de contrato, convênio, ajuste
ou instrurnento congênere que envolvam concessào, cessão, doacâo ou
permissao de qualquer natureza, a tItulo oneroso ou gratuito , de
responsabilidade do Estado, por qualquer de seus órgãos ou entidade cia
administraçao indireta.

O exame prévio da matéria em pauta afigura-se-nos, portanto, um salutar
exerciclo de controle politico sobre atos administrativos governamentais.

De resto, cumpre-nos esciarecer que, exarninados os autos de processos
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administrativos referidos nos anexos da proposicäo, constata-se que todos
eles foram corretamente instruldos, não apresentando quaisquer vIcios de
ordem constitucional ou legal.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Resolucâo n o 1.859/98 na forma apresentada.
Sala das Comissães, 11 de agosto de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Marcos Helènio, relator - Arnaldo Penna -

Sebastião Costa - Antonio JUlio.
PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 889/96

Corn issão de Redação
0 Projeto de Lei n o 889/96, do Deputado Leonidic Bouças, que altera

dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12/75, no que se refere a Taxa de
Segurança PUblica, foi aprovado no 211 turno, na forma do Substitutivo n ° 1 ao
vencido no 10 turno.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art.
268 do Regimento Interno.

Cumpre esclarecer que, apOs iniciada a tramitação do projeto nesta Casa,
entrou em vigor a Lei n° 12.425, de 27/12196, sucedãnea da Lei n° 12.032, de
21/12/95, citada no art. 10 da proposicão em exarne, razão pela qual
procedemos a atualizaçao da referência na redaçâo final a seguir proposta, a
qual está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 889/96
Altera dispositivo da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, no que se

refere a Taxa de Segurança PUblica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 -0 item 8.1.2 da Tabela D, a que se refere o art. 115 da Lei n° 6.763,

de 26 de dezernbro de 1975, corn a redaçao dada pela Lei n° 12.425, de 27
de dezembro de 1996, passa a ter a seguinte redação:

"8.1.2 - Cédula de Identidade - 2 a via 12,00x".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Comissôes, 6 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.561/97
Cornissâo de Redação

0 Projeto de Lei n° 1.561/97, do Deputado Sebastião Helvécio, que declara
de utilidade pUblica o Instituto Teuto-Brasileiro William Dilly, corn sede no
MunicIpio de Juiz de Fora, foi aprovado em turno Unico, sem ernenda.
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Vern agora o projeto a esta Comissäo, a fim de que, segundo a técnica

legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.561/97
Declara de utilidade pUblica o Instituto Teuto-Brasileiro William Dilly, corn

sede no MunicIpio de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o lnstituto Teuto-Brasileiro

William Dilly, corn sede no Municipio de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 6 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.578/97
Cornissäo de Redaçao

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.578/97, do Deputado Geraldo Rezende, que declara

de utilidade pUblica o Hospital Imaculada Conceicão, localizado no MunicIpio
de Monsenhor Paulo, foi aprovado em turno Unico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fIm de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicao a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.578/97
Declara de utilidade pUblica o Hospital Irnaculada Conceiçao, localizado no

Municipio de Monsenhor Paulo.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica declarado de utilidade pUblica o Hospital Irnaculada Conceição,

localizado no MunicIpio de Monsenhor Paulo.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicOes em contrário.
Sala das ComissOes, 7 de julho de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Bilac Pinto, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.695/98
Comissäo de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.695/98, do Deputado João Batista de Oliveira, que
declara de utilidade pUblica a Uniâo das Associaçoes Comunitárias do
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MunicIplo de Corinto - UNACOMC -, corn sede no MunicIpio de Corinto, foi
aprovado em turno Unico, corn a Emenda n o 1.

Vem agora o projeto a esta Cornissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.695198
Declara de utilidade püblica a União das Associaçoes Comunitárias do

MunicIpio de Corinto - UNACOMC -, corn sede no Municipio de Corinto.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a União das Associaçoes

Comunitárias do Municipio de Corinto - UNACOMC -, corn sede no MunicIpio
de Corinto.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissöes, 7 de julho de 1998.
Ailton Vilela, Presidente - Bilac Pinto, relator- Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.738/98
Cornissão de Redaçao

0 Projeto de Lei n° 1.738/98, do Deputado Sebastião Helvécio, que declara
de utilidade püblica a Fundaçao Espirita Allan Kardec, corn sede no MunicIpio
de Juiz de Fora, foi aprovado em turno Unico, sem ernenda.

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 § 1 1 do art.
268 do Regimento Interno.

Assirn serido, opinamos por se dar a proposição a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.738/98
Declara de utilidade pUblica a Fundaçao EspIrita Allan Kardec, corn sede no

MunicIpio de Juiz de Fora. 	 -
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade páblica a Fundação EspIrita Allan

Kardec, corn sede no Municipio de Juiz de Fora.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 Revogam-se as disposicaes em contrário.
Sala das Comissôes, 6 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.739/98
Corn issão de Redação
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O Projeto de Lei n° 1.739/98, do Deputado AIlton Vilela, que declara de

utilidade püblica a Associação Vivenciana para Assistência ao Menor -
AVIPAM -, corn sede no MunicIplo de São Vicente de Minas, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1 0 do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.739/98
Declara de utilidade pUblica a Associação Vivenciana para Assistência ao

Menor - AVI PAM -, corn sede no MunicIpio de São Vicente de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação Vivenciana para

Assistência ao Menor - AVIPAM -, corn sede no MunicIpio de São Vicente de
Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Corn issöes, 6 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.
relator

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.748/98
Comissão de Redacão

O Projeto de Lei n° 1.748/98, do Deputado José Henrique, que declara de
utilidade pUblica a Associacao Comunitária Clube Atlético Boca Junior, corn
sede no MunicIpio de Tarumirim, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vem agora a projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 1 do art.
268 do Regimento lnterno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.748/98
Declara de utilidade püblica a Associação Comunitária Clube Atlético Boca

JUnior, corn sede no Municipio de Tarumirirn.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçâo Cornunitária Clube

Atlético Boca JUnior, corn sede no Municlpio de Tarurnirim.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissães, 6 de agosto de 1998.
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108

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.749/98
Comissâo de Redaçao

0 Projeto de Lei n o 1.749/98, do Deputado Djalma Diniz, que declara de
utilidade püblica a Associacão Evangelica de Amparo Social, corn sede no
Municipio de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legisativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1 0 do art.268 do Regirnento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.749/98
Declara de utilidade pUblica a Associacao Evangelica de Amparo Social,

corn sede no MunicIpio de Coronel Fabriciano.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 

Fica declarada de utilidade püblica a Associacao Evangelica de
Amparo Social, corn sede no Municipio de Coronel Fabriciano.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3* - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ComissOes, 6 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - AIlton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.751/98
Comissão de Redaçao

0 Projeto de Lei no 1.751/98, do Deputado Paulo Piau, que declara de
utilidacie püblica a entidade Grupo de Fraternidade Espirita Emmanuel, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte, fol aprovado em turno Unico, sem
ernenda.

Vem agora o projeto a esta Comjssão, a fim de que, Segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1° do art.
268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por Se dar a proposicao a Seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.751/98
Declara de utilidade püblica a entidade Grupo de Fraternidade EspIrita

Emmanuel, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembjeia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a entidade Grupo de

Fraterniciade EspIrita Emmanuel, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposicOes em contrárjo.
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Sala das Comissöes, 6 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
coMuNicAcOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 11/8/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Maria Lopes, ocorrido em 8/8/98, em Pirapora. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dimas Rodrigues (2), dando ciência a Casa do falecimento

dos Srs. Vicente Godinho Sebe, ocorrido em 218/98, nesta Capital, e Cláudio
Bebé Darnasceno, ocorrido em 6/8/98, em Janaüba. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Militâo (2), dando ciência a Casa do falecimento dos Srs.
José Miguel Mansur, ocorrido em 5/8/98, em Juiz de Fora; e José Maria
Ribeiro, ocorrido em 26/7/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Mauri Torres, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.
José Ferreira Alves, ocorrido em 11/8/98, em DionIsio. (- Ciente. Oficie-se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecimento de AntOnio
Francisco Fidélis, ocorrido em 3017/98, em Pedra do Indaiá. (- Ciente. Oficie-
se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 1998

ATAS

ATA DA 395a REUNIAO ORDINARIA, EM 12/8/98
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Geraldo Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficios - 21 Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposiçôes: Projetos de Lei n°s 1.866 a 1.870/98 - Comunicaçoes:
Comunicaçao do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Durval Angelo e Raul Lima Neto - Questão de
ordem - Encerramento - Ordern do Dia.

Comparecimento
- Corn parecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Ailton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Anivaldo
Coelho - AntOnio Andrade - AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Gilmar
Machado - Hely TarqUinio - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - Joâo Batista de
Oliveira - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos
Helénio - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Pericles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Toninho Zeitune - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14hl5min, a lista de

comparecirnento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 1-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funçOes de 2 1- Secretário,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Ajalmar Silva, 1 0-Secret6rio "ad hoc", Iê a seguinte
correspondéncia:
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OFICIOS

Do Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Senado Federal,
agradecendo convite para a solenidade de entrega da Medalha do Mérito
Legislativo.

Do Sr. Cicero Silva JUnior, Secretário de Educacao a Distância Substituto
do Ministério da Educacão e do Desporto, dando ciência da celebração de
convénlo entre esse Ministério e a Secretaria da Educacão. (- A Comissão de
Fiscalizacâo Financeira, para os fins do art. 74 da Constituicao Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Fernando Antonio Rodriguez, Secretário de Recursos HIdricos
Interino do Ministério do Meio Arnbiente, dos Recursos Hidricos e da
AmazOnia Legal (2), encaminhando cópia de termos aditivos aos Convênios
MMA/SRH n°s 32 e 391/97, celebrados entre esse Ministério e o Governo do
Estado. (- A Comissão de Fiscalizaçâo Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituicâo Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Geraldo Bicalho Calçado, Presidente da Câmara Municipal de Ubá,
enviando côpia de representação aprovada por essa Câmara, de autoria do
Vereador Fernando Fagundes, em que se expressa a apreensâo da Casa
quanto a probabilidade de o Estado perder a sede da TELEMAR para outra
unidade da Federação. (- A Comissão de Transportes.)

Da Sra. Carime Abutrab Aramuni Gonçalves, Presidente da Câmara
Municipal de Nanuque, sugerindo que o trecho da rodovia que interliga o
Municipio de Nanuque ao Norte do Espirito Santo receba a denominação de
Rodovia Vindilino de Matos Lima. (- A Comissâo de Transportes.)

Do Sr. Luiz Carlos de Sousa, Presidente da Cârnara Municipal de
Uberlândia, encaminhando a Casa cópia de requerimento dos Vereadores
Aniceto Ferreira e Liza Prado, solicitando a esta Casa que, quando houver
audiências pUblicas no Triângulo, para tratar de assuntos relacionados a
reforma agrária, seja escolhido urn local apropriado a participaçâo de todos Os
interessados, especialmente os trabalhadores rurais sem terra, corn a
garantia de segurança para todos os presentes. (- A Comissâo de PolItica
Agropecuária.)

Do Sr. Valdeci Rosa do Carmo, Presidente da Cãmara Municipal de Ipaba,
encaminhando rnoçâo de aplausos aprovada por essa Casa, do Vereador
João Batista Martins, dirigida a Deputada Maria José Haueisen, por haver
apresentado projeto que visa a instituir o transporte rodoviário intermunicipal
alternativo no Estado. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.517/97.)

Do Sr. Gentil Lima Duarte, Presidente da Câmara Municipal de Tirnóteo,
encaminhando cópia de requerimento do Vereador Jacy de Paula, em que
solicita relaçao dos nornes, dos cargos, dos salàrios, das vantagens e do local
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Nascimento

Dos Srs. Homero Ferreira Diniz e Ruy Soares Leal, Superintendente de
Negócios da CEF e Superintendente de NegOcios em exercIcjo da CEF,
respectivamente (5), dando ciência a Casa da Iiberacao de recursos
f'nancejros nos meses de abril, malo, junho e julho, nos valores que
menciona, destinados a COPASA e ao Estado. (- A Comissão de FiscaUzacao
Financeira para os fins do art. 74 da Constituicao Estadual, c/c o art. 100,
inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Nilton Nery Filho, Presidente da Associaçao Comerciai, Industrial eAg
ropecuaria de Carangola - ACIAC -, solicitando providêr,cjas corn vistas a

que seja diminulda a ação de ambulantes (camelôs) nessa cidade e na
região. (- A Comissão de Turismo.)

Do Sr. Stefan Bogdan SaIej, Presidente da FIEMG, solicitando o apoio da
Casa ao movjmento em prol da duplicacao da BR-1 16, no trecho Rio-Bahia,
liderado pelas comunidades do leste minejro e a referida Federacao. (- A
Corn issão de Transportes)

Da Sra. Patricia de Castro e outros, de Varginha, protestando contra 0
fechamento de escolas nesse municipio e apresentando sugestoes para a
solucao do probiema. (- A Corn issão de Educação.)

Do Sr. Sérgio Reinaldo Pinto ViIeIa, Governador do Distrito L-1 1 do Lions
Clube, indjcando a Sra. Maria Lucia Rodrigues Dias para representar esse
distrito e o Lions Clube BH Nova Floresta no Semjnárjo Direitos Humanos e
Cidadania, a ser realizacjo nesta Casa.

Do Sr. Antenor de Lemos Jacob, SecretárioGeral da Associacão Brasileira
das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e
Internacional de Passageiros, solicitando providéncias corn relacão a
segurança nas estradas. (- Distribuidos a Comissao de Direitos Humanos.)

Do Sr. Leonardo Carlos Lacerda Campos, Presidente da Augusta eRespeitave: Loja SimbOlica e Plena 245 (2), agradeceno o tItulo de utilidade
pübfjca concecjjdo a essa entidade e comunicando a posse da nova Diretoria.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposicoes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposicoes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunjdade são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes:
PROJETO DE LEI N O 1.866/98

Declara de utjlidade ptbIica a Creche TB - ha Beraldina, corn sede no
Municipio de Araxá.

A Assembléja Legislativa de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Creche TB - Tia Beraldina,

corn sede no Municipio de Araxá.
Art. 20 - Esta lei entre em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 	 de agosto de 1998.
Ajalmar Silva
Justificação - A Creche TB - Tia Beraldina, entidade filantrôpica, sem fins

lucrativos, fundada no dia 1 119/83, tern como objetivo a proteção e o arnparo
aos menores carentes de trés rneses a seis anos e nove meses de idade,
além de atender as suas necessidades de nutricão, recreação, educação e
saüde, em regime de semi-internato.

A entidade possibilita, também, que a criança desenvolva suas
potencialidades, preparando-a para o aprendizado e motivando o seu
desenvolvimento.

As atividades desenvolvidas pela Creche desde a sua fundação
credenciam-na a obtenção do titulo de declaração de utilidade pUblica, motivo
pelo qual conto corn o apoio dos meus ilustres pares a presente proposição.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.867/98
Declara de utilidade pUblica o Abrigo Frei Anselmo da Sociedade de São

Vicente de Paulo, corn sede no MunicIpio de UnaI.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püblica o Abrigo Frei Anselmo da

Sociedade de São Vicente de Paulo, corn sede no Municipio de Unal.
Art. 20- Esta lei entra em vigor na data de sua pub!icação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, 11 de agosto de 1998.
Miguel Martini
Justificação: 0 Abrigo Frei Anselmo da Sociedade de São Vicente de Paulo

e uma sociedade civil beneficente, sem fins lucrativos.
Seu objetivo primordial é amparar pessoas carentes inválidas e

abandonadas, oferecendo-Ihes moradia, a!imentação, vestuário, lazer e
assisténcia médico-odontolôgica. Dessa maneira, propicia-lhes uma vida rnais
digna.

A entidade apresenta as requisitos legais para ser declarada de utilidade
pUblica, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao tItulo
declaratório proposto.

- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justiça, para exarne prelirninar,
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e do Trabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.868/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de São Gonçalo do Abaeté, corn sede nesse
municIpio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE - de São Goncalo do Abaeté, corn sede nesse
municipio.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ReuniOes, 	 de	 de 1998.
Romeu Queiroz
Justificação: A APAE de São Gonçalo do Abaeté é uma sociedade civil,

sem fins lucrativos, que tern por objetivo incentivar a criação de
estabelecimentos educacionais voltados para a reabilitação do excepcional.
Também presta atendimento integral ao portador de deficiéncia, promovendo
o seu bem-estar e ajustamento social.

A entidade, fihiada a Federaçao Nacional das APAEs, de quern recebe
orientação, apoio e supervisão, preenche os requisitos legais para ser
declarada de utilidade püblica, razão por que esperamos a anuência dos
nobres colegas a esta proposta.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.869/98
Declara de utitidade püblica o Asilo São Vicente de Paulo, corn sede no

MunicIpio de Estrela do Sul.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pOblica o Asilo São Vicente de Paulo,

corn sede no Municipio de Estrela do Sul.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, 	 de	 de 1998.
Geraldo Rezende
Justificação: 0 Asilo São Vicente de Paulo tem-se destacado entre as

instituiçoes que prestam serviços assistenciais a cornunidade carente de
Estrela do Sul.

Em funcionamento 116 mais de dois anos, atende a pessoas idosas, sem
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familia e sem morada, proporcionando-Ihes condiçoes essenciais de
sobrevivéncia, assistência ret igiosa e jurIdica e promoção humana.

A diretoria da entidade é formada por pessoas idôneas e que não recebem
nenhuma remuneraçao pelos cargos que ocupam.

Por acreditar nos benefIcios que a instituição traz aquele municipio,
solicitarnos o apoio de nossos pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame prelirninar,
edo Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETC DE LEI N O 1.870/98
Declara de utilidade püblica a Fraternidade EspIrita lrmãos Mirarnez, corn

sede no MunicIpio de Contagern.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pOblica a Fraternidade EspIrita lrmão

Miramez, corn sede no Municipio de Contagern.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçôes em contrário.
Sala das Reuniães, 	 de agosto de 1998.
Arnaldo Canarinho
Justificação: Fundada em 12/10/91, a Fraternidade Espirita Irmão Miramez

e uma sociedade civil filosôfico-cristã e filantrôpica e os membros de sua
diretoria não percebem nenhuma remuneração pelos cargos que ocuparn.

A entidade tern como principais objetivos o estudo, a aprendizagem e a
assimilação da doutrina evangética; a prestacão de assisténcia psicolôgica e
espiritual e a prática da caridade cristã, desenvolvendo relevante trabalho de
valorização do ser humano.

Destarte, conto corn o apoio dos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exarne preliminar,
e do Trabatho, para deliberacão, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

Comunicacoes
- E também encaminhada a Mesa cornunicação do Deputado Sebastião

Navarro Vieira.
Oradores lnscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assorno

novamente a tribuna para tratar de dois assuntos que ja cornentamos semana
passada.

0 primeiro 6 a ligação asfáttica de Itanhomi a BR-116. Os Srs. Deputados
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estão lembrados de que, da tribuna, fiz comentários sobre uma moço
aprovada na Câmara Municipal de Itanhomi, Vereador José Pedro, Presidente
do PSDB local, através do ofIcio que recebemos do Presidente da Câmara
Muncipal, José Branco. Registramos, hoje, o OfIcio n° 192/98, do Prefeito
Municipal, José Vieira de Andrade Neto, em que registra: (- Lê:)

"Corn minha cordial saudaçao, venho, mui respeitosamente, a presença de
V. Exa. encaminhar-Ihe cópia de solicitaçao feita a Diretoria Financeiro-
Administrativa do DER-MG, pelo Secretário de Transportes e Obras Püblicas
do Estado de Minas Gerais, Dr. Celso Furtado Azevedo, no que se refere ao
repasse de recursos a Companhia Minas Sul pela obra de asfaltamento do
trecho Itanhomi - entroncamento da BRA 16. Sendo o que se apresenta para
o momento, despeço-me. Atenciosamente, Dr. José Vieira de Andrade Neto,
Prefeito Municipal".

Em anexo, o Prefeito encaminha aos Vereadores de Itanhomi a seguinte
correspondência, enviada pelo Diretor Financeiro-Administrativo do DER-MG,
engenheiro Murilo dos Santos Figueiredo, datada de 6/8/98. (- Lê:)

"Conforme solicitado, informamos os pagamentos da CMS - trecho Itanhomi
- entroncamento da BR-116: medição de abril - valor pago: R$162.430,38,
data de 10/7/98; mediçâo de maio - valor pago: R$266.919,24, data de
28/7/98. Observaçào: a medição de junho/98, no valor de R$41.384,37, deu
entrada em 5/8/98, na Diretoria de Construçao do DER-MG, e está sendo
realizada a sua revisão, nâo existindo ainda valor definitivo. Atenciosamente,
eng. Murilo Santos Figueiredo".

Em função dessas correspondéncias, provocadas por nossa intervenção
nesta tribuna, quero esclarecer que repetimos a mesma questão: alguém está
mentindo quanto ao asfaltamento em ltanhomi. A empresa continua dizendo
que nâo recebeu nenhum recurso, e, por iSSO, Os donos de postos de
gasolina, fornecedores e outros, ate agora, não receberam pelos serviços
prestados a empresa de engenharia. Mais ainda: o aterro sO foi feito ate
Capitão Andrade. Quanto ao asfalto, não foi visto nem urn centimetro
quadrado de estrada. Mesmo que o DER-MG faca encaminhamento,
sabemos que e praticamente inviável concluirem as obras no perlodo
eleitoral. 0 prOprio Governador ja disse que não será ate a BR-1 16, somente
ate Capitão Andrade. A comunidade, ha 30 anos, espera essa ligação
asfáltica, e vem sendo enrolada em perlodo eleitoral. E uma vergonha que
essa situação aconteça. Na semana passada, lancei o desaflo para que 0
Governador do Estado venha, de ptblico, esclarecer essa questão. Quem
está mentindo: o Governador do Estado, que, na prOpria cidade, disse que 0
asfalto iria ate Capitão Andrade, ou a empreiteira, que afirma que, ate agora,
não recebeu nenhum recurso pela obra? 0 mais grave é que os recursoS
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vieram de urn empréstimo da Vale do Rio Doce e foram para algum lugar,
porque foram liberados como verba vinculada, para serem usados no
asfaltamento ate a BR-116. Queremos, com essa intervencao, corn esse
apelo, não sO que a situaçao se esclareça, mas também que a comunidade
de ltanhomi veja seu sonho realizado, urn sonho tantas e tantas vezes
prometido. Não podemos admitir essas imoralidades em época de eleicâo.
Em vários locais de Minas Gerais, ha deslocamento de máquinas, de terra.
Isso sempre acontece em periodo eleitoral. Eu mesmo passo por várias
regiães onde isso ocorre. 0 povo é enrolado, ludibriado e deve dizer "nâo",
nas eleiçOes de 4 de outubro, para esse tipo de polItica, rejeitando corn
veemência rnais essa embromaçao, esse mat uso dos recursos pUblicos. Fica
o desaflo lançado, e que o objetivo da comunidade seja atingido.

A outra questâo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é a das frentes de trabaiho
no Norte de Minas Gerais. Em urn trabalho árduo, o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Varzeländia, ha muito, vern denunciando o uso
politico das frentes de trabatho. Esse sindicato tern-se destacado pela
coragem, organizando e defendendo os interesses dos trabaihadores da
regiâo. Pela primeira vez, virnos que essas denüncias tiveram eco. 0 próprio
Prefeito Municipal de Varzelândia adrnitiu, na imprensa, que estava fazendo
uso politico das frentes de trabalho, rindo da miséria, rindo da desgraça do
povo que sofre corn a dureza da seca. De novo são recursos federais sendo
usados de forma eleitoreira, politicarnente, o que nOs também ternos que
repudiar.

Concedo urn aparte ac, colega Carlos Pirnenta.
0 Deputado Carlos Pirnenta (Em aparte) - Quero participar do

pronunciamento de V. Exa., principalmente no ponto em que toca no uso
politico das frentes de trabatho no MunicIpio de Varzelândia.

Na verdade, é uma vergonha o que está acontecendo naquela cidade; tern
sido motivo de crItica na imprensa nacional. Os Vereadores do PT e dos
partidos de oposição já denunciaram o fato e não se toma nenhuma
providência. Filhos e empregadas domésticas de Secretários do Municipio de
Varzelândia estão inscritos nas frentes de trabalho. E, para aumentar essa
vergonha, as cestas básicas recebidas pelo Prefeito são repassadas ao
trabaihador após obrigá-lo a dar urn dia de serviço para a Prefeitura. 0
coitado, que já vem sendo espoliado, encontra-se faminto e desnutrido; para
receber a sua cesta básica, que, por si so, ja e uma grande hurnilhação para
qualquer trabalhador, que so o faz devido a sua grande necessidade, é
obrigado a se curvar diante do chicote do Prefeito de Varzelândia, dando-lhe
urn dia de trabaiho, sendo que a referida cesta e adquirida corn o dinheiro do
Governo Federal, corn o dinheiro do povo brasileiro. Já entramos corn uma



rA--1

z
0
•5
C

E
0
C

E
0

0

C
0

118
representaçao contra aquele Prefeito, e gostaria de solicitar a V. Exa. que o
PT faca o mesmo, porque Ia existem dois Vereadores do PT que, apesar de
estarem coligados corn o Prefeito - talvez seja o Unico caso, no Pals, em que
o Prefeito é do PFL e o Vice-Prefeito é do PT -, nâo se curvaram as suas
chantagens e ao seu autoritarismo, denunciando-o publicamente. Peco ao
Lider do PT, Deputado Gilmar Machado, que também faça essa denüncia,
porque nos já o fizemos, e confesso que as nossas denüncias não tiverarn o
respaldo necessário.

o Deputado Durval Angelo - Agradeço o aparte do Deputado Carlos
Pimenta, pois conhecemos seu interesse pela regiâo e, principalmente, por
que a verdade venha a tona e não seja feito uso eleitoreiro dos recursos
pUblicos. Digo a V. Exa. que pode contar corn o apoio da Bancada do PT,
assim como dos nossos Vereadores, Deuzânia e Laurindo, e do nosso Vice-
Prefeito, que estâo empenhados, juntamente corn toda a diretoria do
Sindicato dos Trabaihadores Rurais, para que nâo seja feito uso eleitoreiro
dos recursos püblicos. Já sabemos qual é a tragédia da seca, que leva a
mol-te milhares e milhares de irmãos nossos; leva ao esvaziarnento do campo
e ao inchaço das grandes cidades. Conhecernos a tragédia que é depender
da esmola do Governo Federal e do Estadual. Além disso, o Prefeito impöe
uma outra tragedia aos moradores, que é a submissâo, o cabresto eleitoral,
esvaziando aqueles seres humanos do que tern de mais sublime, que é a
dignidade, a força do sertanejo. Por esses motivos, fizernos questâo de
abordar o famoso movimento de rnáquinas para asfaltarnento em época de
eleiçöes e agora estamos também registrando que recursos do Governo
Federal estão sendo passIveis de mau uso, uso indevido, uso eleitoreiro.
Pode contar conosco nessa denUncia, e digo mais: dentro de duas semanas,
irel a Varzelândja, a convite do Sindicato e do PT, para verificar "in loco" essa
questâo. Realizaremos Ia urn ato püblico de denüncia por esse absurdo.
Mobilizarernos a comunidade, porque ela tern a responsabilidade de fazer e
assumir essa primeira denUncia. Aliar-nos-emos, também, a Procuradoria-
Geral da RepUblica, por tratar-se de recursos federais, e usaremos também a
tribuna da Assembléja.

Agradeço aos Srs. Deputados. Espero que esteja claro aquilo que falei na
semana passada: numa guerra, a prirneira baixa é a verdade. lnfelizmente,
nas campanhas eleitorais, esse ditado faz-se presente: além da verdade, ha a
dignidade e outros valores, porque quern realmente tern nome deve prezá-lo
na vida. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,

Srs. Deputados, senhoras e senhores, depois de urn pequeno periodo
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distante desta Casa, em que todos nôs, Deputados, trabalharnos, visitamos e
corremos, as vezes competindo a pé corn os que estâo a cavalo, mas
esperancosos de poder correr mais, porque a fé fez corn que Elias corresse
mais do que carros puxados por cavalos.

Eis que hoje uso esta tribuna para prestar contas, porque agora é urn
momento livre. Este instante é dado ao parlamentar eleito pelo povo para,
desta tribuna, fazer ressoar, nos coraçôes do povo do Estado de Minas
Gerais, do nosso povo mineiro, as suas vontades afirmadas nesta Casa,
porque o Legislativo é o representante rnáxirno do povo em qualquer pals
democrático, seja na Repüblica, seja na rnonarquia parlamentarista.

Quero dizer que, se todos aqui corremos estamos renovando nossas
candidaturas, é porque cremos na vocaçào polItica. Quanto a mim, sei que
devo esquecer-me do que ficou para trás. Olhando para o que está adiante,
prossigo em direçao ao alvo, buscando o prémlo da soberana vocacâo
politica em Cristo Jesus. Isso é uma paráfrase do que disse urn politico e
apOstolo chamado Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso.

Durante a nossa estada nesta Casa, aprendemos muito. Aprendemos que
h6 momentos de falar e momentos de calar, que ha rnomentos de abracar e
momentos de deixar de abracar, que ha tempo para tudo debaixo do sol, que
aqui podemos perceber que o aproveitarnento desse tempo é muito
importante para o progresso politico. Se agora eu deixasse este parlamento,
sairia honrado e agradecendo a Deus, porque não estou tao preocupado corn
a prOxima eleiçâo, ou seja, corn os quatro ou cinco anos que vâo se passar.
Na verdade, esses anos passarao de qualquer maneira, estando ou não este
Deputado aqul.

Por isso foi que o profeta disse num mornento de dor, rnas de contemplaçâo
da soluçâo vinda pelo Espirito de Deus, que levantaria o homem do pó para
que ele fosse justo e perfeito diante de Deus e dos hornens ou buscasse a
perfeiçao. Ele disse que Deus vai tornar conta do rastro, e nâo dos passos,
porque os passos passam, rnas os rastros ficam.

Temos alguns projetos irnportantes em tramitaçao - e agorá é a hora de
negociarmos -, como, por exemplo, o projeto dos cerrados. Caros Deputados,
Os senhores sabem que - gravem bern - daquela arvorezinha do cerrado, torta
e corn urna raiz comurn, sai urn filete, corno urn fib dental ou de cabelo, que
desce centenas de metros abaixo, desviando-se ate tocar o lençol freático.
Mantém-se, assirn, o equilibrio das aguas dos rios que vêm de Ia. Esta
provado que 2/3 das aguas de nosso Estado estão no cerrado, e o São
Francisco esta d irninuindo terrivelmente.

Espero contar corn o apoio dos eminentes pares para que aprovem o
projeto no 21 turno. Tenho certeza de que o Governador vai vetar o projeto.
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Esta Casa tern o poder de mandar a bola para Ia e mostrar que ele não
consegue desmoralizar esta Casa. Pelo contrário, se tentar, ele é que fica
desmoralizado, porque este é o Poder partamentar. For isso, as sábias
decisôes desta instituição devem ser mais respeitadas.

Ha o projeto que proibe que se despeje qualquer tipo de esgoto, detritos,
poluentes não tratados em rios e cursos d'água do Estado de Minas Gerais,
dando, ainda, urn prazo para que a COPASA e outras empresas se adaptem.
Ha urn grande desconhecimento sobre 0 meio ambiente, sobre o fato de ser a
terra urn elemento vivo. Os rios são vivos, a natureza não somente retribui,
mas vinga-se, também.

0 pals que cuida bern dos seus rios e de suas matas faz corn que o povo
seja feliz e todas as coisas deem certo. Os nossos antepassados que o
digam. A cidade de São Francisco, por exemplo, já teve uma riqueza
tremenda em produção de algodao, de milho, grãos, rapadura, etc. Mas, de
repente, começamos a assolar e devastar o nosso rneio ambiente. Hoje,
mesmo corn toda a tecnologia, a região de São Francisco produz bern menos.
0 São Francisco já foi todo navegável. As empresas podern existir. Ha rios
que, como o Mississipi, tiveram suas Aguas recuperadas, e hoje são
navegáveis. Assim, peco aos senhores pares que aprovemos agora este
projeto de lei.

Projetos simples como o das estaçães rodoviárias, que obriga a existência
de banheiros limpos e gratuitos nas estaçOes e paradas de ônibus para as
pessoas que portam passagens. Ora, os passageiros de aviôes tern
banheiros de mármore, limpissimos e gratuitos. Por que o nosso colega,
irmão, mineiro, brasileiro, que anda de ônibus, não tern os mesmos direitos?
Já vi uma mae de familia viajando corn quatro flihos. Esse projeto foi
aprovado no 10 e 21 turnos, rnas foi vetado pelo Governador, e esta Casa
manteve o veto. Voltou.

São mais projetos, irmãos, mas não tenho tempo. No entanto, agradeço a
Deus pelo privilégio de, na Presidência da Comissão de Melo Ambiente, ter
projetado o meio ambiente, e pelo fato de esta Casa ter despertado para urn
modo de pensar ambientalista, que todos ternos, porque cremos que Deus faz
todas as coisas vivas para louvor de sua gloria.

Ainda que parasse agora, eu dana graças a Deus pelo "rastro" de ter tido
amigos e companheiros como os Deputados que conhecernos aqui. Gostaria
de dizer que projetos nossos passaram, como o Código da Pesca, oniginánio
do nosso projeto, dos nossos debates, das nossas idéias, das nossas
audièncas pUblicas, em que nem citados fomos. Otimo, mas passou. Está au
a autoria. A APA do nosso rio Pandeiros, o Unico rio berçârio do Sao
Francisco. Soltaram dourados Ia em Sobradinho. Alguns, corn sensores, na
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época da desova foram encontrados dentro da Iagoa verde do rio Pandeiros,
hoje, area de preservaçao ambiental.

Projeto 0900, oportunidade em que a TELEMIG promoveu urn "lobby"
ternivel, mas vencemos, porque esta Casa o votou e aprovou no 10 e 20
turnos. No entanto, fol vetado pelo Governador. Secretamente, não sei como,
esta Casa manteve o veto. Mas esta Casa entrou na justiça, e ganhamos.
Hoje, ja não se consegue acessar o 0900 - a conta e da TELEMIG ou da
empresa -, a não ser que se dé uma carta antecipada, autorizando o servico.

Ser Deputado, senhores, deve ser uma honra para todos nOs. Ser
Deputado e exercer urn ministério tao sacrossanto quanto o sacerdôcio. Ser
Deputado não e entrar na fôrma, não é desenvolver a arte de fazer teatro.
Nunca. Ser Deputado e fazer prevalecer a verdade pela verdade, pela paixão
da verdade. Entäo, os argumentos brotarão de cada urn, e brotarn de cada
urn dos senhores paniamentares, e o panlamento é enaltecido. Ser Deputado
é fazer prevalecer, acima de qualquer acordo, aquele feito corn o povo que o
elegeu, aquele feito corn Aquele que nos elegeu por meio do povo, que é
Deus, porque é Ele quern eiege e quem destitui. 0 povo tern o governo que
merece. Nós nos sentimos, então, representantes do povo e ao mesmo
tempo responsabilizamos o povo por representa-lo. E se responsabilizamos,
assumimos também uma responsabilidade e urn peso, porque ser Deputado é
carregar peso também. Nesta Naçao, em que a imprensa, talvez sern
perceber, tern passado a populaçao brasileira que ser Deputado é sinônirno
de ser vivaldino, de ser astuto, eu posso dizer que, se não fosse candidato
mais, porém o sou, porque creio na vocação poiltica, estaria orando, todos Os
dias da minha vida, para os senhores Deputados, porque sei que aquele que
o e, realmente é alguém que representa o povo, ate mesrno no sofrirnento,
nos anseios que o fazem gerar, como a muiher que d6 a Iuz, projetos para o
bern do povo de nosso Estado. Muito obrigado.

Questão de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos agora votando

alguns pareceres
'

um deies, do Deputado Marcos Helénio, que trata de urn
projeto extremamente importante, que garante ao consumidor o direito de
opção do dia de vencimento de suas contas de serviços pUblicos. Como V.
Exa. pode verificar, nao temos "quorum" para a votação dessas matérias.
Assirn, solicitamos a Presidência que encerre, de piano, a reunião.

Encerramento
0 Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - A Presidência venifica, de

piano, a inexistência de "quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra
a reunião, desconvocando a reunião extraordinaria de logo mais, as 20 horas,
e convocando as Deputados para a neunião ordinania de amanhã, dia 13, as
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14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

AlA DA 294a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 12/8/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata 21 Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Discussão e Votaçäo de Pareceres: Parecer de Redaçâo Final
do Projeto de Lei n° 889/96; aprovação - Parecer da Comissâo Especial sobre
a Mensagem n° 267/98; aprovação - 2a Fase: Discussão e Votaçao de
Proposiçôes: lnexistência de "quorum" qualificado para votaçao de propostas
de emenda a Constituiçao - Prosseguimento da votaço, em turno ünico, do
Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 13.758; chamada de votaçào secreta;
questöes de ordem; não-coincidência do nümero de votantes corn o de
sobrecartas; anulaçao da votação; questoes de ordem; chamada de votação
secreta; inexistência de "quorum" para a continuação dos trabalhos; anulacâo
da votação - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende

- Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - AIlton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antonio
Andrade - Antonio JUlio - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely TarquInio -
Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Leonidio Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos HelOnio -
Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcislo Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley
Avila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçao de Deus e em name do povo mineiro, iniciamos OS
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 a..Secret6ria nas funçöes de' 20-Secretário,
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procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçôes.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai
passar a 2a Parte da reuniâo, em sua 1a Fase, corn a discussão e a votação
de pareceres e a votaçao de requerimentos.

Discussâo e Votaçâo de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redacão Final do Projeto de Lei n° 889/96, do

Deputado Leonidio Boucas, que altera dispositivo da Lei n o 6.763, de
26/12/75, e se refere a taxa de segurança pUblica.Em discussão, a parecer.
Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam coma se encantram. (- Pausa.)
Aprovado. A sanção.

Parecer da Comissâo Especial sabre a Mensagem n° 267/98, do
Governador do Estado, indicando as nomes dos Profs. Carlos Roberto de
Souza, Maria de Lourdes Melo Prais e Ronaldo de Noronha e do Pastor Ader
Alves de Assis para integrarem o Conseiho Estadual de Educacao. 0 parecer
e favorável a indicaçâo dos nomes. Em discussão, o parecer. Não ha
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votacao, a parecer. A
Presidência vai submeter a matéria a votacao par escrutInio secreto, nos
termos do art. 261, I, do Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenária que as
Deputados que desejarem aprovar o parecer deverão votar "sim" e Os que
desejarem rejeitá-lo deverâo votar "não". A votação dar-se-á par maiaria
simples. A Presidéncia convida para atuarem coma escrutinadores Os
Deputados Ailton Vilela e lvair Nogueira e solicita a Sra. Secretária que
proceda a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria Olivia -

Adelmo Carneiro Leâo - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
AmbrOsio Pinto - AntOnio Andrade - AntOnio JUlio - Arnaldo Penna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Geralda Santanna - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - Jaão Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - Kemil
Kumaira - LeonIdio Boucas - Marco Regis - Mauro Lobo - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmola Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Solicita aos escrutinadores que verifiquem a coincidência
do nUmero de sabrecartas corn a de votantes.
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- Procede-se a conferência do nümero de votantes corn o de sobrecartas.
O Sr. Presidente - Votaram 42 Deputados. Foram encontradas na urna 42

sobrecartas. Os nümeros conferem.
A Presidência solicita aos escrutinadores que procedam a apuraçao dos

votos.
- Procede-se a apuraçäo dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 38 Deputados; votaram "nao" 4

Deputados. Está aprovado o parecer sobre a indicação dos membros do
Conseiho Estadual de Educação. Oficie-se ao Governador do Estado.

21 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a l a Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votaçao da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votaçao de ProposicOes
O Sr. Presidente - Inexistirido "quorum" para a votação das propostas de

emenda a Constituiçao, a Presidência vai passar a apreciação das dernais
matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da votaçâo, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposição
de Lei n° 13.758, que dispöe sobre os concursos de ingresso e de remoçao
nos servicos notariais e de registro, previstos na Lei Federal n° 8.935, de
18/11/94, e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. A Presidéncia vai renovar a votação do veto. Em votação, o veto. A
Presidência solicita a Sra. Secretária que proceda a chamada dos Deputados.
A Presidéncia mantérn como escrutinadores os Deputados Ailton Vilela e Ivair
Nogueira.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a

abertura da urna e a verificaçao da coincidéncia do nUmero de sobrecartas
corn o de votantes.

Questães de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Pela ordem, Sr. Presidente. Gostaria

que fosse anunciado, antes de se abrir a urna, o nUmero de votantes, para
depois analisar-se a coincidência do nUmero de votos.

o Sr. Presidente - A Presidência já recomendou aos escrutinadores que
procedam a essa verfficaçâo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - De acordo corn o Regimento Interno,
para que haja a mencionada verificação, e necessário que se faça,
primeiramente, o anCincio do nümero de votantes, para depois analisar-se 0
nUmero de votos contidos na urna. So assirn poderemos assegurar a clareza
e a correçâo da votação que está sendo feita. Solicito, então, seja anunciado
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quantos foram os Deputados que participaram da votaçäo, para depois
contar-se 0 niimero de votos.

o Sr. Presidente - A Presidência aguarda a inforrnaçâo dos escrutinadores
para, entâo, anunciar 0 nUmero de votantes e o de sobrecartas encontradas
na urna, exatamente conforme a soticitacâo feita pelo Deputado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leäo - A ünica maneira de se assegurar a
clareza, a correção e a honestidade desta votacâo é contar e anunciar
antecipadamente o nürnero de votantes. So depois de anunciado o nümero de
votantes, é que se pode contar o nUmero de votos contidos na urna. Do
contrário, isso pode representar fraude, e não podemos adrnitir que esta Casa
conduza seus trabalhos e seu comportamento nessa direçâo. Portanto, näo é
uma solicitaçâo, e uma exigência de que o Regimento Interno seja cumprido,
em nome da honestidade e da correção da votacâo, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência, rnais uma vez, val ler o que já foi
recornendado aos escrutinadores: recornendo aos escrutinadores que
procedarn a abertura da urna e a verificação da coincidéncia do nUmero de
sobrecartas corn o de votantes.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Eu gostaria que fosse anunciado o
nümero de votantes agora.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o art. 263,
II, "f', tern o seguinte teor: "Abertura da urna, contagem das sobrecartas e
verificação, para ciéncia do Plenário, da coincidéncia de seu nUmero corn o
de votantes". A Presidéncia está, portanto, cumprindo o Regimento Interno.

O Deputado Joäo Leite - 0 Regimento Interno diz que deve haver
coincidéncia do nUmero de sobrecartas corn o de votantes. A solicitacâo do
Deputado Adeirno Carneiro Leâo é sobre o nUmero de votos. 0 senhor já
determinou que fosse aberta a urna. Para coincidir corn o qué, se não
sabernos quantos votaram? Tern de haver coincidência corn o nUmero de
votantes. Quantos votararn? Não sabemos.

O Sr. Presidente - A Presidência vai anunciar, no rnomento oportuno, 0
nUmero de votantes. E evidente que a Sra. Secretária já procedeu a
contagem dos votos. A Presidência aguarda apenas a abertura da urna para
anunciar o nümero de votantes e o de sobrecartas, cumprindo o Regimento
Interno.

O Deputado Joäo Leite - Sr. Presidente, para que haja coincidência, ternos
de saber quantos votararn. 0 senhor não anunciou a votaçäo. Mais uma vez,
temos de cancelar essa votacâo, porque a urna foi aberta sem sabermos 0
flümero de votantes.

O Sr. Presidente - Votararn 47 Deputados.
0 Deputado João Leite - A partir de agora, depois que foi aberta a urna, nâo



z

0
E
0
C

C

C

C

126
sabemos quantos votaram.

o Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados. A Presidéncia aguarda a
contagem das sobrecartas, para verificar a coincidéncia.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, eu gostaria de insistir no fato de
que não tinhamos conhecimento do nümero de votantes, por isso solicito que
seja cancelada essa votaçâo, porque nâo ha como sabermos se ha
coincidência ou nào.

o Sr. Presidente - Votaram 47 Deputados. Foram encontradas na urna 49
sobrecartas. Os nümeros nao conferem. A Presidência torna sem efeito a
votação e vai renová-la.

Questoes de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando a anulaçào da votação,

solicito a V. Exa. que os votos nao sejam contados e separados em "sim" e
"não", porque, no meu entendimento, isso vai gerar nova interferéncia no
processo de votação. Gostaria que não fossem separados os votos "sirn" e
"não".

O Sr. Presidente - Os escrutinadores estão apenas retirando dos envelopes
a cédula de votação.

O Deputado Raul Lima Neto - Sabemos que esta Casa, sem dUvida, é a
Casa do Poder Legislativo, é urn palácio. Aqui estão as principes da verdade.
V. Exa. foi nobre em permitir que se fizesse nova votaçâo para que não
pairasse mais dUvida no coraçào nâo sO dos parlamentares e de alguns mas
também no coração do povo. Já que estamos, então, num processo de
votação para confirmar, ja que temos a luz, sugeriria a V. Exa que usássemos
o painel eletrônico, porque ele, sem dUvida, foi feito para dirimir todas as
dUvidas. E apenas uma sugestâo, e creio que a nobreza de seu coração vai
confirmar muito mais ainda a transparência corn que esta Casa pretende se
mostrar para o povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre Deputado que, em
funçao da queda de energia ocorrida ha pouco, nosso painel eletrônico ainda
não se encontra em funcionamento. Em votaçao. Solicito ao Sr. Secretário
que proceda a chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Elmo Braz) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Votaram 21 Deputados. Nào ha "quorum" para votaçao

nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votaçao sem
efeito.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando os

Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordern do dia já
publicada, e para a extraordinária tambérn de hoje, as 20 horas, nos termos
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do edital de convocaçao. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE EDucAçAo,
CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do dia primeiro de julho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados José
Maria Barros, José Henrique, Sebastião Navarro Vieira e Anivaldo Coelho
(substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da Lideranca
do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado José Henrique, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0 Deputado José Henrique
lê dois ofIcios: o prirneiro, assinado pelos Srs. DemOstecles Romano, do
Pacto de Minas pela Educaçao; Patricia Sartini, do projeto Cidadão para a
Século XXI; Margarida Ferreira, da Central de Articulação e Promocão do
Voluntariado de Minas Gerais, informando a atendimento, neste primeiro
semestre, de 350 criancas e adolescentes nos dois centros de apoio dos
Bairros Horto, Sagrada FamIlia e Instituto Agronômico e que a objetivo, ate o
final do ano, será atender mil estudantes, corn apoio psicolOgico, reforço
pedagOgico e uma série de atividades complementares. 0 segundo ofIcio, do
Prof. Antonio Oliveira Costa, da Federaçâo Mineira de Judo, encaminhando
legislaçâo do Municipia de Vitória no Espirito Santo, a qual visa a incentivar
os esportes olImpicos amadores e solicitando estudos para se
implementarem medidas similares em Minas Gerais. 0 Presidente acusa o
recebimento de projetos de lei, para as quais designa as seguintes relatores:
1.570/98 (relator: Deputado Sebastiâo Navarro Vieira), 1.759/98 (relator:
Deputado Marco Regis) e 1.770/98 (relator: Deputado Gilmar Machado).
Esgotada a matéria destinda 1a Parte da reuniâo, a Presidente passa
Fase da Ordem do Dia, compreendenda a discussâo e a votacâo de
proposiçâo sujeita a apreciação do Plenário. 0 Deputado José Henrique,
relator das emendas, apresentadas em Plenário, ao Substitutivo n° 1 ao
Projeto de Lei n° 1.322/97, do Deputado Gilmar Machado, emite parecer pela
aprovaçao da Emenda n° i na forma da Subemenda n° 1, que apresenta, e
pela rejeição das Ernendas n°s 2 e 3. Submetido a discussão e votacâo, é
aprovado a parecer. A seguir, a Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator
do Projeto de Lei n° 1.570/97, do Deputado Miguel Martini, pede prazo
regimental para emitir seu parecer, a que e deferido pelo Presidente. 0
Deputado José Henrique, relator do Projeto de Lei n° 1.708/98, do Deputado
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LeonIdio Bouças, emite parecer pela aprovação da matéria corn a Emenda no
1 que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. 0
Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n o 1.736/98, do
Deputado José Militäo, emite parecer pela aprovação da matéria na forma
proposta. Submetido a discussão e votação, é aprovado 0 parecer.
Prosseguindo, o Presidente passa 2 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de matéria de deliberacao
conclusjva. Submetidos a discussão e votacão, são aprovados os Projetos de
Lei n

o
s 1.561/97 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira), 1.738 e 1.748

(relator: Deputado Gilmar Machado) e 1.751/98 (relator: Deputado Marco
Regis). 0 Presidente passa 6 3a Fase da Ordern do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposiçSes da Comissão. 0 Presidente determina
o arquivamento dos Projetos de Lei nos 1.500 e 1.501/97, em atenção a
requerirnentos do autor, Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita a
retirada de tramitaçao desses projetos, nos termos do art. 285 do Regirnento
Interno. Dando seqüéncia, o Presidente submete a votaçâo, e são aprovados,
requerimentos dos Deputados Paulo Piau, em que solicita realizaçao de
audiência pUblica para se discutir o Projeto da Escola Waldorf de Belo
Horizonte, João Guimarães Rosa, que trata da forrnaçao de alunos sob o
prisma da cidadania; e Miguel Martini, em que solicita realização de audiência
püblica corn a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, corn a
finalidade de se discutir o Projeto do Motor Rotativo a Combustão,
desenvolvido pela Escola Federal de ltajubá. 0 Presidente, a seguir, submete
A votacao, e e aprovado, o Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei no
1.693/98. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os mernbros da Comissão para a
prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra Ostrabalhos.

Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Jose Henrique - Sebastião Navarro Vieira -

Gilmar Machado - Marco Regis.

TRAMITAçA0 DE PROPOsIcOES
PARECER SOBRE 0 ACESSO A DOCUMENTO SIGILOSO COM PRAZO

DE RESTRIQAO VENCIDO
Grupo Parlamentar Constituido para Conhecer das Solicitaçoes de Acesso a

Documentos Sigilosos corn Prazo de Restriçao Vencido e Proceder a
Levantamento Periódico dos Documentos Classificados como Secretos corn

Prazo de Restrição Vencido
RelatOrio
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Constituldo em 25/11/97, por decisão da Mesa da Assembléia, corn as

atribuiçSes supramencionadas, este Grupo Parlamentar, observado o
disposto no § 80 do art. 40 do Regirnento Interno, procedeu aos estudos
necessários para verificar a oportunidade e a conveniência de tornar pCiblico o
docurnento classificado como sigiloso, produzido nesta Casa, em reunião
realizada no Plenário, em 30/11/65, relativo a licenca para processar o
Deputado Wilson Modesto.

Fundarnentacão
0 principlo jurIdico da publicidade norteia os atos administrativos, não se

adrnitindo acôes sigilosas na administracao pUblica, exceto nos casos que a
Constituição Federal ressalva (art. 5 0, incisos X e LX), os quais dizem respeito
a protecão e a seguranca da sociedade e do Estado ea defesa da honra, da
intimidade e do nome do cidadão.

Do princIpio da publicidade resulta o direito fundamental a informação,
proclamado no art. 5 0, incisos XIV, XXXIII e XXXIV, "b", da Carta Magna.

Os atos administrativos materializam-se pot meio de documentos escritos,
que o poder püblico mantém sob sua guarda e gestão, cabendo-Ihe, tarnbém,
assegurar a quantos o solicitem o acesso e a consulta desses documentos,
desde que sobre essa publicidade não pairern restriçães de natureza
constitucional ou legal. Assim dispãe o art. 216, § 2 0, da Constituiçao Federal.

Isso posto, verifica-se que, das disposicoes constitucionais, decorrem
direitos e deveres, alguns dos quais oponIveis entre o cidadão e o Estado: o
direito do cidadão ao pleno acesso as informaçôes contidas nos documentos
pUblicos, fundado no principio da publicidade; o direito fundamental da
inviolabilidade da intimidade, da vida privada e da honra, garantido pelo
principio da dignidade da pessoa humana; o dever das autoridades e dos
agentes püblicos de garantir ao cidadão o exercicio desses direitos; o dever
do poder püblico de preservar os documentos püblicos, de garantir aos
interessados o conhecimento de seus atos, mas tambérn o dever de proteger
a sociedade e o Estado, quando do acesso a informação puder resultar risco
a sua segurança ou ameaca a urn direito fundamental da pessoa humana.

A gestão e a protecão governamentais aos docurnentos püblicos são
tratados na Lei Federal no 8.159, de 8/1/91, que dispöe sobre a politica
nacional de arquivos. No ârnbito estadual, ha a Lei n o 11.726, de 31/12/94,
que fixa os lirnites de prazo para a restricao do acesso aos documentos
püblicos classificados como sigilosos, em conformidade corn as disposicöes
da lei federal.

0 Regirnento Interno da Assembléia Legislativa, ao dispor sobre essa
matéria em seu art. 40, § 4 1, o faz em consonância corn as normas federal e
estadual, definindo como sigilosos os documentos cuja divulgaçao ponha em
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risco a segurança da sociedade e do Estado ou a intimidade, a vida privada, a
honra e a imagem das pessoas, estabelecendo os seguintes prazos para o
acesso a tais documentos: I - 10 (dez) anos contados da data de sua
produção, no caso dos documentos cuja publicidade comprometa a
segurança da sociedade e do Estado, podendo esse prazo ser prorrogado 1
(uma) vez, por igual perlodo; U - 100 (cern) anos contados da data de sua
produção, quando de sua divulgaçao resultar violaçâo da intimidade, da vida
privada, da honra e da imagem das pessoas.

Para os documentos produzidos anteriormente a data de vigência do
Regimento Interno da Assembléia, 6 de novembro de 1997, o § 8 0 do referido
art. 40 define o seguinte critério, "in verbis":

"Art. 40- ...................................................................................
§ 81 - Os documentos produzidos antes da vigência desta resolução,

classificados como secretos, serão acessiveis aos interessados, completados
20 (vinte) anos de sua produçao, salvo quando sua divulgação puser em risco
a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagern de
pessoa neles citada, caso em que, por autorização desta ou de seus
herdeiros, o acesso a eles poderá dar-se em prazo inferior ao estabelecido no
inciso II do parágrafo anterior".

A Iuz da Iegislaçao pertinente, e a vista das disposiçoes regimentais já
comentadas, foi examinado por este Grupo Parlamentar o documento
mencionado anteriormente, no qual nâo se constataram referéncias nem
informaçoes de natureza pessoal que pudessem ferir direitos individuais
tutelados pela Constituiçao e de que pudesse resultar dano a intimidade, a
vida privada, a honra e a imagem das pessoas nelas citadas e a seus
descendentes.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos que o egrégio Plenário desta Casa

Legislativa desclassifique o docurnento que se refere a Iicença para processar
o Deputado Wilson Modesto da categoria de sigiloso, dando-o a publicidade,
nos termos e nas condiçães estabelecidos pelas normas vigentes no Pals.

Sala das Reuniães, 25 de junho de 1998.
Geraldo Rezende, Coordenador - Sebastião Navarro Vieira, relator -

Ermano Batista - Alberto Pinto Coelho - Gilmar Machado.
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI NO 1.775/98

Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o projeto em tela visa a
declarar de utilidade püblica o Coral Mater Ecclesiae, corn sede no MunicIpio
de Santa Luzia.
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Após ser publicada em 4/6/98, foi a proposição encaminhada a Comissäo

de Constituiçäo e Justica, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, sern apresentar emendas.

Cabe agora a esta Comissâo deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacão
0 Coral Mater Ecclesiae tern como objetivo a formacao de conjuntos

artIsticos, proporcionando a seus membros maior convlvio social e formação
sociocultural.

Dedica-se ao ensino de cantos religiosos, eruditos, folclóricos e populares,
promovendo também reuniôes recreativas, literárias, artisticas, esportivas e
religiosas.

Dessa forma, o coral contribui para o desenvolvimento artIstico, social,
moral, intelectual e religioso dos seus membros e ainda ajuda a manter outras
entidades, por meio de doacöes.

E justa, portanto, a outorga do tItulo declaratório de utilidade püblica a
entidade mencionada.

Conclusâo
Mediante o exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n°

1.775/98.
Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO CJNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.785/98
Comissão de Educacâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatôrio
De iniciativa do Deputado Ambrósio Pinto, o projeto de lei em análise

objetiva declarar de utilidade pUblica a Loja Maçonica Verdade e Justiça, corn
sede no Municlpio de Visconde do Rio Branco.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado a Comissão de Constituiçâo e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
conforme dispöe o art. 103, I, "a", do Regimento Interno.

Fundamentacâo
A referida entidade objetiva a realizacao do homem por meio do

desenvolvimento de sua consciência moral e capacitaçâo técnica. Para a
consecuçâo de seus objetivos, ela promove e incentiva empreendimentos na
area educacional e cultural, dirigidos aos filiados e a seus familiares.

Dessa forma, oportuno se faz o acolhimento desta proposicão.
Conclusâo

Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo, em turno Unico, do Projeto
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Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1998.
Sebastiäo Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.766/98
Comissâo de Constituiçao e Justiça

RelatOrjo
De autoria do Deputado José Militâo, o Projeto de Lei n° 1.766/98 institui

Consethos Comunitários de Segurança Püblica e dá outras providências.
Publicada no "Minas Gerais" de 28/5/98, a matéria foi distribuida as

ComissOes de Constituiçao e Justiça, de Direitos Humanos e de Fiscalizaçao
Financeira e Orcamentár-ia para receber parecer.

Prelim jnarmente cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionaljdade e legalidade, nos termos regimentals.

Fundamentacao
O projeto de lei em epIgrafe visa a instituir os Conselhos Comunitários de

Segurança PUblica nos municipios, devendo, posteriormente, ser
regulamentado pelo Poder Executivo.

Segundo a proposicao, tais Conselhos seriam compostos P01
representantes indicados pelo Ministérjo PUblico, pelas associaçaes
comunitárias, pelo Delegado de PolIcia do municipio, pelo Comandante do
destacan-iento policial militar, pelo Executivo e pelo Legislativo local.

Os Conselhos teriam por competência, entre outras, criar e administrar
corpo de bombeiros e grupo de defesa civil.

Vê-se que a proposiçâo busca principalmente envolver a população nos
assuntos pertinentes a segurança püblica por meio de sua participaçâo nos
ditos Conseihos Comunitários, descentralizando o poder decisOrio das
Secretarias de Estado para esses novos Orgãos.

Tratando-se, pois, de matéria relativa a segurança püblica, vejarnos 0 que
determina a Constituição do Estado a esse respeito.

A segurança püblica e exercida pela Policia Civil e Militar, as quais se
subordinarn ao Governador do Estado, conforme dispöem os arts. 136 e 137
da Carta Estadual.

Ao Chefe do Executivo, compete privativarnente deflagrar processo
legislativo que organize, crie e estruture a Policia Civil e a Militar, como
também criar órgãos que integrem a estrutura da administraçao püblica, nos
termos das almneas "e" e "f" do inciso Ill do art. 66 da Constituiçao Estadual.
Nesse ponto, observe-se que a proposiçao, ao pretender criar esses Orgãos,
altera a estrutura administratjva das Poilcias Civil e Militar, bern como da
Secretar-ja da Segurança Püblica, incorrendo, assirn, em vicio de iniciativa.

A proposiçao, em seu art. 4 0, cria um Fundo Comunitárjo, composto por
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recursos oriundos de contribuicOes espontâneas dos cidadäos e das
empresas, consumidores de energia elétrica, descontadas rnensalrnente em
suas contas, de acordo corn a faixa de consumo, e de contribuicOes e
doacöes diversas recebidas de pessoas fisicas e jurIdicas.

A indicaçâo de que essas contribuicoes sejam espontâneas, como
determina 0 comando do art. 41, não corresponde a realidade, uma vez que a
proposição as torna de caráter compulsOrlo ao indicar o valor corn o qual 0
consumidor ira contribuir, e, ainda, a sua periodicidade. Não ha como
caracterizar como espontànea uma contribuição impositiva, corn feicöes de
tributo. Vale ressaltar que tarnpouco se indica de que forma se dará a
aquiesciência do consurnidor, para que fique caracterizada a espontaneidade
da contribuição.

Os recursos do fundo previsto neste projeto de lei serão aplicados na
aquisição e na rnanutenção de velcubs destinados ac, policiamento, ao corpo
de bombeiros e a Defesa Civil, bern como na aquisição de equipamentos para
as unidades policiais e na construçao de casas para alojamento.

Os objetivos da proposição constituern uma obrigação "ex lege" do Estado a
ser concretizada por meio de tributos não vinculados. A comunidade não tern
que contribuir para despesas custeadas corn os impostos que já recoihe para
a Fazenda Püblica.

Por outro lado, a autonomia adrninistrativa do municIpio é desrespeitada
pela proposição em duas ocasiôes: ao determinar que representantes do
municipio integrern os Conselhos e ao indicar corno fonte de recursos do
fundo dotaçöes orçarnentárias municipais. Ora, lei estadual não pode
arregimentar cornpulsoriamente representante da administracao local para
participar de conselho estadual, nern vincular a destinacào de recursos
orçarnentários dos municIpios.

Portanto, o projeto propãe a criaçâo de urn órgão estadual, corn
representantes, entre outros, do municIpio, dando-Ihe competéncia para
instituir e administrar órgãos que são subordinados a Secretaria da
Segurança Püblica, corn recursos geridos por urn fundo, desconsiderando 0
disposto na Lei Complementar n° 27, de 1993, alterada pela Lei
Complernentar n° 36, de 1995, que deterrnina procedimento especifico para
criaçao de fundos, por meio de lei especIfica, corn indicação dos recursos e
da entidade financeira que ira adrninistrá-los.

Propãe, ainda, que o órgão criado por lei estadual seja também provido por
recursos do orçarnento do municmpio e contribuiçaes da cornunidade, para
finalidades ja conternpladas pelos impostos arrecadados.

Conclusäo
Isso posto, conclu Imos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e
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pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.766/98.
Sala das Comissöes, 11 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antonio Julio -

Sebastiào Costa.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.808/98

Comissão de Constituiçao e Justiça
Relatôrio

De autoria do Deputado Pericles Ferreira, o Projeto de Lei n° 1.808/98 altera
a redaçâo de dispositivo da Lei n° 6.763, de 26/12/75.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/6/98, a proposição foi distribulda
as Comissães de Constituiçao e Justica, de PolItica Agropecuana e
Agroindustrial e de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria para receber
parecer.

I ncumbe-nos, preliminarmente, exarninar os aspectos juridico, constitucional
e legal da matéria.

Fundarnentaçao
Inicialmente, observarnos que o projeto em análise nâo altera a redação do

"caput" do art. 4 0 da Lei n° 6.763, de 26/12/75, mas a redaçâo do "caput" do
art. 41 da Lei no 11.508, de 27/6/94. Houve urn equlvoco do autor quando de
sua elaboraçao.

0 "caput" do art. 4 1 da Lei n° 11.508, de 1994, em vigor, tern a seguinte
redação: "Art. 4 1' - Não serão objeto de tributo ou penalidade as diferenças
apuradas no confronto das declaraçOes prestadas pelo produtor rural corn
base no cadastro de que tratam os arts. 17 a 20 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, relativarnente aos exercIcios anteriores ao de 1994, ainda
que resultante de autuação já consumada.".

De acordo corn a proposição, a redação desse dispositivo passará a ser a
seguinte: "Art. 40 - Não serão objeto de tributo ou penalidade as diferenças
apuradas em levantarnento de qualquer espécie de gado bovino e no
confronto das declaraçOes prestadas pelo produtor rural relativamente ao
exercIcio de 1996 e exercicios anteriores, ainda que resultante de autuaçao já
consumada ou ajuizada.".

Como se ye, o novo texto sugerido para o "caput" do art. 4 0 da mencionada
lei amplia o leque de beneficios de natureza tributária para o contribuinte
produtor rural.

Como justificativa da proposiçâo o autor utiliza o flagelo da seca, que assola
a area mineira da SUDENE, e a pobreza reinante no vale do Jequitinhonha.
Ressalta a necessidade de adoçao, por parte do Estado, de medidas
concretas, corno a que propOe, para o desenvolvimento daquelas regiOes,
corn vistas a possibilitar a continuidade de suas atividades econômicas
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básicas.

Pelo que percebemos, não é intençäo do autor dispensar o referido
benefIcio fiscal a todas as reglOes do Estado, rnas apenas aos produtores
rurais situados nas localidades onde o fenOrneno clirnático da seca se faz
presente, tendo por conseqüência a perda de lavouras e da produtividade na
atividade agropecuária.

Sendo assim, é preciso dar nova redaçâo ao art. 1 0 do projeto para ajustá-lo
aos seus devidos fins. Da forma como ele está redigido, a benefIclo e
extensivo a todos produtores rurais do Estado.

A Constituiçao Federal preceitua, no art. 150, § 6 0, que qualquer subsIdio ou
isençâo, redução de base de cálculo, concessão de crédito presurnido, anistia
ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuicOes, so poderäo ser
concedidos mediante lei especIfica da entidade federativa competente para
instituir o tributo correspondente.

Em seu inciso II, esse mesmo artigo veda a União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos municIpios instituir tratarnento desigual entre contribuintes que
se encontrern em situação equivalente.

Do princIpia da igualdade ou isonornia tributária infere-se a principio da
equidade em matéria tributária, ou seja, é possivel dispensar tratamento
diferenciado aos contribuintes que näo se encontrern na situacâo dos dernais.

Segundo a Constituiçâo Federal, cabe ao Presidente da RepUblica
inaugurar, privativamente, a processo legislativo nas matérias de natureza
tributária. No entanto, a Constituicäo do Estado nâo tern a mesma orientacäo.
Disso decorre que a iniciativa parlarnentar e regular, em face da regra
consubstanciada no "caput" do art. 65 da Carta rnineira.

Coma já observamos, a redacâo proposta para a "caput" do art. 4 0 da Lei n°
11.508 nãa espeiha corn fidelidade a intençao do autar. Corn a fito de fazer a
necessária adequaçâo, apresentarnas, na conclusão, a Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, concluImos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeta de Lei n° 1.808/98 na forma
do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO NO 1
Acrescenta a § 3 0 ao art. 40 da Lei n° 11.508, de 27 de junho de 1994.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 40 da Lei n° 11.508, de 27 de junho de 1994, fica acrescido

do seguinte § 30:
"Art. 40 - ..........................
§ 30 - Observado a disposto nos parágrafos precedentes, não seräo objeta

de tributo ou penalidade as diferencas apuradas em levantamento de dados,
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de qualquer espécie, de gado bovino e no confronto das declaraçaes
prestadas pelo produtor rural relativamente ao exercIclo de 1996 e exercIcios
anteriores, ainda que resultantes de autuação já consumada ou ação
ajuizada, nos municipios assolados pela seca nos anos de 1997 Cu 1998.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Comissães, 11 de agosto de 1998.
Hely Tarqumnio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilmar Machado -

Antonio JUlio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.465/97

Comissão de SaUde
RelatOrio

O projeto em questâo, do Deputado Wanderley Avila, dispôe sobre medidas
educativas de proteçao a criança e ao adolescente contra a violência, 0 USO
de drogas e as doenças sexualmente transmissIveis e dá outras providências.

No 1° turno, a proposiçâo foi aprovada corn as Emendas n°s 1 a 4. Vern,
agora, a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos
do art. 189, § 1°, c/co art. 102, XI.

Anexa está a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentaçao

O vencido no 1 0 turno, a respeito do qual nos cabe emitir parecer,
compreende o projeto original acrescido das Emendas n°s 1 e 2, desta
Comissão, 3 e 4, da Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentaria.

Parece-nos, pois, pertinente tecer aiguns comentários a respeito dessas
alteraçoes.

O assunto em análise, violência, USC de drogas e doenças sexuaimente
transmissIveis, constitui questão das mais preocupantes no que se refere a
criança e ao adolescente.

0 projeto, em sua forma atual, englobou os vários aspectos do tema,
indicando medidas eficazes de orientação aos pais, as crianças e aos
adolescentes, corn vistas a prevenção, sempre mais produtiva do que o
tratamento.

Dessa forma, o projeto não merece outros reparos desta Comissâo.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovaçâo, em 2 0 turno, do Projeto de Lei
n° 1.465/97 na forma do vencido no 1 1 turno.

Sala das Comissaes, 12 de agosto de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente e relator - Marcos Helênio - Wilson Pires.

Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.465/97
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Dispöe sobre medidas educativas de proteçâo a criança e ao adolescente

contra a violéncia, C USC de drogas e as doencas sexualmente transmissIveis
e dá outras providências.

A Assembtéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 Estado promoverá acães corn o objetivo de proteger a crianca e

o adolescente, por rneio de campanha educativa veiculada nas publicacoes
de árgãos pUblicos e entidades da administraçäo estadual, nos termos desta
lei.

§ 1 1 - A campanha educativa versará sobre os seguintes temas:
- prevenção do uso de drogas;

II - prevenção da violência;
Ill - prevenção de doencas sexualmente transmissIveis e da gravidez

precoce.
§ 20 - As mensagens da campanha educativa serão veiculadas nas

seguintes publicaçOes,pagas integral ou parcialmente pelo Estado, entre
outras:

- jornais;
II - sernanários;
Ill - informativos;
IV - calendários;
V - material didático doado pelo Estado.
Art. 2° - 0 teor das mensagens, que poderá ser alterado semestralmente,

ficará a critério do órgäo pUblico ou da entidade da administração estadual
responsável pela publicação.

Parágrafo Unico - As mensagens, escritas em linguagem acessivel, terão
como objetivo:

- esclarecer sobre o mal ocasionado pelas drogas;
II - orientar acerca do crescimento da violência, alertando para que ela não

cornece dentro das casas e das escolas;
Ill - aconselhar o uso de preservativos.
Art. 31 - 0 Estado recomendará as emissoras rnineiras de televisão que

veiculern mensagens esclarecendo se o programa apresentado aborda
temática relativa a:

- drogas;
II - sexo;
Ill - violência.
§ 1 0 - A mensagem de que trata o "caput" deste artigo tern como objetivos:
I - esclarecer o telespectador sobre assuntos abordados pela programacão;
II - dar aos pais e responsáveis oportunidade de escoiha sobre a

conveniência do programa para sua famIlia;



7AC
III - preservar as crianças e Os adolescentes de temas desconhecidos e 138

inadequados para suas idades.
§ 2° - 0 disposto no "caput" deste artigo aplica-se a programação veiculada

no perlodo compreeridido entre as 8 (oito) e as 22 (vinte e duas) horas.
Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 51 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.584/97
Corn issào de Saüde

RelatOrio
0 projeto em questão, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, cria a

Campanha Estadual de Prevençao de Acidente Doméstico e Negligéncia.
No 1 0 turno, a proposiçao foi aprovada na forma do Substitutivo n° 1,

apresentado em Plenário pelo prôprio autor. Volta agora a matéria a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 2 0 turno, nos termos do art. 189, §
1 1, c/c o art. 102, Xl.

Anexa está a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.
Fu ndarnentaçao

0 vencido no 1 1 turno, a respeito do qual nos cabe emitir parecer,
compreende o Substitutivo n° 1, apresentado pelo prOprio autor, em Plenário.
Parece-nos pertinente tecer alguns comentários a respeito das alteraçoes
efetuadas no projeto.

Depois de terem sido ouvidos profissionais da area de saUde e de ter sido
realizada audiência pUblica na Comissão de SaCide, corn a presença de vários
medicos, o autor optou por algumas modificaçoes no texto original, para Ihe
conferir maior clareza.

0 projeto, na forma atual, engloba os variados aspectos do assunto e indica
medidas eficazes de orientaçâo para adultos e crianças, corn vistas a
prevencâo de acidentes. Dessa forma, não merece reparos desta Comissâo.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, em 21 turno, do Projeto de Lei

n° 1.584/97 na forma do vencido no 1 1 turno.
Sala das Comissôes, 12 de agosto de 1998.
Carlos Pirnenta, Presidente - Wilson Pires, relator - Marcos Helênio.

Redaçao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.584/97

Cria a Campanha Estadual de Prevençao deAcidente Doméstico e
Negligéncia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica criada a Campanha Estadual de Prevençao de Acidente

Doméstico e Negligéncia.
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§ 1 0 - E considerado acidente, nos termos desta lei, o que ocorre em

ambiente doméstico e causa lesão provocada pelos seguintes agentes:
- lIquido quente;

II - fiação elétrica;
Ill -fogo;
IV - fogo de artifIcio;
V - água;
VI - substância inflamável e tOxica;
VII - anirnais peçonhentos;
VIII - plantas tOxicas;
IX - corpo estranho;
X - medicamento;
XI - outros capazes de provocar lesão.
§ 21 - E considerada negligência, nos termos desta lei, a situação lesiva

criada ou facilitada, consciente ou inconscientemente, configurando urn dano.
Art. 20 - A Carnpanha tern corno objetivo reduzir o nUmero de acidentes e de

negligências e sua gravidade, por meio da divulgação dos principais fatores
causadores e dos primeiros procedirnentos recomendáveis para atenuar os
danos, meihorando a seguridade do ambiente.

Art. 30 - 0 Estado promoverá a Campanha anualrnente, por urn perIodo não
inferior a 90 (noventa) dias, devendo os periodos de sua realização ser
distribuldos entre os meses do ano.

§ 1 1 - A realizacäo da Campanha se dará em Orgãos püblicos estaduais,
prioritar-iarnente nas escolas, creches, associaçOes de bairro, hospitais,
ambulatOrios, centros de saüde e locais de concentração de crianças e
adolescentes.

§ 21 - A coordenacão da Carnpanha será realizada por especialista na area,
corn conhecimento técnico reconhecido.

§ 31 - A ternática da Campanha poderá variar, nos perlodos de sua
realização, de acordo corn a incidência dos acidentes e de negligencia no
local e na época da divulgaçâo. 	 -

Art. 4°- A divulgaçâo da Campanha será feita por rneio de:
- propaganda nas ernissoras de radio e televisão;

II - produção de material audiovisual;
Ill - cartazes e foihetos educativos;
IV - palestras;
V - cursos;
VI - criacão de servicos descentralizados de prevençäo e outros meios.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 60 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.707/98 140
Comissão de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
De autoria do Deputado LeonIdio Bouças, a proposição em exarne dispae

sobre a expediçao de documentos de transferência escolar nas escolas
püblicas estaduais.

A proposiçao foi aprovada no 10 turno na forma do Substitutivo n° 1, desta
Cornissâo, e corn a Emenda n o 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Retorna, agora, para receber parecer de 2 0 turno,nos termos do art.102,Vl,
"a", c/co art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redaçao do vencido, que integra este parecer.
Fundameritacão

A matéria em exarne tern por escopo estabelecer prazo máximo para a
expediçao de documentos de transferêncja escolar, urna vez que a falta de
uma norma legal nesse sentido permite que os estabelecirnentos de ensino,
em muitos casos, retardem consideraveirnente a emissão da guia de
transferência, corn evidentes prejuIzos para os interessados.

Ha também que se pensar na padronizaçao das informaçaes e dos dados
contidos nesses documentos, de forma que não sejam criados obstáculos a
aceitaçao do aluno que necessite transferir-se, nern a sua normal trajetOria
escolar.

Consideramos, pois, quanto ao mérito, conveniente e oportuna a
proposiçao.

Entretanto, o prazo de sete dias üteis estabelecido para a ernissão do
docurnento pareceu-nos insuficiente, o que nos leva a propor sua ampliacão
para dez dias Uteis. Aproveitamos, ainda, para alterar a cláusula de vigência,
prevendo que o sistema estadual de ensino necessitarã de um certo tempo
para se ajustar a nova situação.

Diante das modificaçães que houvemos por bern apresentar e tendo em
vista a necessidade de aprirnorar tecnicamente a projeto, apresentamos-Ihe
substitutivo. 	 -

Conclusao
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.707/98

na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido em 10 turno, que vai a seguir
red igido.

SUBSTITUTIVO N01
Determina prazo para expediçâo de documentos no sistema estadual de

ensino.
Art. 1 0 — A docurnentaçao que compôe a guia de transferéncia escolar será

ernitida pelos estabelecimentos da rede pUblica estadual no prazo maxima de
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10 (dez) dias üteis contados da formalizaçao do pedido a autoridade
cornpetente, pelo prôprio interessado ou por seu representante legal.

Art. 20 — A documentaçâo referida no artigo anterior conterá informaçöes
padronizadas para todo a sistema estadual de ensino.

Art. 30 — Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
contados de sua publicacão.

Art. 40 — Esta lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao de sua
publicacão.

Art. 50 — Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ComissOes, 12 de agosto de 1998.
José Maria Barros, Presidente — Sebastiâo Navarro Vieira, relator — Gilmar

Machado — Marco Regis — José Henrique.
Red açao do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.707/98

Dá prazo para expedição de Gula de Transferência nas escolas do sisterna
estadual de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0- A docurnentaçao relativa a transferência escolar do aluno das redes

pUblica e privada de ensino será emitida após 7(sete) dias üteis contados da
formalizaçâo do pedido a autoridade competente, por meio de requerimento
do prOprio interessado ou de seu procurador.

Art.20- 0 documento escolar referido no artigo anterior conterá o mesmo
conjunto de informaçoes em todas as escolas do sistema estadual.

Art.31- Esta lei será regularnentada no prazo de 90 (noventa) dias a contar
de sua publicacão.

Art. 40- Esta lei entra em vigor na data de sua promutgacão.
Art. 50- Revogarn-se as disposicOes em contrário.

COMUNICAçOES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçAO

— 0 Sr. Presidente despachou, em 12/8/98, a seguinte comunicação:
Do Deputado Sebastiâo Navarro Vieira, dando ciência a Casa do

falecimento do Sr. Victor de Carvalho, ocorrido em 30/7/98, em Pocos de
Caldas. (— Ciente. Oficie-se.)

COMLJNICAcOES
— 0 Sr. Presidente despachou, em 13/8/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Wanderley Avila, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Ailton Soares, ocorrido em 12/8/98, em Lassance. (— Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado TarcIsio Henriques, dando ciência a Casa do falecimento do

Sr. Alberto Pontes, ocorrido em 11/8/98, nesta Capital. (— Ciente. Oficie-se.)
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Da Comissão do Trabalho, informando a aprovaçâo, na 19a Reuniâo
Ordinária, dos Projetos de Lei n

o
s 765/96, do Deputado Romeu Queiroz;

1.767/98, do Deputado Dinis Pinheiro; 1.792/98, do Deputado Ivo José, e
1.777/98, do Deputado Paulo Piau. (- Ciente. PubHque-se.)

Da Comissão de SaUde, informando a aprovação, na 41 Reunião
Extraordinária, do Requerimento no 2.654/98, de sua autoria. (- Ciente.
Publique-se.)

Da Comissão de Educaçao, informando a aprovação, na 181 Reuniâo
Ordinária, dos Projetos de Lei n o

s 1.759/98, do Deputado João Batista de
Oliveira; 1.770198, do Deputado Ronaldo Vasconcellos; 1.778/98, do
Deputado José Bonifácjo; e 1.787/98, do Deputado José Henrique; e dos
Requerimentos n os 2.655/98, do Deputado Ibrahim Jacob; 2.659/98, do
Deputado AmbrOsio Pinto; 2.661/98, do Deputado Romeu Queiroz, e
2.664/98, do Deputado Bilac Pinto. (- Ciente. Publique-se.)

Da Comissão Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Apurar
a Instalacao e Exploraçao de Garimpos nos Rios do TerritOrio do Estado de
Minas Gerais e Seus Efeitos Devastadores e Corruptores, encaminhando 0
seguinte relatOrio final de suas atividades, aprovado na reunião de 25/6/98:

RELATORIO FINAL DA COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO
PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAçA0 E

EXPLORAçA0 DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITORIO DE MINAS
GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES

Sumário
1 - Introdução
1.1 - Antecedentes
1.2 - Objetivos
1.3 - Desenvolvimento dos trabalhos
1.3.1 - Depoimentos feitos em reunião da Comissão
1.3.2 - Visitas realizadas
2 - Conhecirnento do problema: o garimpo e a mineração
2.1 - Tratamento dado pelas Iegislaçoes federal e estadual as atividades

minerárias
3 - As investigaçaes
3.1 - Os órgaos federais e estaduais corn atuação no setor garimpeiro
3.2 - Declaraçoes feitas em reuniöes da Comissão
4 - ConclusOes
5 - Agradecimentos
6 - Anexos
6.1 - Relatôrios de visitas
6.1.1 - Relatório da visita ao MunicIpio de Padre ParaIso
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6.1.2 - Relatôrio da visita ao MunicIpio de Diamantina
6.1.3 - Relatório das visitas aos Municipios de Nova Era e Antonio Dias
6.2 - SIntese dos depoimentos feitos em reuniOes da Comissão
6.2.1 - Sr. Afonso Paulino Araüjo
6.2.2 - Sr. AntOnio Celso Cipriani
6.2.3 - Sr. Geraldo AntOnio da Cunha
6.2.4 - Dr. Incicio Gabriel Prata Neto
6.2.5 - Cel. João Natal Filho
6.2.6 - Cel. José Eustáquio Natal
6.2.7 - Sr. Kalil Kassim Ellawar
6.2.8 - Dr. Marcos Borguetti Hartmann
6.2.9 - Sr. Paulo Henrique Tibães
6.2.10 - Sr. Roberto Aguiar
6.2.11 - Sr. Robson Caio de Andrade
6.2.12 - Sr. Valmir Cláudio da Cruz
6.2.13 - Sra. Viviane Albertino dos Santos
1 - mntrodução
1.1 - Antecedentes
Em decorréncia de uma série de denUncias veiculadas no jornal "Estado de

Minas", no final de 1997, sobre irregularidades nas atividades garimpeiras em
Minas Gerais, o Deputado Raul Lima Neto apresentou em Plenário, apoiado
por 47 Deputados, requerimento para a constituição de uma Comisso
Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120 dias, apurar a instalaçâo e
exploraçao de garimpos nos rios do território de Minas Gerais e seus efeitos
devastadores e corruptores.

Atendidas as exigências do Regimento Interno, o requerimento foi deferido
em 5/11/97 pelo Presidente e publicado no "Diário do Legislativo" de 7/11/97.

Constitulda a Comissão, foram eleitos Presidente e Vice-Presidente os
Deputados Luiz Fernando Faria (PPB) e AntOnio Andrade (PMDB),
respectivamente, e foi designado relator o Deputado Gilmar Machado (PT).
Integraram, ainda, a Comissão os Deputados Ambrósio Pinto (PTB), José
Militão (PSDB), Paulo Piau (PFL) e Raul Lima Neto (PDT).

Como membros suplentes, foram designados os Deputados Anivaldo
Coelho (PT), Glycon Terra Pinto (PPB), Joâo Leite (PSDB), José Braga
(PDT), Olinto Godinho (PTB), Toninho Zeitune (PMDB) e Wilson Pires (PFL).

Inicialmente, ficou decidido que a Comissão se reuniria ordinariamente, as
terças-feiras, as io horas. Posteriormente, em decorrência de uma
reestruturaçao da Comissão - que resultou na indicacäo dos Deputados
Anjvaldo Coelho (PT) e Gil Pereira (PPB) como membros efetivos e do
Deputado Gilmar Machado como suplente e apOs a eleiçâo do Deputado
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Anivaldo Coelho para a Presidéncia da Comissâo, a qual avocou a si a
relatoria da matéria -, as reuniöes foram marcadas para as quartas-feiras, as
10 horas.

1.2 - Objetivas
Esta Comissão Parlamentar de Inquerito tern coma principal objetivo apurar

diversas irregularidades relacionadas a evasão fiscal, contrabando,
degradação ambiental e desrespeito a legislação mineral, apontadas em uma
série de reportagens do jamal 'Estado de Minas", iniciada em outubro de
1997. Além da apuraçao dessas denUncias, visa a buscar soluçöes para os
problemnas levantados, para que se evite a dano continuado ao melo
ambiente, as riquezas minerals do Estado e aos trabalhadores que corn elas
lidam.

1.3 - Desenvolvimento dos trabalhos
Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão consistiram em 13 reuniães

ordinárias e 2 extraordinárias, nas quals foram colhidos depoimentos de
autoridades federals e estaduais, lideranças sindicais e patronais da area
mineral e ambiental, representantes de ONGs, trabalhadores, garimpeiros e
comerciantes de pedras e metals preciosas, e em visitas técnicas a 3 areas
de garirnpo em Minas Gerais.

1.3.1 - Depoimentos feitos em reuniöes da Comissão
Em 11 das reuniöes ordinárias, a Comissäo colheu depoimentos sobre

questöes relacionadas a mineração, garimpo e a degradaçao ambiental
provocada por essas atividades. Esses depoimentos foram gravados e,
posteriormente, transcritos na Integra. Durante essas audiências, buscou-se
urn delineamento do quadro da situação atual dos garimpos em Minas Gerais,
bern coma urn aprafundamento das deni:rncias veiculadas na imprensa ou
trazidas par pessoas que calaboraram cam as parlamentares neste trabalho.

A seguir, estão relacionadas as datas dos depoimentos e os names dos
depoentes desta CPI.

Dia 18/3/98: Drs. Celso Luiz Garcia, Diretor do DNPM - 30 Distrito - MG;
Jader Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente do IBAMA em Minas
Gerais; José MaurIclo Neta, Presidente do Sindicato da lndüstria Extrativa
Mineral de Minas Gerais; Caio Marcia Racha, Gerente da Divisãa de
Mineração da FEAM.

Dia 25/3/98: Srs. Anlsio Ribeiro, Presidente da Cooperativa Federal dos
Garimpeiros; Afonso Paulino Araüja, Presidente da COOGEMIG-Nova Era;
Roberto Aguiar, Presidente do Sindicata da IndUstria Jaalheira de Minas
Gerais.

Dia 1°/4198: Srs. Raimunda de Almeida Vianna, Presidente da AJOMIG-MG
Kalil Kassim Elawar, Presidente da ZPE de Teófilo Otôni.
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Dia 8/4/98: Drs. Santos Mareira, Secretária de Estada da Segurança

Püblica; AgIlia Monteiro, Superintendente da Policia Federal em Minas
Gerais; Geraldo Magela Pinto, Superintendente da Receita Federal em Minas
Gerais; Sr. Paulo Henrique Tibães, lapidarbo.

Dia 15/4/98: Sr. Geraldo Rodrigues Sete, Vereador a Câmara Municipal de
Nova Era; Gel. José Eustáquio Natal.

Dia 22/4/98: Dr. Gelso Luiz Garcia, Diretor do DNPM - 30 Distrito - MG; Sr.
Paulo Henrique Tibâes, lapidaria.

Dia 29/4/98: Delegado lgnácio Gabriel Prata Neto; Srs. Antonio Fernandes
Martins, Presidente da Cooperativa Regional dos Garimpeiros de Diamantina,
e Sinval Pereira do Nascimento, Presidente do SINDILESTE-Nova Era; Dr.
Jorge Machado, Delegada Regional do Trabalho.

Dia 6/5/98: Srs. AntOnio Celso Cipriani, sócia da Alexandrita - Mineração,
Comércia e Exportaçâo Ltda.; Marcos Borghetti Hartmann e Viviane Albertino
dos Santos, comerciantes em Diamantina; Robson Caio de Andrade,
Presidente da Associaçào dos Gorretomes de Pedras Preciosas e Semi-
Preciosas de TeOfilo OtOni.

Dia 13/5/98: Srs. Valmir Claudia da Cruz e Gemaldo Antonio da Cunha,
comerciantes em Diamantina; Gel. PM Joâo Natal Filho, funcbonário da
Alexaridmita - Minemacão, Comércio e Exportacao Ltda.; Sr. Paulo Henrique
Tibâes, lapidámia.

Dia 28/5/98: Srs. Xisto Andrade de Oliveira, empresamia, sOcio da Mineraçâo
Itaitinga Ltda.; Jane Rezende, Pmesidente da Comissäo Nacional de Apaio e
Defesa da AmazOnia; Maria Dalce Ricas, Superintendente-Executiva da
Associaçào Mineira de Defesa do Ambiente - AMDA.

Dia 3/6/98: Sr. Salvador Moreira Games, Presidente da Cooperativa dos
Garimpeiros dos Três Vales - COOPERVALE.

1.3.2 - Visitas realizadas
A CPI realizou trés visitas a areas de gamimpa em Minas Gerais, a saber:

em 16/4/98 - Nova Era e Antonio Dias; em 7 e 8/5/98 - Diamantina; em
19/5/98 - Padre Paralso.

2 - Gonhecimento do problema: a garimpa e a mineraçãa
Para muitas historiadores, a grande habilidade dos portugueses nas artes

da mineracão fob urn dos fatomes determinantes da expansao territorial
brasileira, corn os limites do Pals envolvendo grandes areas continentals,
muito ricas em pedras e metais pmeciasos.

Reflexo desse contexto é a constatacâo de que a Brasil possui uma das
maiores miquezas minerais do mundo, ainda que a conhecimento gealOgica do
nossa subsolo seja pequeno e a exploraçâa dos bens minemais, em muitos
casos e ate urn passado bern recente, tenha se constituldo em uma tmagedia
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nacional, tanto nos aspectos ambientais quanto no que se refere as relaçães
trabaihistas.

Minas, Estado lider da produção mineral brasileira, tern convivido
permanentemente corn a mineraçao em seu território. Atividade
socioeconômica de grande relevância, a mineraçao deveria ter, por parte do
poder püblico, urn tratamento legal diferenciado e, principalmente, ser objeto
de uma firme decisão polItica de facilitar o desenvolvimento desse segmento
industrial, associando-se, evidentemente, a isso a proteçao de seus
trabaihadores e a harmonizaçao corn a preservação ambiental.

Tratamento legal diferenciado h. Não constatarnos, porém, a perrnanência
das decisöes poilticas em prol da mineraçao, em especial, aqui, em Minas
Gerais.

Antes, porém, de analisarmos as informaçoes e os dados colhidos pela
Comissâo nas visitas realizadas e nos depoimentos prestados nesta Casa, os
quais apontam como major problema do setor a falta de articulação entre os
diferentes órgâos federais, estaduals e municipais, o que provoca urn vácuo
de autoridade, facilitando a aço de criminosos, vamos abordar Os aspectos
legais que regulam as atividades de mineraçâo e de garimpo no Brasil e em
Minas Gerais.

2.1 - Tratamento dado pelas legislacOes federal e estadual as atividades
minerárias

A Constituiçao Federal de 1988 traz diversos dispositivos relacionados a
atividade de mineração, estabelecendo cuidados a serem tomados pela
própria União e, em alguns casos, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos
municIpios corn relaçâo a elaboraçao da prOpria legislação, e também a
fiscalizaçao da atividade de exploraçao dos recursos minerais. Revela, ainda,
urn cuidado especial corn o meio ambiente e sua proteção e corn a
exploraçao dos produtos minerais em terras indigenas.

Primeiramente, a Constituição Federal explicita que os recursos minerais,
inclusive os do subsolo, são bens da União. Isso aparece de forma evidente
no art. 176, no qual se consolida o princIpio de que esses recursos e Os
potenciais de energia elétrica constituem propriedade distinta da do solo,
perrnitindo-se sua exploraçao, feita mediante autorização e concessão da
União, garantindo-se ao titular da concessão o produto da lavra, e nunca a
propriedade desses recursos.

Quanto aos Estados, ao Distrito Federal e aos municipios, é assegurada
uma participação no resultado da exploração ou compensaçao financeira por
essa exploraçao ( "royalties" ), visando a ressarcir esses entes por prejuIzos
ou transtornos causados, seja pelo aumento inesperado da popuiaçâo, seja
pela modificação de qualquer dos aspectos de sua paisagem natural ou por
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impedimento de uso alternativo.

Para que a exploração ocorra de forma adequada e sempre sob supervisão,
a União deve manter e organizar os serviços oficiais de catalogacao e
estatIstica, assim corno estabelecer as areas e condicOes para exercIcio da
atividade garimpeira.

Entretanto, algumas questôes decorrentes da exploração mineral irão recair
diretamente sobre os Estados, competindo a eles, em conjunto corn a União,
fiscalizar essa atividade e proteger o meio ambiente, combatendo a poluicão
em qualquer de suas formas.

Vale ressaltar que a Emenda a Constituiçâo n° 6, de 1995, trouxe uma
inovaçao importante, relacionada a participacão de estrangeiros na pesquisa
e na lavra dos recursos minerais. A Constituicão de 1988 permitia a
exploração dos recursos minerais apenas por brasileiros ou empresas
brasileiras de capital nacional. A emenda a Constituiçao citada veio permitir a
participacão de estrangeiros, desde que a exploracão seja feita por empresa
constituIda sob as leis brasileiras que tenham sua sede e administração no
Pals.

Finalmente, nas disposicöes transitOrias, a Constituiçao Federal
estabeleceu prazo maxirno de urn ano a contar da promulgação para se
tornarem "sem efeito as autorizaçôes, concessães e demais tItulos atributivos
de direitos rninerários, caso os trabalhos de pesquisa ou de lavra não hajam
sido cornprovadarnente iniciados nos prazos legais ou estejam inativos".
Ainda, as empresas que estivessem atuando normalmente nessa area teriam
quatro anos, também a partir da promulgação da Constituicão, para
regulamentar sua situação de acordo corn o § 1° do art. 176 (obtencão da
autorização ou concessão).

A Constituicão Estadual, sempre em conformidade corn a legislação federal,
dispensa algumas consideracães a exploracão dos recursos minerais.
Observa-se, no entanto, que o assunto nao é tratado de forma aprofundada,
destacando apenas alguns aspectos ambientais a ele relacionados.

Em diversos artigos da Carta Estadual aparece a preocupação corn o meio
ambiente, prevendo sempre sua proteçao ou reparação, e, em caso de danos
causados, atribuindo-se ao Ministério PUblico a funcão institucional de
promover inquerito civil e ação civil püblica para a proteçao desses
interesses.

Os arts. 249 e 250 da Constituiçâo Estadual demonstram cuidado corn
relação ao aproveitamento e a proteçao dos recursos minerais, afirmando que
sua exploração deverá ser feita de forma racional. Para assegurar a
efetividade dessa exploração, o poder pUblico, através de sistema estadual de
gerenciamento de recursos minerários, devera promover a pesquisa, o



RN
1 AL

148
beneficiarnento dos recursos, o mapeamento geolOgico e estimular a
organizaçâo da atividade de garimpo, sob a forma de cooperativas.

A Constituição Estadual estabelece ainda que "o Estado assistirá de modo
especial o MunicIpio que se desenvo!va em torno da atividade mineradora,
tendo em vista a diversificaçäo de sua economia e a garantia de permanencia
de seu desenvolvimento socioeconôrnico"(art. 253).

No campo da Iegislação infraconstitucional, é importante reproduzir o
conteUdo do Código de Mineraçao (Decreto-Lei n° 227, de 28/2/67) e a Lei
Federal n° 7.805, de 18/7/89, que cria o regime de permissao de Iavra
garimpeira e dá outras providências.

0 termo "garimpeiro" está bern conceituado no Côdigo de Mineraçao, em
seu art. 72: "ao trabalhador que extrai substàncias minerais (.iteis, por
processo rudimentar e individual de mineração, garimpagem, faiscaçao ou
cata, denomina-se genericamente garimpeiro".

Garimpagem, faiscação e cata são também devidamente conceituados pelo
COdigo de Mineraçao, nos seus arts. 71 e 73:

I - Garimpagem: trabaiho individual de quem utiliza instrurnentos
rudirnentares, apareihos manuais ou máquinas simples e portáteis, na
extraçao de pedras preciosas e semipreciosas e minerais metálicos ou não
metálicos, valiosos, em depósitos de eluviâo ou aluvião, nos álveos de cursos
de água ou nas margens reservadas, bern como nos depOsitos secundários
ou chapadas (grupiaras), vertentes e altos de morros, depásitos esses
genericamente denominados garimpos;

II - Faiscaçao: trabaiho individual de quem utiliza instrumentos
rudimentares, aparelhos manuals ou máquinas simples e portáteis, na
extração de metais nobres nativos em depósitos de eluvião ou aluvião, fluviais
ou marinhos, depositos esses genericarnente denominados faisqueiras;

III - Cata: trabalho individual de quem faz, por processos equiparáveis aos
de garimpagern e faiscação, na parte decomposta dos afloramentos dos floes
e veeiros, a extraçao de substâncias minerais Uteis, sem o emprego de
explosivos, e as apure por processos rudirnentares. 	 -

"Art. 73 - Caracterizarn-se a garimpagem, a faiscaçao e a cata:
- pela forma rudimentar de mineração;

II - pela natureza dos depOsitos trabaihados; e
Ill - pelo caráter individual do trabalho, sempre por conta prOpria."
Corn o advento da Lei Federal n° 7.805, de1989, foi criado o regime de

permissäo de lavra garimpeira e extinto o regime de matrIcula, configurando-
se a autorização para o garimpeiro ou a cooperativa de garimpeiros funcionar
como empresa de mineração, observadas as condiçOes estatuldas na lei:

- a outorga da permissão de Iavra garimpeira depende de prévio
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licenciamento ambiental concedido pelo órgão ambiental competente;

- a permissão de lavra garimpeira será outorgada pelo Diretor-Geral do
DNPM;

- a permissão de Iavra garimpeira será outorgada a brasileiro, a cooperativa
de garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineração, sob as
seguintes condiçOes:

I - a permissão vigorará por ate 5 anos, podendo, a critério do
Departamento Nacional de Produçao Mineral - DNPM -, ser sucessivamente
renovada;

II - o titulo é pessoal, e, mediante anuência do DNPM , transmissivel a
quem satisfizer Os requisitos desta lei. Quando outorgado a cooperativa de
garimpeiros, a transferência dependerá ainda de autorização expressa da
Assernbléia Gera[;

III - a area permissionada não poderá exceder 50ha., salvo quando
outorgada a cooperativa de garimpeiros.

0 regime de permissão de lavra garimpeira foi conceituado na lei corno o
aproveitamento imediato de jazimento mineral que, por sua natureza,
dimensão, localização e utilizaçao econOmica, possa ser Iavrado,
independentemente de prévios trabalhos de pesquisa, segundo critérios
fixados pelo DNPM.

Além disso, a Lei n° 7.805, de 1989, ampliou o conceito de garimpagem
contido no Codigo: "Considera-se garimpagem a atividade de aproveitamento
de substâncias rninerais garimpáveis, executada no interior de areas
estabelecidas para este fim, exercida por brasileiro, cooperativa de
garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineracão, sob regime
de permissão de lavra garimpeira".

Esses conceitos legais tornam claro que o garimpeiro, quando atua
individualmente, exerce uma atividade de subsistência. Sua tarefa seria, na
realidade, tarefa tipica de individuo que busca sua sobrevivência por meio de
produção mineral conseguida apenas corn ferramentas manuais. Para atuar
em grupo, os garimpeiros deveriam se associar, formando cooperativas
especIficas, somando forças e ganhando maior arnparo legal, gozando ate
mesmo do direito de prioridade na obtenção de areas para Iavra garimpeira.

Entretanto, garimpeiros que atendam aos preceitos legais descritos
anteriormente, praticamente não existem no Brasil. lmpera nos garimpos uma
realidade totalmente diferente daquela prevista em lei.

Em Minas Gerais o que prevalece é uma forma de associação em que o
grande prejudicado e o garimpeiro. Em primeiro lugar, existe a fgura do dono
da terra, que recebe urn percentual da renda dos garimpos, em geral muito
acima daquele previsto em lei, para permitir a extração mineral em sua
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propriedade. Ha também o financiador do garimpo, que fornece 0 armazém
(alimentacao) e uma pequena ajuda de custo, em geral prOxima a meio
salário mInimo, e, por ültirno, o titular da area de mineração, que também
participa dos lucros do garimpo por deter os direitos minerários do subsolo.

O garimpeiro entra nessa associaçao corn a mão-de-obra, trocada por
comida, e, as vezes, uma baixa ajuda de custo, aliadas a grande expectativa
de que urn dia venha a "bamburrar" - achar urn grande lote de pedras ou
concentração de metal valioso que o faca rico da noite para o dia. Essa é a
grande esperança que o mantém preso a urna relação vil de trabalho. Essa é
a prática mais presente nos pequenos garimpos do Estado de Minas Gerais.

Por outro lado, as cooperativas tern se transformado em entidades que
servem de abrigo a alguns investidores na area de mineração, que se fazem
passar por garimpeiros apenas para gozar dos benefIcios legais concedidos
àquelas entidades. São, na verdade, empresários, que usam de artifIcios
legais para burlar as leis, evitando os impostos e as obrigacoes trabaihistas
próprias das atividades que exercem.

Não e esse o tipo de cooperativa que a sociedade quer. Não é essa a forma
de associação que tirará o garimpeiro do grupo dos excluldos e
marginalizados da sociedade.

3 - As investigaçöes
3.1 - Os órgãos federals e estaduais corn atuaçao no setor garimpeiro
A tônica geral dos depoimentos dos representantes do DNPM, do IBAMA,

da Receita Federal, da Policia Federal, da FEAM e da Secretaria da
Segurança Püblica foi a afirmação de que esses órgãos não possuem
recursos humanos e materials para exercer uma efetiva ação de fiscalização
nas areas de garimpo. Nenhum deles atua de forma preventiva. A falta de
pessoal obriga-os a se limitarem as averiguaçöes de denüncias.

0 Departamento Nacional da Producâo Mineral - DNPM -, em seu 30
Distrito, corn jurisdição em Minas Gerais, tern hoje, em tramitação, cerca de
40.000 processos. De 1993 a 1997, perIodo em que vigorou a Lei Federal no
8.522, de 1992, que extinguiu a cobrança de diversas taxas eemolumentos
de processos, inclusive os de mineração, foram protocolizados em Minas
27.394 requerimentos de pesquisa. Os 10 principais requerentes de areas
para mineração no territôrio mineiro detém 10.740 pedidos de pesquisa,
conforme tabela abaixo:

Maiores detentores de areas para pesquisa em Minas Gerais -
(reciuerimentos e autorizacöes'

Requerente I Titular 	 Quantidade
CVRD 	 2.300
ma	 2.000
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Corn urn nümero reduzido de técnicos, o DNPM näo tern condiçOes de
realizar atividades de fomento a mineração ou de educaçao ambiental.
Mesmo as açöes de fiscalizacão são muito lirnitadas, em geral, restritas a
verificaçOes de denUncias.

O IBAMA e a FEAM, Orgãos ambientais federal e estadual,
respectivamente, padecem de muitos dos problemas do DNPM. Tern tarefas
em excesso para urn quadro funcional reduzido. 0 superintendente do
IBAMA, Sr. Jader Pinto de Campos Figueiredo, reconhece, entretanto, que Os
resultados desse tipo de fiscalização são efêmeros. Tao logo os fiscais se
retiram do local, dragas e outros equipamentos de garimpo voltam a funcionar
irregularmente. 0 representante da FEAM, Sr. Caio Marcio Rocha, informou
que aquela instituiçäo exerce fiscalizacão sistemática em algumas regiães do
Estado. Os fiscais realizam visitas a determinadas areas, em intervalos curios
e irregulares, averiguando empresas de mineraçao em geral. Entretanto, esse
tipo de fiscalizaçâo não ocorre em regiöes garimpeiras.

Em seu depoimento, o Sr. Geraldo Magela Pinto reconheceu que a
Superintendència da Receita Federal de Minas Gerais não possui funcionário
habilitado para a avaliaçâo de bens minerais, notadamente as pedras
preciosas. A Receita restringe-se a aceitar a declaração do interessado e
proceder a legalizaçao do lote de acordo corn a classificacão gemolôgica e 0
valor pecuniario fornecido por seu proprietario. Não h6 averiguação de
procedéncia, seja em relação ao local da producão ou a forma de aquisiçäo
de posse do produto mineral, por seu detentor rnomentâneo. 	 -

O Sr. AgIlio Monteiro, Superintendente da PolIcia Federal em Minas Gerais,
declarou desconhecer qualquer rota de saida de pedras preciosas pelos
aeroportos do Estado. Entretanto, poucos dias após, admitlu que bastou urna
alteraçao nos procedirnentos de fiscalização utilizados para que se
registrasse a prirneira apreensão de pedras, ilegalmente transportadas, no
aeroporto de Confins.

De acordo corn as declaracöes do Secretário da Segurança Püblica, Sr.
Santos Moreira, não ha esquema policial especIfico para os garimpos, ainda
que se reconheça o alto potencial de conflitos e ate mesmo de concentração
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de marginais nessas areas. 	
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Do conjunto de depoimentos, ficou claro para a CPI que inexistem acOes
conjuntas ou coordenadas dos órgãos e das entidades nas regiöes de
garimpos.

3.2 - DeclaracOes feitas em reuniöes da Comissão
As declaracöes coihidas em reuniöes da Comissâo contêrn urn rico acervo

de informaçöes sobre as atividades direta ou indiretarnente ligadas aos
garimpos em Minas Gerais. Conforme já mencionamos, todos os
depoimentos foram gravados e transcritos na Intrega e constituern
documentos dessa Comissão para consulta, sempre que necessário,
inclusive pelos prôprios depoentes. Assim, selecionarnos algumas falas dos
depoimentos, apenas para ilustrar os fundamentos das conclusães desta CPI,
sern nos aterrnos aos textos originais, certos de que, ocorrendo düvida, as
transcriçoes correspondentes poderão ser consultadas.

As informacaes prestadas pelo Sr. Roberto Aguiar e pelo geOlogo Marcos
Hartmann, complernentares em seus aspectos fundamentais, mostrarn os
mecanismos presentes na cadeia de produçao e comercialização do
diarnante. Nesse sistema, o elo mais fraco é o garimpeiro, que arca corn o
onus das dificuldades de urna explotação complexa e de alto risco,
principalmente em funçao da inexistência de pesquisas geológicas. A partir do
momento em que a pedra é produzida entra em cena urn modelo de
comercializaçao, aplicado tanto no Brasil corno no exterior, que tern
elernentos preestabelecidos internacionalmente para a formaçao de preços
do diamante, corno pedra bruta ou lapidado.

Assim, urn diarnante vendido em Diamantina, Antuérpia, Tel Aviv ou no
Sudeste da Asia terão preços muito similares, face a grande estabilidade dos
preços do mercado internacional, que são amplarnente divulgados e
conhecidos por todos os que lidam corn esse bern mineral. Isso posto, fica
claro que as razães para o contrabando de diamantes no Brasil devern ser
buscadas na evasão de divisas e fiscal, bern corno no suporte fmnanceiro a
outras atividades ilegais.

De fato, não ha rnotivo para se buscar o descarninho, quando uma simples
declaraçao a Receita Federal sobre o valor de urn determinado tote de
diarnantes e suficiente para sua total legalizaçao fiscal, corn tributos mInimos,
se a venda for para o exterior.

Em relação as pedras coradas ha urna outra realidade. 0 Sr. Kalil Kasim
declarou que "em Teôfilo Otôni, hoje, ternos mais ou menos 150 empresas de
lapidação, mas legalizadas ternos 39, que são oficializadas e exportadoras.
Isso nâo quer dizer que as outras nao exportam. Elas exportam, mas não
oficializarn. Ternos dezenas de japoneses, alemães, franceses, arnericanos

153
comprando as suas pedras na praça de Teôfilo Otôni. 0 que fazer? Deixar de
vender? Não é por al'.

Outros depoirnentos, corno os dos Srs. Afonso Paulino Araüjo e lnácio
Gabriel Prata Neto, apresentaram flagrantes contradiçOes. 0 primeiro afirmou,
inicialmente, que ha urn ano, por soticitação de amigos e dirigentes de órgão
pUbticos, preside a cooperativa que detém a concessão de uma area de
garimpo para a exploração de esmeraldas e que jamais exerceu, oficialmente,
a profissão de rninerador ou garirnpeiro, mas o faz porque gosta e "também
corn o objetivo de lucro, rnas honestamente".

E confusa, também, a explicação sobre o seu relacionamento corn o Sr.
Sigesfredo Lernos Brito, o Alfredão, cuja atuacão no meio garimpeiro é
bastante controvertida. Disse que, quando exercia a funçâo de Diretor de
Esportes no Governo Israel Pinheiro, ernpregava presidiários de born
comportamento na construção de campos de futebol amador e que, ao
assurnir a direção do "Jornal de Minas" , em 1973, foi procurado para dar
trabalho a esses presos e que "uns quatro ou cirico poderiam ser
aproveitados", entre os quais o Sr. Sigesfredo. A medida que esses presos
iam cumprindo as penas, eram liberados. Dessa forma, informou que o
Alfredão, após curnprir a pena, ou parte da pena, passou a trabalhar no
garirnpo em Capoeirana, antes que ele fosse ser legalizado, e que não mais
trabalhou corn ele.

Ja o Sr. Prata Neto, ern seu depoimento, também afirrnou que nunca esteve
envolvido corn o garirnpo. Disse que em 1987, quando era Secretãrio Adjunto
da Segurança Püblica, foi procurado pelos proprietários da Iavra de garirnpo
de Capoeirana, que solicitavarn policiamento militar para a area, que se
encontrava na irninéncia de ser invadida por centenas de garimpeiros.
lnforrnou que, como não havia conflito instalado, não poderia enviar policlais
militares para Ia. Contudo, a pedido, indicou pessoas de seu conhecimento
que poderiam fazer o policiarnento particular nas propriedades. A seguir,
afirmou que "depois que essa equipe que eu indiquei para fazer a seguranca
particular se afastou foi que o Afonso Paulino tornou conta". Indagado se tinha
conhecimento de que o Sr. Afonso Paulino possula urna carteira do DOl-
CODI, corn a qual intimidava garirnpeiros e ate confiscava garimpos,
inicialmente, respondeu que nao sabia, mas logo a seguir disse que "ele teria
tido na época da ditadura, mas eu não sei".

4 - Conclusöes
Ao término dos trabaihos desta CPI, apresentamos as conclusôes sobre Os

problemas que foram objeto de investigaçâo. Antes, porém, devemos fazer
uma ressalva.

Mesmo tendo solicitado a prorrogação do prazo de 120 dias, estabelecido
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inicialmerite para apurar as denüncias, esta Comissão foi prejudicada pela
necessidade de reestruturaçao de sua composiçao. Na prática, esse fato
resultou na interrupçao dos trabalhos, que so foram retomados em marco de
1998. Houve, portanto, uma perda efetiva de mais de 60 dias de trabalho, o
que impediu a CPI de colher importantes informacOes e, em especial, de
averiguar contradicOes existentes nos depoimentos.

Isso posto, passemos as conclusöes: ha total desarticulacao entre os
Orgãos e as entidades setorials, federais ou estaduals, que atuam na
mineraçao no Estado, além de graves indIcios de mancomunaçao de
funcionários de tais Orgãos e entidades corn elementos corruptos.

o DNPM, principal órgão federal de controle das atividades minerárias, tern
cerca de 40.000 processos minerários em suas prateleiras, aguardando
liberaçao.

o sucateamento desse órgão se evidencia na existência de apenas 10
técnicos para analisar todos esses processos. A paralisaçao dos processos
sO interessa aos especuladores e prejudica enormemente o Estado.

Sornente entre Os anos de 1993 e 1997, quando Os requerimentos de areas
para pesquisa mineral foram isentados de taxas e emolumentos, 27.340
processos deram entrada no DNPM, em Minas Gerais. Desses, 10.740 são
de apenas 10 requerentes, todos pessoas jurIdicas.

A CPI solicitará ao Governador do Estado que realize gestOes junto ao
Ministro das Minas e Energia e ao Diretor-Geral do DNPM para que se
proceda a rapida liberaçao dos alvarás correspondentes a esses processos,
em especial Os relativos as areas dos especuladores

Dessa forma, obriga-se o especulador a pesquisar as areas ou delas
desistir. Deve-se ressaltar que, uma vez liberado a alvará, seu titular deverá
recolher taxa correspondente a 1 UFIR por hectare titulado.

A interveniência do Governador é fundamental, pois marcará claramente a
posiçao do Executivo estadual, favorávej a implementacao de uma politica
mineral mineira.

De forma idêntica ao DNPM, o IBAMA e a FEAM tern pessoal técnico em
nümero reduzido, o que dificulta a fiscalizaçao e impede as açOes de cunho
educativo. Tarnbém nesse caso será necessária uma ação parlamentar, para
dotar essas instituicOes de recursos humanos e financeiros, possibilitancjo a
realizacao de fiscalizaçao preventjva e rotineira nas areas de garimpo em
Minas Gerais.

A Superintendêncja da Receita Federal em Minas Gerais solicitaremos que
proceda a capacitaçao dos seus fiscais para a avaliaçao de pedras preciosas
ou a contratacao de consultores gemólogos para realizar essa tarefa na
aduana de Belo Horizonte. Trata-se de ação urgente, que coibirá a evasão de
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divisas decorrente de declaracoes falsas sobre valor e qualidade das pedras
preciosas que saem legalmente do Pals.

Solicitarernos ainda a Receita que faca urn levantamento dos dados
relativos a produção de minerais e a seu respectivo valor por melo dos
relatórios anuais de lavra, documento enviado obrigatoriamente ao DNPM
pelas empresas e pelas cooperativas mineradoras envolvidas em atividades
de garimpagern, comparando-os corn os valores constantes das declaraçoes
de renda daquelas pessoas juridicas.

Face a constataçao de que o aeroporto de Confins também é urn dos
pontos de saida ilegal de pedras preciosas do Brasil, solicitaremos a
intensificação da ação da Policia Federal, realizando investigaçöes
especificas, voltadas para elernentos, brasileiros e estrangefros, notoriamente
envolvidos com a comércio de minerais.

Por sua vez, o Sr. Santos Moreira declarou que a Secretaria da Seguranca
Püblica não tern planejarnento especifico para a policiamento de areas de
garimpos. A atuação da Policia Civil se limita a investigação de fatos
ocorridos.

A CPI solicitará ao Governador do Estado que determine que seja feito o
policiarnento ostensivo das areas garimpeiras, pela Policia Militar ou por
quern de direito.

o Estado de Minas Gerais deve implementar urn sisterna estadual de
controle e fiscalização das atividades minerarias em seu território, nos termos
das ConstituiçOes Federal e Estadual.

Como principal produtor mineral do Pals, Minas Gerais não pode ficar a
mercé de uma atuacão pouco eficiente dos ôrgãos federals. 0 Estado deve
avocar a si o controle e a fiscalização das atividades rninerarias, atuando para
incentivar a produção, rnelhorar as condiçOes de vida dos garimpeiros e
trabalhadores do setor mineral e buscando harmonizar a preservaçâo do meio
arnbiente corn a extraçao mineral.

A Comissão não conseguiu ouvir as Srs. Chang Ya Ching, Stravos
Panagiote Papadopoulos, Roberto Gonçalves Millah, Manesh Xunar Gupta,
Jaime Hofrnan, Antonio Rosa e Sigesfredo Lemos de Brito, a Alfredão. No
caso do Sr. Chang Ya Ching , ha, ate mesmo, a suspeita de que ele tenha
deixado o Pals em abril, para evitar sua intimação. Em diversos depoimentos,
o nome do Sr. Chang aparece como agente corruptor de funcionarios de
Orgãos püblicos, para obtenção ilicita dos direitos rninerários da mina de
alexandrita no Municlpio de AntOnio Dias. Confirmados esses fatos, a Sr.
Chang deve ser condenado e preso.

A CPI remetera ao Ministério PUblico as denüncias que foram feitas e a
documentaçao recebida, para que sejam adotadas as medidas cabiveis,
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mediante o aprofundamento das investigacöes no transcurso do inquérito que
pretendemos seja instaurado.

Em relacão as denUncias de corrupco no DNPM, formuladas pelo Sr.
Paulo Henrique Tibães, a CPI constatou irregularidades no processo de
reconstituição do Manifesto de Mina n° 66, de 1935, ocorrido após incêndio
nas dependéncias daquele Orgão.

A Comissão solicitará abertura de inquerito, para apurar favorecimento a
Empresa de Mineracao Lagoa Seca - Juscelino Barbosa Cia. Limitada, tendo
em vista que seu Diretor, Eng°. Sylvio Barbosa, também funcionário do
DNPM, requeria e emitia certidães naquele departamento. Em funçao desses
fatos, e "diante da constataçao de ineficiência, auto-independência e
suspeição de graves falhas no quadro funcional do DNPM, inclusive a
constataçao de que a fliha do ex-Delegado Deroma continua monopolizando,
controlando e detendo milhares de concessães para exploração de garimpo
junto ao órgão e ocorrendo influência suspeita dela e de outros, a CPI sugere
ao Ministério PUblico, a PolIcia Federal e a Receita Federal sejam feitas
investigaçôes e auditoria no Orgão, bern como se apresente relatório das
apuraçôes a esta Casa." (Texto entre aspas conforme sugestao do Deputado
Raul Lima Neto.)

A Comissão Parlamentar de lnquérito solicitará, ainda, ao Ministério Püblico
abertura tie inquerito para se apurarem as contradiçöes contidas nos
depoimentos dos Srs. Afonso de Araijo Paulino, Antonio Celso Cipriani, Paulo
Henrique Tibàes, Viviane Albertino dos Santos, Vatmir Cláudio da Cruz,
Geraldo Antonio da Cunha, Marcos Hartmann e Kalil Kassin Elawar.

Por ültimo, gostariamos de ressaltar que as limitacOes legais impostas a
atuação das comissOes parlamentares de inquerito dos legislativos estaduals
impedem a obtenção, em tempo hábil, de informaçoes fundamentais para as
trabalhos. A impossibilidade de quebra de sigilo bancário e fiscal, solicitada
pela Comissâo, trouxe dificuldades intransponIveis para a busca da verdade
quanto a denüncias de sonegacão fiscal e descaminho de bens minerais.

Além desse aspecto, ressalte-se que a curto espaco de- tempo para
apuração de todos as fatos impediu que a CPI se aprofundasse nas
investigaçOes relativas a natureza e ao tipo de atividade das cooperativas de
garimpeiros que atuam em Minas Gerais, bern coma ao "status" juridico e
econômico de seus associados.

A Comissão avalia que as cooperativas de garimpeiros, detentoras dos
direitos minerários no garimpo de Capoeirana, MunicIpio de Nova Era, foram
constituldas por empresários mineradores que atuam como garimpeiroS
apenas para obter vantagens de toda natureza.

Assim, solicitamos as Receitas Estadual e Federal, a Delegacia Regional do
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Trabalho, ao DNPM e a PolIcia Federal que investiguem todas as
cooperativas de garimpeiros que atuam em Minas Gerais, obrigando-as a
cumprir as leis.

No campo da atuacao legislativa, esta Comissão apresentará projeto de lei
que disponha sobre a exigência de licenciamento de pessoas fisicas ou
juridicas que exercam atividades de exploração mineral, para impressao ou
aquisicâo de documentos fiscais e dé outras providéncias.

Determinamos a Consultoria desta Casa que realize estudo visando a
elaboração de projeto de lei que estabeleça novas aliquotas para as impastos
incidentes sobre as operacOes comerciais corn pedras preciosas.

Finalmente, informarnos aos Srs. Deputados que esta Comissão recebeu
correspandéncia do Sr. Geraldo Sete, Vereador a Câmara Municipal de Nova
Era, solicitando providências junta a COMIG, para esclarecer aspectas do
cantrato estabelecido entre aquela Companhia e as cooperativas que atuam
em Capoeirana. Par se tratar de assunto de competência da Comissäo de
Meio Ambiente e Recursos Naturais, apresentaremos requerimento para
realizaçâo de audiência pUblica para debater o tema.

Sala das CornissOes, 25 de junho de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente e relator - Wilson Pires - José Bonifácio -

Ambrôsio Pinto.
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6 - Anexos
6.1 - RelatOrios de visitas
6.1.1 - RelatOrio da visita ao MunicIpio tie Padre Paraiso
No dia 19 tie maio, foi realizada visita ao MunicIpio de Padre ParaIso, na

regiao tie garimpa tie crisoberila denaminada FaIsca. Estiveram presentes Os
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0 garimpo está situado a cerca de 30 km a leste da sede do Municipio de
Padre Paralso. Os direitos minerários da area onde se localizava o antigo
garimpo pertencem, atualmente, a Mineração Faisca Ltda., corn sede emTeófilo Otôni.

A extracào mineral é feita em diversas frentes de lavra. 0 método de
extracao apresenta poucas variacoes, em geral devidas ao porte do
equipamento utilizado.

A jazida encontra-se em urn fundo de vale, em sedimentos aluvionares
(seqüência de carnadas de argila corn rnatéria orgãnica - camada mais
superficial - areias e cascalho). 0 crisoberilo localiza-se na camada mais
profunda, de cascajho. Para alcanca-la, são removidas as camadas
superficials, escavadas manuajmente ou corn auxulio de desmonte hidráuljco
e bombas de cascaiho. As camadas mais profundas, abaixo do nIvel de água
do lençol freático, são escorridas Segundo o método denominado chiqueiro
pelos garimpeiros. 0 cascalho é removido manualmente penejrado e lavado,
para a cataçao dos cristais de crisoberifo.

Os garimpeiros que trabaiham no local não possuem equipamenos de
segurança, tais corno capacetes, luvas e botas de borracha. As condiçoes
são muito insalubres, devido ao contato permanente corn a água. Cada frente
de lavra tern urn agente financiador, o titular do direito minerário - Mineraçao
Faisca -, o proprietário do solo e Os garimpejros propriamente ditos. Estes
ültimos recebem do agente financiador o "armazém" ou seja, a alimentaçao
diana. Nesse sistema, denominado meia-praca, cada urn dos atores tern
direito a 25% do produto da lavra.

As medidas de controle e protecao do meio ambiente adotadas pela
Mineraçao Faisca Ltda. se limitam ao replantio de grarnineas nas areas já
lavradas. A eficiêncja dessa medida é muito baixa; por si sO, ela nao assegura
a recuperaçao do local. Foram observados diversos focos erosivos, e as
águas, a jusante do garimpo, tinharn alta turbidez.

ApOs a visita ao ganimpo, os Deputados se reunirarn corn garimpeiros e
lideranças locais na sala do antigo cinema de Padre Paraiso. A essa reunião
estiveram presentes cerca de 150 garimpeiros.

As principais reivindicacoes voltararn-se para a necessidade de se
garantirem locais de trabalho para os garirnpejros legItimos, e não para uma
ünica empresa.

Foi solicitada ainda a criaçao de mecanismos de incentivo e apoio técnico
aos garimpeiros da região, já que o ganimpo é uma das poucas atividades
econãmjcas viáveis naquela regiâo, constanternente assolada por secas.

6.1.2 - RelatOrio da visita ao Municipio de Diamantjna
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A viagem a Diamantina teve por objetivos conhecer as operaçöes de lavra e

de recuperacão ambiental do leito e das margens do rio Jequitinhonha,
realizadas pela Mineracão Rio Novo e verificar a situação atual dos garimpos
e dos garirnpeiros daquela região.

Houve a constataçâo de que a lavra efetuada pela empresa de rnineração
visitada caracteriza-se pela utilizacão de urn método altamente agressivo do
ponto de vista ambiental, rnas que perrnite urn born aproveitarnento
econOmico do jazirnento de diamante. A recuperacão do rneio ambiente é
realizada simultaneamente a lavra. Entretanto, a grande destruicâo das
margens do rio, rnesmo corn a aplicacão de boas técnicas de recuperação,
faz corn que os terrenos tevem tempo para atingir urn nIvel adequado de
sustentabilidade. A Mineracão Rio Novo tern se ernpenhado no
desenvolvimento de urn rnodelo de recuperação ambiental próprio para a
região.

A dragagern do leito do rio Jequitinhonha para a Iavra de diarnante e ouro é
feita concomitantemente a recuperação ambiental das rnargens do rio. A
ernpresa de rnineracão rnantérn, em sua estrutura organizacional, urn setor
especializado na producão e no plantio de espécies de plantas nativas, em
atividades de reflorestarnento e na recomposicão da paisagem.

Entretanto, é preocupante o fato de que as margens do rio, não acessiveis
A dragagern, são objeto de contrato de cessão de direitos minerários entre a
Mineraçao Rio Novo e a Cooperativa de Garimpeiros, para futuras atividades
garirnpeiras.

Sem nenhurna assistência técnica, os garirnpeiros de diamante atuam de
forma mais predatOria do que a Mineração Rio Novo, cujo aparato técnico-
cientifico e infinitamente major, ern funçao do seu poder econiôrnico.

Os garimpeiros, organizados em "cooperativa", sejam eles financiadores ou
trabalhadores do garimpo, exercem suas atividades sem o adequado
conhecimento geológico do depOsito e corn utilizacao de técnicas
rudirnentares.

O aspecto dos trabaihadones garimpeiros é de penUria, e as atividades
extrativas minerais são exercidas sem observància das normas de segurança
do trabaiho e respeito a saüde humana, além de provocarern danos
ambientais facilmente evitaveis.

Ha, inegavelmente, urna disputa por terra, aqui entendida como jazida ou
area rnineralizada, entre os prôpnios garimpeiros ou entre eles e as ernpresas
de mineracão. Os garimpeiros alegam que as grandes empresas explotaram
O que havia de meihor, restando a eles apenas as areas de acesso rnais difIcil
e de baixo teor de rnineralizaçâo.

6.1.3 - RelatOrio das visitas aos MunicIpios de Nova Era e Antonio Dias
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A viagem a região de Nova Era possibilitou a CPI avaliar o processo de
disputa entre garimpeiros e empresas de mineração pela posse da lavra de
alexandrita, uma das pedras preciosas mais raras do mundo.

A descober-ta de areas corn minerais que podem ser garimpados ocorre, na
maioria das vezes, devido a curiosidade humana. Minerais de grande beleza
atraem observadores ocasionais, que os coletam para mostrar a amigos e
parentes. Outras vezes, areas mineralogicamente ricas atraem garimpeiros
de outras paragens em busca de novas eldorados. No caso da lavra de
alexandrita, de Antonio Dias, urn desses dois processos, ou ambos,
aconteceu. No entanto, a desorganizacao dos garimpeiros permitlu que
pessoas mais informadas sobre a legislaçao mineral, ainda que recorrendo a
métodos antléticos, apesar de juridican-iente perfeitos, pudessem
assenhorear-se das areas e utilizar a prOpria lei para expulsar Os garimpeiros.
Assirn, a major jazida de alexandrita do Brasil, talvez a maior do mundo, foi
parar nas mãos de algumas poucas pessoas, em detrirnento dos interesses
de milhares de garimpeiros que a descobrirarn.

Já no garimpo de Capoeirana, em Nova Era, onde existe esmeralda, esse
processo não se deu. Empresários garimpeiros organizaram-se em
cooperativas - COOGERANA e COOPENERA -, obtiveram as direitos
minerárjos junta ao DNPM e hoje regulam a concessão das frentes de lavra,
dentro da reserva garimpeira, para seus associados. Mesmo assim, o "status"
social dos associados as cooperativas citadas choca-se frantalmente corn a
definiçao legal contida na legislaçao minerária.

Uma das poucas acöes do Governo Estadual no garimpo de Capoeirana é a
celebraçao de urn convênio entre a coaperativa de garimpeiros e a
Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG -, que objetiva sanar
problemas ambientais no leito do córrego que atravessa a area.

Em Capoeirana, existem aproximadamente 40 frentes de lavra subterrânea
em operaçâo. Em cada uma delas, poços verticais que alcançam ate 200m de
profundidade são abertos para permitir a acesso as frentes. Esse tipo de
construção exige grande aparte de capital na fase inicial dos trabaihos,
configurando urn investimento de alto risco, em face da inexisténcia de
pesquisa geolOgica.

Na sua maiorja, as frentes de lavra não tern assistência de profissional
habilitado em trabaihos de extraçao mineral subterrânea, a que constitui
grave irregularidade. As condiçOes de saüde e segurança do trabaiho na lavra
subterrânea são muita precárias, assim coma é de penUria a ambiente em
que vivem as familias dos garimpeiros.

Evidencia-se aqul, também, no que se refere as condiçOes minimas de
infra-estrutura, a omissão dos poderes pCiblicos em todos as nIveis e setores.
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6.2 - Sintese dos depaimentos feitos em reuniöes da Comissão
Alguns dos depoirnentos colhidos pela Comissão foram sintetizados e

transcritos a seguir. Vale lembrar que a Assembléia Legislativa possui a
transcrição integral de todos as depaimentos, feita a partir das gravacöes
realizadas em fita de video, durante as reuniôes.

6.2.1 - Afonso Paulino Araüjo
Ha urn ano eu tenho urna area de concessãa de garimpo da cooperativa

para a exploração de esmeraldas. lniciei as trabalhos, e, ali, muitas caisas
nãa aconteciam de acordo corn a lei, corn o IBAMA e corn o DNPM. Par
solicitacão desses órgãos e de autros companheiros, assumi a Presidência
dessa cooperativa ha aproximadamente urn ano.

Quem conhece a problema de esmeraldas sabe que a alIquata de
expartação e 0. Se a aliquota e 0, quern vai fazer contrabanda de pedras? 0
que se paga é o ICMS, que e 1,76% sabre o valor da pedra.

Conforme os técnicos - não sou técnico -, a esrneralda tern uma variação de
100% a 500% do valor.

Não you negar, pelas informacöes que tenho, que, antes da regularização
do garimpo, existiam problemas: jagunços, invasöes, etc. Mas a relatôrio da
própria PolIcia Militar, feito aproximadamente h6 urn ano, mostrou que, em
batidas feitas par ela, encantraram dais ou trés canivetes. Jagunços não
existem. Policials Militares, no local, nãa existem.

Quero deixar bern claro que nunca foi minha profissão oficial a de minerador
ou a de garimpeiro. Eu a faco porque gosto e tambérn corn a objetivo de lucro,
mas honestamente.

0 Alfredão trabalhou comiga, quando eu tinha a "Jornal de Minas". No
periodo em que fui Diretor da Diretoria de Esportes, no Governo do Dr. Israel
Pinheiro, foram construidos várias campos de futebol arnador corn vestiários.
Nessa época, procuraram-nos para que déssemos trabalho aos presos de
born compartamento. Felizmente, demos trabalho a essas pessoas, e elas
foram recuperadas.

Quando assumi a "Jamal de Minas", em 1973, recebi a rnesma solicitaçãa.
Respondi que, no jamal, a mão-de-obra é especializada, rnas uns quatro ou
cinco poderiam ser aproveitados. Foram mandados cinco, e entre esses
estava o Alfredão.

Eles ficaram conosco durante algum tempo e, a medida que foram
cumprindo as penas, iam sendo liberados. Posteriormente, o Alfredão passou
a trabalhar na area de garimpo em Capoeirana, antes de a garimpo ser
legalizado. E por Ia ficou rnuito tempo. A partir do momenta em que ele
cumpriu a pena, ou parte da pena, foi cuidar da sua vida. Ja não trabalhau
mais corn igo.
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6.2.2 - Sr. Antonio Celso Cipriani 	
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Sou advogado, tenho 52 anos de idade, sou casado e pal de dois flihos.
Participo da Alexandrita - Mineracâo, Comércio e Exportaçao Ltda., da qual
sou sOcio minoritárjo e Diretor.

A Alexandrita e uma empresa de mineraçâo em situaçâo regular, seja
quanto ao exercicio das atividades de pesquisa e lavra de pedras preciosas e
semipreciosas exercidas em sitio distante de rios, bern assim quanto ao
aspecto tributário. Essa area de Iavra Ihe foi concethda pelo Alvará n° 1.727,
de 19/9/89, e pela Portaria MME no 332, de 22/10/93.

Para chegar a essa situaçao de mineradora, no local denominado Fazenda
do Gama, Distritos de Hematita e Itabira, neste Estado, a sociedade teve
reconhecidos seus direitos, no curso de urn longo e exaustivo contencioso, no
mais alto nIvel de hierarquia e competência no campo juridico. De igual modo,
o Judiciário, em primeira e segunda instâncias, em nivel federal ou estadual,
tern reconhecido , em processos contenciosos, os direitos que Ihe assistem
como empresa mineradora, em oposição a entidades de fachada, agora
freqüentadoras do noticiário, na esperança de buscar apoio, nessa respeitável
Cornissão, para pleitos que o direito não ampara.

Todos os esclarecimentos possiveis já foram prestados, espontaneamente,
a Comissâo Parlamentar de lnquérito criada em 1995 pelo Senado Federal,
destinada, consoante o Requerimento no 185/95-SF, a "apurar denüncjas
veiculadas pela irnprensa nacional sobre a atividade de mineraçao no Brasil".
Digo espontaneamente, porque antes e independentemente de qualquer
convite ou convocaçâo, tao logo surgiram na imprensa boatos que, a exemplo
dos atuais, envolviam a Alexandrita e seus sócios, a empresa entregou ao
relator, Senador Romero Jucá, urn amplo relatório - aqui anexado como Doc 3
- de suas atividades e das contendas judiciais nas quais estava envolvida.
Desse documento, faz parte o Anexo IV, apontando, nota fiscal por nota
fiscal, discriminadamente, a comercializaçao de alexandrita, no perlodo de
24/7190 a 5/12/95. Cabe esclarecer que, apesar ou por causa desse relatório,
nenhum dos sOcios ou administradores da empresa foi -convidado a
comparecer ante a aludida Comissão Parlamentar de lnquerito.

Entre as perguntas que me foram formuladas, o Presidente desta CPI
indagou corno estamos apresentando uma receita de R$3.500.000,00 e de
onde viria o lucro. Eu, como empresário, quando convidado a participar dessa
nova empresa, ha dez anos, também fui 'picado" pela esperança que tern
todos Os garimpeiros. Quando me envolvi nessa atividade e vim a conhecer
as situaçOes de garimpo aqul, não queria que a nossa Alexandrita fosse urn
garimpo como a maioria que existe no Pals. Então, resolvemos fazer dela,
como V. Exa. já mencionou bern, uma empresa profissional, uma empresa de

mineracaO.
Temos hoje 127 funcionáriOs, conforme V. Exas. puderam verificar. Nós nos

preocuParnos em preserVar o rneio ambiente e corn o piso salarial. Temos o
piso salarial mais alto da região. 0 salário médio de nossa empresa, para 127
funcionáriOS, está na ordem de R$428,00. Contribulmos mensalmente para o
INSS, numa media de R$23.900,00, e, para o Fundo de Garantia,
R$5.000,00. A nossa foiha de salários, sem os encargos, chega a
R$54.000,00. Temos a Creche Cordeirinho de Cristo, a qual procuramos
ajudar, o Recanto Salvador Pires, a Escola Germano Pedro de Souza e a
Escola-Fazenda Cachoeira. Além de procurar fazer uma exploracão, estamos
voltados para o social. Procurarnos preservar o ambiente e, como já disse,
temos procurado dar melhor condição de vida aos funcionáriOS que conosco
trabaiham, fornecendo alimentacão, assistência médica, assistência dentária,
escola e transporte.

Quando Ia chegamos, a area havia sido invadida. Fala-se em 5 mil, mas a
notIcia que tenho e de que eram 2 mil garimpeiros. Quando recebemos essa
area da Companhia Ferro Brasileiro, a sua posse já estava reintegrada a
Companhia Ferro Brasileiro, que obteve, por iniciativa própria, mandato
judicial e, consequentemente, a evacuacão dos garimpeiros do local.

Quando começarnos, trabaihamoS na area já explorada pelos garimpeiros,
a qual chamarnos de Damas. Dentro dessa area, onde trabathamos
praticarnente ate hoje, temos essa receita que e apresentada. Minha
participaçâo na sociedade e mantida, porque, no meu entendimento, pedra
não sobe morro, e nos estamos subindo o morro em direção a uma provâvel
matriz, a urn provável veio que tenha derramado aquelas pedras todas
naquele vale que os senhores Deputados conheceram.

A alexandrita, particularmente, é uma pedra muito cobiçada e muito
procurada pelos asiáticos. Nôs as exportamos. E pessoas que aqui
compraram devem t&-las exportado também, lapidadas ou brutas. 0 mercado
principal é a Asia.

Ful convidado pelo sOcio Stravos. Como advogado, ele teve a oportunidade
de adquirir parte das cotas que o Chang tinha em uma empresa em
Governador Valadares. Ele comercializava pedras preciosas.

Não e do meu conhecimento que o Chang estivesse envolvido corn compra
e venda de dólares. Ele tinha essa empresa que comercializava pedras
preciosas e detinha os direitos de urn alvará de pesquisa. Como advogado, fui
convidado para fazer parte dessa empresa, e rninha atribuiçäo seria cuidar da
parte legal. Tivernos 11 açOes, entre discussâo sobre limites de area e
contestação - se ela estava ou nâo correta -, como participacão da nossa
sociedade. Nâo sou advogado do Chang, sou sócio da empresa.
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Atualmente a Alexandrita tern urna vigilância de segurança que foi formada

por urn amigo do Chang, o Coronel aposentado João Natal. Essa vigilância
está na foiha de pagamento da Alexandrita e é composta de alto a dez
homens.

Vim a conhecer o Coronel quando me foi apresentado pelo Chang.
Para obter a area onde está a mina, o Chang formou uma sociedade corn o

João Bosco Pontes de Araüjo, que tinha o protocolo de requerimento do
alvará de pesquisa. Posteriormente, passararn a fazer parte da sociedade
Antonio Celso Cipriani, o Chang Ya Ching, o Roberto Goncalves Millah e o
Stravos Panagiote. Somos todos brasileiros.

Como ja disse, toda a produção da Alexandrita é comercializada
preferencialmente para o exterior, especialmente para a Asia, mas uma parte
já foi comerciajjzada no Brasil, por via legal.

As pedras são encaminhadas a urn despachante aduaneiro especializado, e
e estipulado a valor do late. Essas pedras são avaliadas pela Receita Federal
e, depois de aprovada a exportaçao, são exportadas.

A respeito da questão referente ao Alfredão, declaro que a conheço de
name, desde que cheguei a area do garimpo, em 1988.

Em 1986 e 1987 houve a tal invasão, e também em 1987 houve a ação
judicial, para a reintegraçao de posse a companhia Ferro Brasileiro.

Sou sócio e Presidente em exercIcio da TRANSBRASIL, onde exerço a
minha principal atividade, tanto que dedico 95% do meu tempo a ela. Ao
mesmo tempo, sou sócio da Alexandrita, da qual tenho uma participação de
18,5%, enquanto a Chang tern 29%.

Nossa empresa não detém outros direitos minerários, nem eu entraria em
outros.

A Alexandrita é uma empresa organizada. Nós temos balanços. A nossa
empresa não é urna sociedade anOnima, mas tenho o cuidado de té-la
auditada por uma empresa externa de auditoria, a TERCO, de São Paulo.
Ia. Sobre a garimpo de Nova Era, eu o conheci ha sete anos. Nunca mais voltei

Houve também uma denüncia de que a TRANSBRA5IL e as grandes
empresas que realizam vOos internacionais são urn canal de escoamento de
nossas pedras, por meio de contrabando. Não posso dizer que exista uma
facilidade muito grande para isso. Mas não se deve matar e nern se deve
roubar. No entanto, mata-se e rouba-se.

6.2.3 - Sr. Geraldo AntOnio da Cunha
Tenho 38 anos e resido em Diamantina. Sou fliho e neto de garimpeiro,

sendo também garimpeiro e comerciante. Sou comerciante no ramo de peçaS
usadas e gêneros alimenticios. Hoje, tenho uma microempresa de compra e
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venda de diamantes.

Não sei nada a respeito de contrabando. Desconheco a fato. Compro dos
garimpeiros e vendo para quem compra. Já vendi para a CINDAM e para a
Viviane. Compra de garimpeiros, corn notas também.

Conheço a Tibães, de Diarnantina. Ouvi dizer que ele tinha uma lapidadora
all.

A respeito dos contrabandos, eu não sel. Agora, a assunto prejudicou
Diamantina, pois a cidade está lutando para ser considerada patrimônio da
humanidade, e isso, de uma forma ou de outra, atrapaiha, uma vez que a
cidade é citada coma se Ia houvesse urn bando de contrabandistas.

Vendo para a CINDAM, que era representada pelo Marcos Hartmanm, e
para a Viviane. 0 Marcos Hartmanrn gaza de urn bom conceito na sociedade
diamantinense e no meio dos garimpeiros. E uma excelente pessoa, urna
pessoa idônea, e não tenho conhecimenta de nada que desabone a sua
conduta. Esse conceito não e a mesmo em relação ao Paulo Tibães.

6.2.4 - Sr. lnácio Gabriel Prata Neto
Sou Delegado-Geral de Poilcia, do Quadra Suplementar da Secretaria da

Segurança PUblica.
Primeiramente, quero pedir vênia a Comissão para esclarecer uma notIcia

que saiu no "Estado de Minas", de que eu estava afrontando a Comissão.
Para quem me canhece, tenho 40 anos de servico pUblico, 37 coma Delegado
e 3 coma Prornotor de Justiça, jamais fui acusado de qualquer ato que
desabonasse a minha conduta ou maculasse a minha faiha funcional.
Primeiro, nao desrespeitei a Comissão, porque não recebi nenhuma
convocaçao; segundo, porque me fizeram a convacação, rnas mandaram-me
urn envelope cam a meu name no subscrito e, no lado de dentro, uma
Convocaçaa para a Gel. Natal, da Policia Militar. Não me chamo Gel. Natal,
flão sou da Policia Militar, logo, não poderia comparecer.

Em 1987, ha 11 anos eu era Secretario Adjunto da Seguranca Püblica e fui
Procurado par uma comissão de proprietários da lavra do garimpo de
Capoeiraria, capitaneada pelo Sr. Gustódio Martins Guerra, que e a dono da
empresa de coletivos Gisne, de ltabira. Ele me procurou na Secretaria,
Pedindo urn paliciamento para a area, porque, segundo ele, havia uma
ameaça de invasãa de centenas de garimpeiros. Expliquei-lhe que a função
constitucional básica da PolIcia Militar e da PolIcia Civil era tomar conta da
segurança püblica, e rião vigiar a atividade particular. Assim, não poderia
mandar ninguérn para là. Não havia invasãa consumada; se houvesse, a
problema seria da justica, nãa da policia. Disse que eles teriam de procurar
Uma firma particular para tomar canta do garimpo. E me pediram urna
SUgestao. Disse que conhecia a firma VIP - Vigilância Industrial e Particular.
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Por que eu indiquel a VIP? Porque o dono da VIP, Francisco Teixeira, é rneu
amigo? Não. Pot que a VIP era a meihor? Não. Porque a VIP já trabathava
corn seguranca pessoal na Vale do Rio Doce, a 30km da lavra. Então, era
mais fácil deslocar as homens para là. E eles concordaram plenarnente corn
isso. Foram embora e contrataram a VIP. Posteriormente, eles me
procurararn novamente, dizendo que a VIP era fardada, que era difIcil vigiar
as garimpeiros e saber se havia tráfico de drogas e outras coisas, e se eu não
podia indicar alguem para comandar uma policia particular là. Falei que al era
diferente e que poderia sugerir nomes, mas indicar não poderia. Foi al que
indiquel duas pessoas: o Sargento Adão José Machado, o famoso
Machadinho, urn dos maiores Sargentos que ja passaram pela Policia Militar,
hornem sagaz, inteligente, intimorato, corajoso, e indiquei também o Dr.
Gilson Marques Azevedo, que é urn brilhante advogado e que era Inspetor de
Policia e que queria mexer corn lavra. E ele também era urn homem corajoso,
inteligente e capaz.

Nunca houve urna ocorrência policial na lavra naquela época. Não houve
urn crime, nem nada. Depois que eu sal, a coisa degringolou.

Depois que essa equipe que eu indiquei para fazer a seguranca particular
se afastou foi que o Afonso Paulino tomou conta.

Nunca estive envolvido corn garimpo. Agora, tinha indicado esses hornens
para trabalhar em urn servico particular là, e, em muitas vezes, eles falavam,
para mostrar que a seguranca era importante, a seguinte: "Esse al e do Prata
Neto". Do Prata Neto nada, pois nunca fui là. Fui là umas duas ou trés vezes,
pois tinha interesse em conhecer aquilo là.

Na época ern que esse pessoal que eu indiquei trabalhou là, nao havia
ninguém armada. Des montaram uma portaria e estabeleceram que, para
entrar no garimpo, a pessoa tinha que ser identificada.

0 Sargento Adão José Machado foi indicado por mim para cornpor essa
seguranca. Ele passou a trabalhar para a garimpo, para as proprietàrios da
fazenda, o Sr. Juarez Guerra e o Sr. Custôdio Guerra.

Deputado Raul Lima Neto - Vou formular uma pergunta. 0 Afonso Pauliiio
teria recebido uma carteirinha do DO[-CODI corn autorização para fiscalizar e,
corn essa carteira, ele conseguia intimidar e ate confiscar garirnpos. 0 senhOr
tern algum conhecimento disso?

Sr. Inàcio Gabriel Prata Neto - Não sel. Nem sei se ele tern esse
docurnento.

Deputado Raul Lima Neto - Ele tem. Teria tido, não e?
Sr. Inácio Gabriel Prata Neto - E, ele teria tido na época da ditadura. Mas eu

não sei.
Mas voltando ao Sargento Machado, ele não precisava andar armado, flâo.

167 I
Foi cornpanheiro do Cel. Pedro, em Valadares, e é muito respeitado. Bastava
ele falar, e todo mundo obedecia.

Entretanto, nunca ouvi falar em "ninja". Faz 11 anos que eu fui là, não e?
Depois de 11 anos, a gente nao se lembra mais.

Deputado Raul Lima Neto - Entäo, a senhor não teve nenhurn envolvimento
corn o garirnpo?

Sr. Inácio Gabriel Prata Neto - Não, apenas sugeri o norne da firma e dos
dois policiais reformados e aposentados.

Deputado Raul Lima Neto - 0 sisterna de Capoeirana, na época de sua
instalaçao, era um sistema de cooperativa como existe hoje?

Sr. macic Gabriel Prata Neto - No princlpio, não era, não. Mas depois
estabeleceram a cooperativa là.

Hoje, em matéria de cooperativa, està tudo organizado. Mas, no meu
tempo, quando mandei esse pessoal para là, näo existia cooperativa.

6.2.5 - Cel. Joo Natal Filho
Meu nome é João Natal Filho, resido na cidade de Contagem, sou Coronet

da PolIcia Militar e estou na reserva desde agosto de 1988. Vou completar,
agora, dez anos de aposentadoria.

Sou funcionário da Alexandrita Mineração Comércio e Exportaçao Ltda.,
talvez a rnais antigo deles. A ernpresa tern quatro sodas, brasileiros,
empresários que tern outros ramos de atividade.

A minha colaboraçào iniciou-se corn um convite feito par urn dos sócios, dos
quais depois me tornei amigo. Mais tarde, passei a exercer efetivamente urna
atividade coma funcionário, e estou nessa situaçâo ate haje. Näo sou
responsável exciusivamente pela segurança. Naturalmente, dei rninha
contribuiçäo tambérn nessa area. A experiéncia que tenho coma policial me
credenciou a colaborar na elaboracao do esquema de seguranca da
Alexandrita. Trabaiho também nos setores de logistica, de organização do
pessoal e rnesmo na parte operacional, embora não saiba coma funciona o
garimpo.

Antes do inicio da Alexandrita Mineraçâo, pelos jornais, tive informaçoes de
invasOes de garirnpeiros, que haviam ocorrido nas irnediaçOes de Hernatita,
Onde fica a Alexandrita, e da existéncia da lavra de Capoeirana. Sei que
existe urn garirnpo de esmeraldas, mas não tenho conhecirnento da area. Sei
que là havia aventureiros e garimpeiros. Meu conhecimento sobre as
acontecimentos naquele local foi a partir da minha contrataçâo coma
funcionário da Alexandrita.

Exerci, praticamente, quase todas as funcOes na Policia Militar. Na época
cia açäo policial em AntOnio Dias, que redundou na expulsão daqueles
garimpeiros, estava trabalhando no Palàcio. Tornei conhecirnento pelas
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jornais que havia invasães, como urn noticiário normal, de rotina.
Sel também como é uma area de litIgio. A Policia Militar, braço forte da lei,

numa região "sub judice", foi acionada pela justica para garantir que ninguern
invadisse o local, ate que houvesse urna decisão judicial que permitisse
devolv6-lo ao legItirno dono. A PM exerceu urn papel legal.

o comandante da Policia Militar na época da invasão, parece-me, era
Coronel José Braga Junior.

Meu relacionamento corn o Chang tern a rnesma medida do relacionarnento
corn o Dr. Celso, o Roberto Millah e o Stravos, que tern urn nome grego, mas
e brasHeiro, crelo que naturalizado. Nós o tratarnos por Steve. Ele vem
sempre ao Brasil.

Como Coronel da Policia Militar, jamais aceitaria que fosse formada uma
milIcia especial, formada por ex-rnilitares e ate por militares da Policia Militar
e, entre eles, presidiários. Sei que temos pessoal da reserva que trabalha là.
Da ativa e impossivel, porque pebo regulamento da PM é ilegal. Ha pessoal da
reserva que passou por uma reciclagem em segurança, para atender
especificarnente as normas gerais de acão na mineração.

Estou nessa regiâo esse tempo todo e nunca vi o Alfredão là. Pela sua
fama, ele não e pessoa grata na cidade.

Nâo ouvi falar em "ninja". La, o que temos é segurança. Essa seguranca
tern urn trabaiho especIfico e urn treinamento adequado. São contratados por
uma firma de segurança, e ha tarnbém urn pessoal aproveitado. De tempos
em tempos, eles fazem urna reciclagern na segurança, assim corno a Poilcia
Militar também faz esse "feed back".

Ja houve urna situação de conflito na area da Alexandrita, mas ha muito
tempo que nao se houve falar nesse tipo de ocorrência.

0 Chang tern residência em Governador Valadares. Ele é urn comerciante,
detém várias atividades, assim como o Celso Cipriani, Presidente da
TRANSBRASIL, que tern residência aqui e em Miami.

6.2.6 - Gel. José Eustaquio Natal
Sou Coronel na reserva da Policia Militar desde 1993. Os dois ültirnos

cargos que exerci foram os de Chefe do Estado-Maior da Policia Militar e o de
Comandante-Geral da PolIcia M ilitar.

Mais recentemente, no ano passado, ful convidado pelo Governador
Eduardo Azeredo para ser o Coordenador-Geral da Administração Regional
do Vale do Rio Doce, cargo que estou exercendo ate o presente rnornento.

A respeito desse assunto, as inforrnaçOes que tenho não são muito
recentes, porquanto me afastei da Policia Militar ha mais tempo.

Quando no comando da PolIcia Militar, recebemos denüncias de possIvel
envolvimento de policiais militares no garirnpo de Capoeirana. Fizemos
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operacOes conjuntas - Policia Militar, PolIcia Civil e PolIcia Federal -, naquela
região, para desarmar pessoas que ali estavam fortemente armadas, e
realmente isso aconteceu.

Para nós, foi lamentável a morte do Gel. Pimenta, que tinha recentemente
se transferido para a reserva e estava trabalhando au - urn trabaiho que eu
acredito digno, corno qualquer outro trabalho. 0 policial militar, a policial civil,
quando se transfere para a inatividade - é a nome que damos -, eu mesrno fui
transferido para a reserva, absurdamente, corn 47 anos de idade, não
significa que esteja aposentado e parado. Quando o policial militar ou civil
presta urn servico desse, está prestando urn serviço digno como qualquer
outro, desde que não se envolva em irregularidades. A morte do Cel. Pimenta,
que estava trabalhando em Capoeirana, após ser transferido para a reserva,
segundo inforrnaçöes que tenho, ocorreu por ele não saber muito bern quem
eram as pessoas que a cercavarn. E possivel que sua mode já tenha sido
apurada. Não tenho conhecirnento do resultado disso. Como disse, já estou
afastado da Policia MHitar ha rnais de cinco anos.

Alguns membros da imprensa me perguntararn se eu tinha conhecirnento
de policiais civis e rnilitares, na area do garimpo. Disse que existiarn, sirn. E é
possIvel que ainda existarn. Da ativa, não creio, pois a PolIcia Militar e a
Policia Civil não adrnitern que seus policiais exerçarn uma atividade dessa
natureza. 0 fácil acesso as armas não estaria possibilitando a atuacao deles
irregularrnente. Nunca tive garimpo. Mas tenho urn irrnão, cujo nome de
guerra também é Gel. Natal, que trabalha ha mais de dez anos corno Diretor
de Relacöes Püblicas da Segurança de urna empresa que tern garimpo na
area de Antonio Dias. Na ültima vez que conversamos, ele me disse que as
coisas là são totalmente norrnais. Acredito que, se houvesse alguma
irregularidade na empresa, ele não estaria trabalhando là ou tomaria algurna
medida a esse respeito.

Na primeira vez que estive na lavra de Capoeirana, achei o ambiente
terrIvel. Havia uma mistura de pessoas de bern corn bandidos. Não sei como
aquilo se dava. Foi a partir daI que comecamos a fazer aquelas operaçOes.
Estive Ia uma vez para ver o Gilberto Cabelo Seco, farnoso bandido em Minas
Gerais, que teria participado daquela chacina de Malacacheta. Suspeitava-se
que urn soldado reformado da Policia Militar tambérn tivesse participado
daquele crime. Eu era Comandante Regional em Governador Valadares e fui
encarregado, por uma portaria baixada pelo Cornando-Geral, de apurar se
havia alguem da PolIcia Militar envolvido naquele debito. Esse Gilberto já
estava preso. Eu o vi, na rninha sindicãncia, là no Departarnento de
bnvestigaçoes. Ebe prOprio inocentou a soldado suspeito de ter participado no
episOdio. Ele me disse quern participou, rnas inocentou a soldado. Foi a
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primeira vez que fui a Capoeirana. Nessa época, nada era organizado.

Conheci o Chang porque ele era urn empresário muito ativo em Governador
Valadares. A informaçao que tivemos é que, logo que houve esse conflito em
AntOnio Dias, ele e urn grupo teriam comprado essa lavra de Alexandrita.
Chang e rnais urn socio teriam convdado o meu irrnão para trabalhar.
Procuravam urn Coronet da reserva em Governador Valadares que pudesse
trabaihar para eles. Chegaram ate meu irmão, que nern morava em
Governador Valadares, morava em Belo Horizonte.

Muitas empresas procuram Coronéis da reserva da Policia Militar ou do
Exército, p015 eles tern muita experiência nessa area de segurança. 0
caminho natural seria este: procurar uma pessoa que já tivesse experiéncia
na area para montar urn sistema de segurança.

Nesse perlodo em que meu irmão está trabalhando Ia, nunca ouvi falar de
nenhum conflito do pessoal que ele organizou corn outras pessoas.

6.2.7 - Sr. Kalil Kassim Ellawar
Cheguei ao Brasil e a TeOfilo OtOni em 1959. Comecei a atuar no setor de

gernas em 1961, corn urna firma individual, oficializada em 1968.
Em Teófilo OtOni, hoje, está a maior centro de processamento e

comercializaçao de gernas do Brasil. Recebemos o produto desde a Rio
Grande do Sul ate o Rio Grande do Norte. Em TeOfilo OtOni ele é processado
e lapidado.

A ZPE de TeôfIlo OtOni é uma luta, uma dificuldade. A instalação da ZPE de
Teofilo OtOni começou em 1988. A idéia era justamente legalizar e ofIcializar 0
setor de gemas brasileiras. Somos as rnaiores produtores, mas, no fundo,
ninguém tern dados oficiais e nUmeros exatos para dizer o que produzimos e
o que vendemos. A ZPE veio justamente para isso. Hoje eta está na fase final
de implantaçao de sua infra-estrutura, e esperamos que ate setembro, no
rnáximo ate outubro, possamos instalar as prirneiras trés ou quatro empresas.

Hoje, Teófilo OtOni tern 15 mil pessoas, entre garimpeiros e intermediários,
que chamamos de pequenos comerciantes de pedras. Essas pessoas nunca
reclamaram de chuvas, secas ou queimadas e nunca tiveram apoio do Estado
ou da Federaçao. Quando começou a ser criado o setor de mineração, na
verdade eram, na maioria, fugitivos da lei que iam para 0 garimpo levando a
muiher e filhos. Criavam galinha, porco e trabalhavam nessa area. Em TeOfilo
Otôni, hoje, temos mais ou menos 150 empresas de lapidaçao, das quais 39
são legalizadas, oficializadas e exportadoras. lsso não quer dizer que as
outras nao exportam. Elas exportam, mas não oficializam. Temos dezenas de
japoneses, alemães, franceses e americanos comprando pedras na praça de
Teôfilo OtOni. 0 que fazer? Deixar de vender? Não é por al.

As empresas oficializarn suas exportaçOes, mas o pessoal da praça, não.
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Quanta ao fiscal, não é necessário que ele seja urn conhecedor de gemas.

A nossa empresa colocou a disposicão do Estado vários cursos para fiscais,
desde a lapidacão, para eles terem uma nocão do que seja uma gema. Mas a
fiscal não precisa ser urn grande conhecedor de gemas. Ele não tern que dar
preco, quem dá a preço é a mercado. 0 preço quem faz é o mercado, não é o
fiscal.

As empresas desse setor são as mais fiscalizadas do Estado. Recebemos
fiscais sempre. Quando se trata de gemas que faIscam, brilham, ha urn
atrativo. As pessoas tendem a colocar muito valor em cima.

Gostaria de falar urn pouco do setor de gernas. Nele, temos o garimpeiro, a
intermediário, aquele que vai ao garimpo ou vive no garimpo e, se sabe de
alguma produção, comunica a existéncia a urna empresa, ou a leva para
alguma empresa, ou cornpra uma parcela pequena e a vende na praca.
Temos o lapidário e a joalheiro. Vários segmentos compOem 0 setor.

Quando se trata de gemas, também temos várias qualidades. Temos a
gema mais fina. As gemas de valor rnais alto não são para 0 joalheiro. São
para o investidor, o colecionador, não são para jOias. E difIcil atguem colocar
em urn anel uma gema de US$100.000,00 ou US$200.000,00 e sair para uma
noitada.

A malaria das gemas usadas em joalherias é de pequeno ou rnédio valor e
dentro de urn code de padronização. Existern, ainda, as em estado bruto. 0
que devernos combater é a salda desse nosso produto em estado bruto.

Na lavra de alexandrita de Antonio Dias, a primeira producão foi acima de
US$100.000.000,00. As ültirnas não acornpanhei. Hoje, não temos
US$1 .000.000,00 em alexandrita no Pals. Tudo fol desviado, esta estocado
ou entesourado.

Poderia falar dos rnercados. Os principals mercados são o americano, a
japonês e a europeu. 0 mercado asiatico iniciou de forma muito forte, mas,
infelizmente, nesses ültimos seis rneses houve uma mudança devido ao
problenia asiático.

Na India, visitel uma ZPE onde uma so ernpresa tinha 700 lapidários. Outra,
ao lado, tinha 200 funcionários. Então, a setor é muito importante para os
indianos. Eles querem conservar a matéria-prima dentro do pals. Urn
Comprador indiana que vem aqui tern urn financiarnento de dois a seis anos
ate processar o produto e colocá-lo no mercado. E preciso criar condiçOes
similares no Brasil.

6.2.8 - Marcos Borguetti Hartmann
Eu sou geOlogo, natural de Carazinho, RS, e trabalho em Diarnantina ha 15

anos. Atuo na regiàa como comprador de diamantes para a CINDAM -
Cornercial e Exportadora, empresa brasileira, de capital 100% nacional.
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Possuo duas empresas: urna de telefonia celular e a outra de material de
construção, em especial, granitos, mármores e outras rochas ornamentais
industriais.

A compra e verida de diarnantes segue urn padrão internacional, corn
métodos de avaliação e precos niuito difundidos entre os prOprios
garimpeiros, que conhecem o produto e sabem de seu valor.

Travamos intensa luta pelo estabelecimento de alIquotas de impostos reals
e compativeis corn o mercado internacional, fator suficiente para inibir o
contrabando. Assim, a partir de 1991, quando o CONFAZ permitiu a reduçao
de aliquotas, o ICMS sobre a comercializaçao de diamantes em Minas Gerais
caiu de 12% para 1,49%. Posteriormente, a Lei Kandir reduziu mais ainda
esse valor, baixando-o para 1%.

A CINDAM exportou, entre 1993 e 1997, US$47.000.000,00 em diamantes.
Essas exportaçôes se processam pela aduana do Rio de Janeiro, cidade-
sede da CINDAM. As avaliaçôes dos lotes de pedras são feitas por técnico
especializado da Receita Federal.

Para que essas exportaçöes possarn beneficiar Minas Gerais mais ainda, é
preciso apoiar a Associaçao dos Joalheiros de Minas Gerais - AJOMIG -, na
luta pela criação da bolsa de exportaçao de diamantes no Estado. Ate hoje,
as autoridades mineiras nao se aperceberarn dessa necessidade.

Creio que o cooperativismo sadio é a melhor saida para os garimpeiros de
Minas Gerais.

6.2.9 - Sr. Paulo Henrique Tibães
Venho aqui para falar de uma classe que está na ilegalidade, não tern como

contribuir para o INSS, e seus elementos não podern se aposentar como
garimpeiros. Eles não existem. São considerados clandestinos, invasores,
degradadores ambientais e poluidores. Estou vendo que apresentam o
garimpeiro de uma maneira, enquanto a exigencia da lei é outra.

Em relação ao comércio de diamantes, sel que a Receita Federal não
fiscaliza a mercadoria, nem tern pessoal técnico para avaliá-la. 0 diamante é
usado para a lavagem de dinheiro. Sou da região de Diamantina. Entendo do
ramo de diamantes. Não entendo de pedras coradas. Vou falar simplesmente
sobre a area garimpeira que envolve os diarnantes. Primeiramente, o valor da
pedra corada, em relaçao ao diamante, é irrisOrio. Compram-se 50kg de
pedras por R$10,00 ou R$20,00, enquanto urn diamante de 3 quilates pode
valer ate US$6.000,00. Por al, pode-se ver a dirnensão da diferença.

Vou começar a falar primeiro sobre o esquema de contrabando. São
pessoas que vêm de Nova lorque, como o Sr. Basal, que já foi denunciado a
PolIcia Federal e ja pagou multa de US$26.000,00. Ele já foi fiagrado corn
contrabando, mas continua entrando no Pals e levando as pedras. 0 Jacob
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vem de Israel. Circula em Diamantina como qualquer garimpeiro. Ele compra
diamantes, que são contrabandeados. Finalrnente, existem outros grandes
compradores internos, que possuem testas-de-ferro em Diarnantina para
adquirirem diarnantes. Os diamantes desses grandes compradores
autônomos ou corn empresas registradas são utilizados para a lavagem de
dinheiro. Cito a D. Euzita, de Mato Grosso, que, por meio de seu fliho, está
infiltrada na compra de diamantes em Diamantina.

As Iapidaçães no Pals acabaram desde que autorizaram a exportacao do
diamante bruto, cobrando-se 1% de tributo. 0 que sobra para o municlpio?
Nada. 0 valor é irrisOrio.

Passarn pela Receita Federal, corno eles mesmos declararam,
US$10.000,00 em diamantes. Na alfândega dos EUA, os diamantes vão ser
realmente legalizados e, depois, serão vendidos por US$1 .000.000,00. 0 que
vai ser 1% sobre US$10.000,00? Nada. As pedras saem por meio da
exportacão e vão ser industrial izadas em Israel, em Nova torque, em Hong
Kong, etc. 0 que Diamantina perde? La não existem mais lapidários. Os
diamantes saem e não são beneficiados ali. Então, não geram emprego.

Se you legalizar uma empresa de lapidacão, ela será considerada como
indüstria. Acontece que não tenho a origem do diamante, porque o garimpeiro
não pode me dar nota. Como, então, you me legalizar? Primeiro vem o ICMS,
que antes era de 18% e agora caiu para 12%. Vou ter de pagar o IPI, ja que
estou numa atividade industrial. Assim, na legalidade, you gerar 33% de
impostos como Iapidário. Além disso, terel outros custos, corno mão-de-obra,
ou seja, terei urn custo de 50% para produzir o brilhante. Como you competir
corn pessoas que levam as gemas pagando 1%? Então, não tenho como me
legalizar.

Os garimpeiros são cidadãos, trabalhadores honestos, não são invasores
nern degradadores do meio ambiente. 0 método que usarn é manual e tao
arcaico que o servico que fazem em urn ano é feito em uma hora pelas
grandes mineradoras. Estas causam destruicão. Urn garimpeiro, trabalhando
manualmente, pouca degradação vai provocar. 	 -

Os compradores que estão na cidade - testas-de-ferro ou autônornos - não
declaram o dinheiro que tern. Trabaiham corn US$1 00.000,00,
US$500.000,00 ou US$1.000.000,00 para cornprar os diamantes, que
produzern urn grande giro do capital. Para os senhores terern uma idéia, na
conta do comprador entram, todo dia, US$100.000,00. No final do més, serão
US$3.000.000,00. Fazendo circular US$100.000,00, as vezes o comprador
ganha 10%, ou seja, US$10.000,00. Se ele pagar o imposto sobre
US$3.000.000,00, a coisa nao será viável, e al ele fica na ilegalidade. 0
garirnpeiro, que não tern inforrnação, vai vender para aquele que está na



rA
174

ilegalidade e nâo vai reivindicar nada, porque não tern corno dar urn
documento relativo a venda. E o municipio nada pode fazer. Se as gemas
fossem comercializadas là, haveria participação do municipio. 0 acordo do
garimpo é urn acordo verbal entre o garimpeiro e o dono da terra. Então o
garimpeiro chega là, pega uma bomba e faz uma cata. Se ele tirar 50 quilates
de diamantes, que valem US$5.000,00, vai pagar 5% para o dono da terra.
Eles vao Ia no comprador, tudo ali é legal, o garimpeiro vende, e o dono da
terra retira os 5% dele, honestamente. Se houvesse uma lei que distribuIsse
isso melhor, o dono da terra ficaria corn 2% e a Prefeitura corn 2%. Se eu
lapidar urn brilhante e vendê-lo para a Manoel Bernardes, terei urn custo de
mais de 30%, mas, se eu exportar esse mesmo brilhante para Nova lorque,
pagarel 1%. E o mercado interno? Como é que se trabaiha no mercado
interno? Israel, que nao produz nada, importa diamantes de Angola, da
Austria, da Russia, do Brasil, da Venezuela, etc. Israel exportou, em 1992,
US$1 .600.000.000,00 para os Estados Unidos em brilhantes;
US$647.000.000,00 para Hong Kong; US$533.000.000,00 para o Japão;
US$427.000.000,00 para a Bélgica. Quer dizer, são diamantes que saem do
Brash, levados hoje por intermédio do Jacob.

Os diarnantes são tirados em Diamantina, não são beneficiados aqui.
Diamantina comercializa uma media de US$10.000.000,00 por mês em
diamantes. Se 20% dessas pedras fossem beneficiados no Pals, em
Diarnantina, Franca ou PetrOpolis, onde sempre houve lapidaçoes, haveria
movimento para o rnunicipio. Se eu estivesse na legalidade, teria como
chegar ao Manoel Bernardes e efetuar a venda de pedras para ele, para 0
Paulo Bernardes, o Mundinho e vários outros al. Esse comércio fica todo na
ilegalidade por causa da inviabilidade econômica.

Os cornerciantes estão là, e para a Receita Federal é muito fàcil fiscalizar,
porque todas as pessoas que tern escritório là tern registrada uma firma de
compra e venda de diamantes, várias de capital de R$3.000,00. As notas de
compra e venda de diamantes que circulam là são feitas de urn escritOrio para
o outro. Se eles quiserem verificar, vão ver que circulam nas empresaS
pessoas que tern potencial de US$500.000,00 e estão corn empresas de
capital de US$3.000,00 a US$5.000,00. Por outro lado, quando eu precisel de
urna nota de US$10.000,00 para fazer uma exportação que o rneu cliente
queria, não pude, pois não havia urn cornerciante que pudesse dar essa nota.

Vou falar sobre o DNPM. Acontecem coisas interessantes nesse Orgão. 0
Delegado Deroma, por exemplo, que faleceu ha pouco tempo, é hornem que
tern vários decretos no DNPM. Ele e adivinho? Ele consegue saber primeirO
toda area que vai entrar em disponibilidade. Isso al é a prova de que ha
fraude, corrupção e venda de informaçaes no Orgão. Então, é mais uma
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dificuldade para o garimpeiro.

Outra dificuldade é o que se exige: fazer levantamento topogràfico da area,
fazer requerirnento ao DNPM. 0 custo é alto. Para fazer o levantamento da
area, o garimpeiro val gastar de US$10.000,00 a US$30.000,00. Depois,
ainda vêrn Os órgãos ambientais - COPAM e FEAM -, aquela burocracia toda,
e ele vai gastar mais de US$50.000,00. Quando chega no local, o dono da
terra dà uma carta. Ele gasta US$5.000,00 para dar a carta e tira quatro
diamantes, o que Ihe causarà prejuIzo. Então, investir na legalização da area
é inviàvel para o garimpeiro. Teria de ser criada uma lei que simplificasse
isso, como ocorre em Diamantina, que é exclusivarnente garimpeira. Teria de
ser como no caso da criação do órgão ambiental CODEMA. Teriam que ser
criadas circunstàncias para o rnuniclpio e o dono da terra arrecadarem.
Quando fossem esgotadas todas as reservas, a atividade garirnpeira iria
acabar e a degradaçao ambiental seria pequena.

Tenho documentos, por exemplo, que provarn fraudes em processos junto
ao DNPM. São vàrios processos, e urna questäo que comecou em 1953. Eu
não tinha nem nascido, foi corn o meu pal. Eu não tenho interesse próprio em
resolver a questão, estou aqui para mostrar a dimensão da fraude, o
favorecirnento a grandes grupos, como a Mineração Rio Novo, que é do
Grupo Andrade Gutierrez. Quanto a essa fraude, està tudo aqui, eu tenho
como passar a Cornissão todos os tópicos, mas não you debater essa
situação, porque são mais de 2 mil páginas de processo.

Em relação ao DNPM, tenho corno provar documentalmente as fraudes.
São processos que sumiram là dentro. Là no arquivo ha mil processos e sO
aquele pegou fogo. A delegacia é aqul, e ele pegou fogo là no Rio de Janeiro.
A prôpria Dra. Efigênia, do setor juridico do DNPM, autorizou e começou a
restauraçao do processo. Começa urn processo administrativo, mas ele some
no DNPM. Quando se iniciou a restauraçao, a pessoa interessada no
processo e a rnesma que forneceu os documentos para retirà-lo. Onde estão
Os órgãos? Onde tern urn arquivo desses outros processos? Esses são fatos
que estou comentando e tenho como provà-Ios.

Em relaçao aos Orgãos ambientais, tenho aqui fotos, pois acho que esse é
urn dos grandes problemas hoje da nossa região. 0 garimpeiro, hoje, está
pagando o pato pela degradaçao ambiental. Vocês podem ir na Rio Novo. A
Andrade Gutierrez está là a todo o vapor. Tenho fotos de como ela efetua a
exploracao e, de como e feita a recomposição da area e Os relatórios que são
aprovados pela FEAM e pelo COPAM. Quando os fiscais vão para la, avisam
que estão indo. Então, as festas para os chefes do meio ambiente são
regadas a churrasco e uIsque. Na area garimpeira, voces podem convocar o
Presidente da cooperativa e ver a perseguição do pessoal do COPAM e da
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cinco a seis garimpeiros. Se o garimpeiro corta uma ârvore, vão na Poilcia
Florestal em Diamantina, e ele é preso 

-
6 uma confusão por causa de uma

árvore. E eu comprovo aqui, corn fotos, que a Andrade Gutierrez devasta, faz
terraplanagem na beira do rio, desmata tanto que dá para montar urna
carvoeira, e nada disso e levado em consideracao Os dejetos que são
jogados no rio estão aqul nas fotos. A areia que ela draga na frente é jogada
atrás. Depois chega a primeira enchente e leva tudo. Ela tenta pôr a rio no
curso original, a ecologia dela e arela. Poucos dias depois vern a chuva e
carrega aquela areia toda. Agora, quem paga o pato é o garimpeiro, que é
multado.

Deputado José Mit itâo - Hoje, lemos no jornal "Estado de Minas" que 
0senhor afirmou ter participado de urn contrabando de pedras para Nova

lorque, escondidas na sola do sapato, no valor de US$150.000,00.
Sr. Paulo Henrique Tibães - Não e Nova lorque, eu estive em Seul. Essa foi

mercadoria minha mesmo. Eu nao participei. Essa era a Unica manejra de euir.
Deputado José Militâo - Mas o senhor cantrabandeou?
Sr. Paulo Henrique Tibães - Fiz isso sim, para provar como e fácil

contrabandear pedras.
Deputado José Militão - Mas o senhor sabe da gravidade da declaração?
Sr. Paulo Henrique Tibães - Estou ciente, mas estou ciente, também, do

que corneti.

Deputado José Militâo - 0 senhor contrabandeou pedra lapidada ou pedrabruta?
Sr. Paulo Henrique Tibães - Pedra lapidada.
Deputado José Mllito - Se não se paga nada para exportar pedra lapidada,

por que o senhor a cantrabandeou?
Sr. Paulo Henrique Tibães - Eta paga, sim.
Deputado José Militão - Não se paga nada para exportá-la.
Sr. Paulo Henrique Tibães - Simplesmente porque não consigo legalizar a

pedra na origem. Se a empresa que compra não pade me dar a nota, e 
0

garimpeiro também não, coma o senhor quer que eu exporte legalmente essa
mercadoria?

Deputado José MjIjtão - 0 Superintendente da Receita Federal declarou
que isso e perfeitarnente possivel.

Sr. Paulo Henrique Tibães - A pedra lapidada é cansiderada industrializada.
Deputado José Mllito - Par ser industrializada, par ser urn produto

industrializado e isenta de imposto, porque a Brasil não exporta irnpasto.
Exportava antes da Lei Kandir, mas, recentemente, deixou de expartar. Urn
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diamante lapidado, assirn coma a pedra lapidada, não está sujeito a irnpostos
na expartaco, nem a ICMS nem a (Pt. Portanto, se a senhor contrabandeou
pensanda que pagaria imposto, a senhor praticou urna fraude financeira.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Eu não pensei assim. Já fui associado da
AJOMIG par mais de urn ano. Eu me exciul, porque os cantatas que tinha
corn a órgãa não me permitiam atuar, eu tinha que ficar na clandestinidade.

Deputado José Militão - A lei não confirma isso que a senhor está dizendo.
Sr. Paulo Henrique Tibães - Está bern. Mas eu provo que, na época em que

sal e levei pedras, em 1995, eu estava legal junta a AJOMIG e pedi
orientaçào técnica para que pudesse registrar a minha empresa e legalizar
essa mercadoria para exportar. Porém, eu não tive coma fazer isso.

Deputado José Militão - Não estou conseguinda entender as dificuldades
fiscais em se fazer a legalizacão da pedra, coma o senhor está dizendo. Na
verdade, isso não existe, porque, se a senhar tern uma firma estabelecida, a
simples emissäa da nota fiscal de entrada para o garimpeiro, coma o prOprio
Dr. Magela disse aqul, ja legaliza a operaçãa. Se o senhor lapida a pedra e a
prepara para exportação, não precisa pagar impostos par esse ata. Sendo
assim, näa estou entendenda coma a legislacão fiscal, no caso das
exportaçoes, poderia ser urn grande impedimenta a exportacao legal. Nâo
existe, no processo de expartação de pedras, dificuldade fiscal para que eta
ocorra. Se a senhar me disser que, no mercada interno, a venda esta sujeita
a impostas, estarei de acordo, pois, para que se venda a pedra lapidada no
mercada interno, ha a necessidade de se pagar o IPl, a ICMS, etc.

No meu ponto de vista, não é a obrigação de pagar imposta que
proporciona a imensa sanegacão de pedras, mas, sim, a lavagem de dinheiro.
Se urn garimpeiro tern uma pedra e a vende para uma pessoa que passul
dinheiro escuso, essa pedra comeca a aparecer como parte da lavagem de
dinheiro. Coma a Dr. Magela já disse: as notas são dadas ao garimpeira, que
tern uma parte pequena de sua receita tributada, e ninguém é tributado par
issa. Portanto, nãa estou entendendo, dentro da legislaçãa fiscal, onde estaria
a dfficuldade de o senhor levar essas pedras para fora do Brasil, no sentido
de tentar fugir da tributação fiscal.

Sr. Paulo Henrique Tibães - Do mesmo jeita que existe lavagem de dinheira
no Brash, através do diamante, acontece nos Estados Unidos e na Coréia.

Deputado José Militãa - E logica. Se não viesse dinheira sujo de fora, não
seria lavada aqui, no Brasil. Isso todos sabem. Mas queria dizer a seguinte:
nós estarlamos dispostos, como legisladores, a tentar mudar a Iegislacao do
Estado - e essa seria uma obrigaçâo desta CPI -, se houvesse essa
dificuldade que a senhor está alegando na exportacãa de pedras devido aos
fatores de tributacão. Mas isso não existe.
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Sr. Paulo Henrique Tibães - Existe.
Deputado José Militão - Não existe. Então, o senhor me mostre a lei ou o

artigo de lei que criou essa dificuldade. Se houver, é uma obrigação nossa
solucionar o problema, pois estamos tentando, corn esta CPI, achar urn
caminho para facilitar a vida dos garimpeiros, principalmente, e melhorar a
receita dos rnunicIpios de onde são extraidas essas pedras, pois eles não
vêem o resultado nem a riqueza dessa extração.

Gostaria que o senhor me dissesse qual é o artigo da nossa legislaçao que
dificulta a cornercializaçao da pedra e me desse, de acordo corn essa
documentaçao que o senhor tern, o nome da pessoa responsável pela
corrupção no DNPM. Alérn disso, gostaria que o senhor me desse, tarnbém, o
nome dos fiscais da FEAM e do IBAMA que nao fiscatizam a Andrade
Gutierrez nas devastaçoes que eta pratica no rio Jequitinhonha. Estou
pedindo isso porque, se ficarmos divagando na CPI, nâo iremos chegar a
resultado nenhum. Precisamos de dados para que possarnos chamar essas
pessoas e ter resultados práticos. Ha poucos dias, chegou aqui urn
garimpeiro dizendo estar sendo perseguido pela NASA, pelo FBI e tal.

Deputado Raul Lima Neto - Não se pode comparar as dois, não.
Deputado José Militão - Näo estou dizendo isso, nern estou tentando

comparar as duas pessoas. Mas nâo podemos, também, Deputado, ficar
apenas corn divagaçaes. Precisamos de dados concretos, pois é sornente
corn eles que a CPI trabalha.

Então, queremos que o senhor nos responda as trés indagaçoes que Ihe
fizernos sobre a lei ou o artigo da let que diz que ha diflculdade na exportação
legalizada de pedras; o norne das pessoas envolvidas na corrupção do
DNPM, para que possamos responsabilizá-las; e o nome dos responsáveis
pela fiscalizaçao no rio Jequitinhonha, que não estão enxergando a
devastaçao feita pelo garirnpo da Andrade Gutierrez.

Paulo Henrique Tibães - Pois nao. Em relação aos termos técnicos, não sou
perito no assunto, mas na época procurei informaçao junto a Associaçao de
Joalheiros. Então, acho que esta CPI tern que pedir informaçaes a
Associaçao que me orientou, sugerindo que eu continuasse na
clandestinidade.

Agora, como o senhor quer que eu me dirija a Receita Federal para pagar
imposto sobre pedras que lapidei, se não tenho uma firma legal? 0 senhor
está me entendendo? Näo posso registrar urna firma no Pals como
empresário. Então, como you a Receita Federal declarar aquelas pedras para
eu exportar?

Deputado José Militâo - Mas por que o senhor não se legalizou?
Paulo Henrique Tibães - A pedra foi industrializada. Tenho uma m50-de-
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obra industrializada.

Deputado José Militão - Mas por que a senhor não se legalizou? 0 senhor
nâo tern uma lapidacão?

Paulo Henrique Tibães - Tenho. Eta está 16, parada.
Deputado José Militão - Ela não é legal?
Paulo Henrique Tibães - Eta existe em termos fisicos, mas em termos

juridicos, não, tanto que está parada, desmontada. Ha trés anos eu não a
uso.

Deputado José Militão - E por que eta não foi legalizada?
Paulo Henrique Tibães - Por causa das leis vigentes. A rninha empresa vai

existir aqui dentro do Brasil e terá que seguir as norrnas das leis estadual e
federal.

Deputado José Militão - LOgico, evidente que sirn.
Paulo Henrique Tibães - Entäo, corno eu you conseguir legalizar no

mercado interno se you operar tambérn no rnercado externo? Eu teria que
abrir uma empresa so para pegar as pedras. Assim, preferi faz6-lo corn urn
toque magico. Lapidei-as, sirn. Mas corno, se a rninha empresa não existe?

Então you montar urna empresa sO para aquele objetivo, porque, se tiver
que registrar meus empregados, näo you agüentar pagar as impostos. Al
começa: a Estado val me cobrar o capital da firma. Se for R$20.000,00, virá
uma taxacão todo mês incidindo sabre esse valor: FINS, COFINS, IPI, isso e
aquibo. E vem tarnbérn a Prefeitura. Se rninha mercadoria não é legalizada,
não tenho corno trabalhar. Como a senhor quer a minha legalidade junto a
Receita Federal, na area de exportação?

Deputado José Militão - 0 senhor não se legatizou, trabalhou na
clandestinidade. Não é a lei que está dificultando seu trabalho. Não ha como
atender sua reivindicação simplesmente porque a senhor ficou a margem da
lei.

Paulo Henrique Tibães - A margern da lei. Tudo bern, estive a margem da
lei, tanto que a rninha firma está parada ha mais de trés anas.

Deputado José Militão - Mas ela não existe, a sua firma não existe.
Paulo Henrique Tibães - Ela não existe porque não tenho como manter uma

empresa de Iapidaçao dentro de Diamantina, no Estado de Minas Gerais.
Deputado José Militão - 0 senhor mesmo confessou que não tern os

empregados registrados, que não paga impostas.
Paulo Henrique Tibäes - Como a senhor quer que eu vá disputar cam

pessoas de Nova torque, que cornpram pedras, levam e pagam apenas 1%?
Deputado José Militão - Talvez essas pessoas que vêm de Nova borque,

que vêm do estrangeiro, comprem pedras de pessoas que, coma o senhor,
trabaiham na clandestinidade.
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O Sr. Presidente (Deputado Anivaldo Coelho) - As outras duas perguntas

que o Deputado fez sobre o nome das pessoas, o senhor teria como
respondê-las aqui?

Paulo Henrique Tibães - Acho que é muito fad!. A FEAM e a COPAM são
sediadas em Belo Horizonte; a CPI pode verificar quern SãO Os chefes e quem
autoriza o funcionarnento da mineradora. Se existem Os Orgãos pCib!icos, sou
eu quem vai ter que provar?

o Sr. Presidente - A questao nao é provar. Ele gostaria de saber se o
senhor tern os nomes das pessoas para dar.

Paulo Henrique Tibães - Num órgão püblico, ha urn funcionário que - vamos
dizer - se chama Joaquirn, que, depois de uns três meses, é transferido para
outro lugar. Como you acompanhá-lo?

Esses doleiros e carnbistas que estão envolvidos são nomes conhecidos no
melo politico, nessas fraudes e falcatruas de politicos, de verbas desviadas.
São essas pessoas que legalizam. Os compradores de diamantes estão corn
medo. Esses doleiros são conhecidos por todos Os brasileiros por melo da
televisão.

Deputado Raul Lima Neto - 0 senhor também declarou no "Estado de
Minas" que existem diversos processos, pedidos e requerimentos para que 0

DNPM Ilbere lavras para garimpo. Parece-me que, segundo foi apurado e
como declarou o prOprio Superintendente do DNPM, ha mais de 34 mil
processos. Constatamos, também, que a maioria das lavras de garimpo é
concedida a pouquissimas ernpresas de grande porte. Não sei se o senhor
sabe, mas todo o Estado do Acre está distribuldo pelo DNPM a algumas
empresas de mineração. Não se consegue mals lugar nenhum. Qual é a
dificuldade que os pequenos garimpeiros encontram para ter urna lavra
liberada pelo DNPM?

Paulo Henrique Tibães - A dificuldade é a inviabilidade, para o garimpeiro,
que tern que entrar no sisterna burocrático, fazer urn requerirnento de
pesquisa. Eu tenho como provar, porque tentei legalizar uma area para
garimpagem junto ao DNPM e, quando me assustei, já tinha perdido mais do
que deveria, mais do que as condiçaes do rneu caixa permitiam. Quando
estou fazendo catas para a prospecção, a fim de apurar o teor para o relatOrio
para o DNPM, na area confrontante corn a da Rio Novo, eu sou preso, as
rnáquinas são apreendidas. No processo em Diamantina, apareço como
garimpeiro, como invasor de area, não como proprietário de urn titulo. Então,
contra a força não ha resistência. Nessa mesma época, podem ser
verificadas doacoes da Mineração Rio Novo para a construção da cadeia em
Diamantina, no valor de R$20.000,00.

Deputado Raul Lima Neto - Verificarnos, pela docurnentaçao fornecida, que
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o seu pai era proprietário dessa area que foi dada a outra mineradora, a Rio
Novo.

Paulo Henrique Tibães - 0 DNPM perseguiu meu pai,durante 20 anos, por
causa dessa area, porque o método de garirnpo, na época, era manual, como
é ate hoje. Não existia sequer o motor a gasolina.

Deputado Raul Lima Neto - SO urn instante. A questão do seu pal é apenas
urn exernplo entre milhares de outros, são todos iguals. Não se concede a urn
garimpeiro, mas se concede a urna outra empresa que pede. 0 senhor uma
vez precisou do DNPM e declarou ter pago US$200,00 na época, e botou
reals.

Paulo Henrique Tibães - Isso aconteceu quando eu estava tentando
legalizar, junto ao DNPM, urna area em norne do meu irmão, referente ao
Alvara n° 319/92, que já passei para outra pessoa.

Deputado Raul Lima Neto - Por que é que você pagou?
Paulo Henrique Tibães - Eu não tinha condicOes financeiras de exigir toda

aquela burocracia - pois faziam imposiçOes - e partir para uma briga juridica
junto a prOpria ...(-lnaudlvel.)

Esses US$200,00 foram pagos para agilizar a publicaçao do decreto em
Brasilia, senão passariarn seis ou oito meses, e o decreto não iria sair no
"Diário Oficial", para eu ter legitimidade para fazer sondagem da area, da que
estava em confronto corn urn grupo poderoso corno a Andrade Gutierrez.
Tentei, mas nao tive condiçães financeiras. Minha dificuldade é junto ao
DNPM. Ao teritar !egalizar essa area, e meu pal rnorreu dizendo que existia
fraude dentro do DNPM nesse processo, eu me interessei pelo assunto e fui
estudar.

Ful fazer urna análise do processo e verifiquel que havia fraudes grotescas.
Meu pal não vendeu, não alugou, não emprestou, e a area está em aberto ate
hoje no DNPM. A Andrade Gutierrez ja retirou mais de 400.000 quilates de
diarnantes. Quem adquiriu essa area fol a Dragagern Fluvial. Ha funcionarios
que trabalharn, hoje, na Andrade Gutierrez e que trabaiharam na DRAFLU -
que fez todas essas trarnOias dentro do DNPM. Esses funcionarios estão
cientes dessas fraudes. Tenho toda a documentação e tenho corno provar.
Foi al que desisti do meu trabalho de prospecção junto ao DNPM, porque vi
que rneu pal gastou 20 anos para nada. So conseguiu mostrar a jazida para
grupos poderosos se apoderarem e tirarem diamantes. Ele nasceu e se criou
all e não consegulu obter beneficios corn aquela jazida.

Deputado Raul Lima Neto - 0 senhor crê que os Orgãos arnbientalistas
estariam tendo dois pesos e duas medidas, uma vez que perrnitem que a
exploração seja feita de forma degradante, humllhante, vergonhosa por
grandes empresas e não perrnitem que o garirnpeiro faca a extração,
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Paulo Henrique Tibães - Isso é fácil, é sO ir aos órgãos ambientais e ver
quantas multas os garimpeiros da região de Diamantina tern e quantas multas
tern as empresas.

Deputado Raul Lima Neto - 0 senhor crê que essa seja uma opiniao
generalizada, de todos os garimpeiros? E evidente que ha dois pesos e duas
medidas no DNPM?

Paulo Henrique Tibães - Não, ha garimpeiros na região corn areas legais.
Existem outros garimpeiros que tern pedido de pesquisa, mas já estão
lavrando a area e não tern situação legal junto ao DNPM, não tern RIMA. Urn
exemplo é o Godoberto Alves de Limas. Se não me engano, o seu alvará e o
632113. Draga uma area, já teve urn problema no forum por questao
ambiental, está em situação completamente ilegal. Tira diamantes que são
levados para outros Jugares.

Deputado Raul Lima Neto - SO para me inteirar da pergunta do Deputado
José Militão, que foi urna pergunta muito inteligente e muito importante para
nOs, percebemos que terá que se mudar a fôrma, o esquema. 0 relatorio
final, evidentemente, o nosso Presidente e o relator o farão. As pedras, no
Brasil, são taxadas muito pouco, acho que é urn vIrgula poucos por cento a
pedra bruta. A pedra lapidada não é taxada também ou é taxada como a
bruta?

Paulo Henrique Tibães - Eu não tenho conhecimento técnico sobre essa
area de imposto porque nunca consegui legalizar a minha firma.

Deputado Raul Lima Neto - Vocé acha que ha uma dificuldade grande para
legalizaçao das lapidadoras do nosso Pals?

Paulo Henrique Tibães - Pelas informaçoes da AJOMIG sobre a legalização
de uma firma e de todos os contadores que procurei em Diamantina para
registrar minha firma, mostrando as leis estaduais e federais para manter uma
lapidação, eu nao tenho condiçOes, porque sO de impostos dá mais de 30%.
Não ganho isso cornprando a pedra e lapidando-a. Como é que you trabaihar
para pagar esse imposto? 	 -

Deputado Raul Lima Neto - Trinta e poucos por cento de imposto relativo a

Paulo Henrique Tibães - Isso para eu industrializar, colocando uma
lapidaçao.

Deputado Raul Lima Neto - Vocé paga 1CM, IPI?
Paulo Henrique Tibães - Tudo.
Deputado Raul Lima Neto - Então, paga imposto, Deputado José Militão!

Mas o irnposto e muito grande.
Paulo Henrique Tibães - Para exportar, eu tenho que estar em situacao

183
legal no mercado interno. Eu não posso ficar em situacão legal no mercado
externo e tenho de estar assim so para exportar.

Deputado Raul Lima Neto - Então nOs percebemos aqui que a facilidade é
para que haja uma ilegalidade, porque se taxa no mercado interno e não se
taxa no mercado externo.

Deputado José Militão - Deputado, temos que Jevar em consideracão que,
quando se tributa uma mercadoria, agregam-se, ao seu valor, os impostos.
Quem está adquirindo de você está adquirindo também aquele imposto que
está agregado ao valor da mercadoria. Quem vai pagar, finalmente, os
impostos são os consumidores, não é o lapidador. Evidentemente, ele val ter
urn custo desse imposto no inicio, mas a justificativa do senhor, no meu modo
de eritender, sobre as dificuldades de se abrir uma firma não são válidas.

Paulo Henrique Tibães - Quero que voce se inteire do problema a respeito
da importacão de brilhantes. Existe taxacão para importar. 0 mercado interno
é importador, porque hoje não existe mais lapidaçao no Pals. A
cornercializaçao feita aqui e de mercadoria vinda de Israel e de outras
regiöes.

Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. confirma, diante desta CPI, todas as
declaraçaes feitas no jornal "Estado de Minas"?

Paulo Henrique Tibães - Todas.
Deputado Raul Lima Neto - Esse Jacob que V. Exa. citou, por exemplo, faz

uma declaração das pedras, das gemas que saem?
Paulo Henrique Tibães - Isso é fácii de a receita saber. Se ele entra todo

mês no Pals é porque está vindo corn alguma finalidade. E fácil investigar
essas pessoas.

Deputado Raul Lima Neto - V. Exa. cre numa declaracão bern menor do que
o real valor de urn lote de pedras?

Paulo Henrique Tibães - Não so o valor, mas eles podem passar diamante
corno ametista, por exemplo. A ametista, em termos financeiros, tern urn valor
irrisOrio. Já que eles não tern conhecimento técnico nenhum, não tern
capacidade também para diferenciar urn diarnante cor-de-rosa ou lilás de urna
ametista. Vocé vai, por exernplo, a região do Triângulo, em Goiás, Mato
Grosso, Juina, que eu conheco, que produzem pedras de cores, fantasias, de
valores altIssimos. La, e o garimpeiro tira uma pedra rosa de 5,10 quilates e
eles compram por R$50.000,00, R$100.000,00. Eu tenho noticias, em
Diamantina, de que para essas pedras ha grandes compradores. Posso citar
urn de Franca, chamado LUcio, que anda de avião para baixo e para cima e
compra so pedras de cores raras. Em contato corn outras pessoas no
exterior, ele revende essas pedras, compradas por R$100.000,00, por
R$2.000.000,00. 0 garirnpeiro fica all, 50, 80 anos garirnpando, as vezes tira
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urna pedra dessas, uma so vez na vida, e quando surge a Unica oportunidade
de resolver a sua vida financeira, sofrida, é garfado por outro que está dentro
do sistema.

6.2.10 - Sr. Roberto Aguiar
Sou Diretor-Executjvo da AJOMIG - Associaçao dos Joalheiros de Minas

Gerais -, e Diretor-Executivo do Sind. JOias Gema - Sindicato das IndUstrjas
de Jóias e de Pedras Preciosas de Minas Gerais.

Ha cinco anos, entendendo a importância socioeconômjca do setor de
gemas, fizemos urn programa, que foi apresentado ao Governo Federal e foi
aprovado, que ganhou o nome de "Proposta para o Desenvolvimento do Setor
de JOias e Gemas do Brasil". Ele está sendo implantacjo corn recursos do
CNPq. Recebemos quase US$1.000.000,00 em bolsas de estudos, de
missOes técnicas, de "design", de pessoal, de máquinas, etc. Realmente, nos
Ultimos cinco anos, muita coisa aconteceu. Esse setor é antigo, mas somente
agora conseguiu dar urn salto de qualidade, graças a esse prograrna. 0
Estado de Minas Gerais foi o primeiro a assumir o setor como importante.
Logo no principio do Governo Eduardo Azeredo, foram constituidas as
missöes tecnolOgicas, entre elas a missão de gemas e jOias. Essa missão tern
urna série de metas para o setor, junto corn o nosso programa operacional.
Sou o coordenador de algumas acOes, das quais uma delas e corn relaçao a
recursos humanos, urn setor totalmente desprovido de especialistas e de
mão-de-obra de produção, sem qualidade, sem nada. Inauguramos, no ültirno
ano, a escola de jóias em Belo Horizonte, denominada Grupo de Formaçao e
Treinarnento em JOias.

Treinamos 250 profissionais, entre cursos de formaçao e requalificaçao. A
previsäo para 98 é de 400 ernpregados por setor.

Corn recursos do BID, da ordem de US$1.000.000,00, estamos implantando
uma escola técnica de gemas em Teófilo OtOni. Esse curso técnico de gemas
e inédito. ApOs a conclusão do curso, as profissionais ali formados serão
especialistas em gemas, em garimpo, em Iapidação, em noçOes de meio
ambiente, em explosivos e no tratamento mineral. Corn essa escola aqui,
rnais ligada a jOias, e corn a de TeOfilo Otôni, teremos em Minas Gerais todas
as condicoes para reverter o quadro atual, corn relaçao a formaçao de
recursos humanos.

0 segundo aspecto do nosso programa é a parte de promoção comercial.
Temos feito importantes acöes para levar, principalmente aos empresárjos de
gemas, conhecirnentos sabre a matérja. Por falta de conhecirnento,
praticamente so importamos jóias. Estarnos tentando reverter esse quadra.
Hoje nos dedicamos a incentivar nossos associados a participarem tambérn
de feiras nacionais e internacionais
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Temos urn estande prOprio, Brasilian Hall, na feira de Hong Kong, uma das

grandes feiras da Asia, onde temos mais de 3 mil expasitores. São cerca de
14 empresas mineiras que participarn dessa feira. No prOximo evento, essa
area será duplicada, porque 28 empresas brasileiras irão participar.
Participamos da feira Tucson, no Arizona, nos Estados Unidos, a grande feira
de pedras do mundo. Estamos irnplantando ainda a Brasilian Hall na feira de
Las Vegas, em junho do prOximo ano.

A terceira ação básica e a referente a reducão dos impostos incidentes
sabre jóias, que totalizam 53% (IPI, ICMS, PIS, COFINS). Corn esses
encargos, a setor e absolutamente inviável. Essa é uma das razOes pelas
quais ate hoje a setor nãa avancou ate onde gostarIamos. Em junho do ano
passado, assinamos urn acordo corn o Governo do Estado prevendo uma
reduçao do ICMS de 18% para 12%. Foram criadas ainda algumas vantagens
fiscais, corno o diferirnento do ICMS, em toda a cadeia produtiva de jôias. Em
contrapartida, as empresárias se comprometeram a aumentar a arrecadacão
de ICMS em 10%, no primeiro ano, a aumentar a geração de empregos e as
exportacoes em 10%. Par sua vez, a Governador se comprometeu a intervir
junto ao Governo Federal para a reducãa do IPI, de 20% para 3%. Se
conseguirmos isso, a setor vai aumentar a arrecadação em 20%. Corn essas
açöes, a setor ja está saindo da inércia e apresentanda bans resultados.

0 mercado mundial de pedras se divide em mercado de diamante e em
mercado de gemas de car, as ditas pedras coradas. 0 mercado de diarnante
tern volume anual de transaçöes de U$7.000.000.000,00 a
U$8.000.000.000,00. As de pedras de car estão estimadas em
US$1 .500.000,00, aproximadarnente.

São mercados totalmente diferentes. 0 mercado de diarnantes é
monopolista. A "De Bears", cuja sede e na Antuérpia, é quem controla a
comercialização dos diamantes no mundo. A ela interessa ter urn ünico preço
no mercado mundial, porque assegura a investimenta. Ou seja, quern aplica
em diarnante está se assegurando contra inflaçôes, excessos de oferta au de
demanda. 0 diamante é a ünica pedra do mundo que tern um-Unico tipo de
classificação, sendo avaliada de acordo cam sua car, tamanho ou forma. 0
diamante tern urn (mica preço aqui, em Moscou, nos Estados Unidos ou na
Antuérpia. Esse preco tern se mantido estável nos Ultimos 25 anos, corn
minimas oscilaçöes. Seja no Brasil, seja em Hang Kong, a pedra corn as
mesmas especificaçöes tern a rnesmo preco.

E importante, também, sabermas par que uma pedra vale mais do que
autra. Não e somente devido a sua car. Uma pedra tern seu valor comercial
deflnido par cinco fatores básicos: car, tamanho, Iimpeza interna, que é 0 grau
de pureza, forma e Iapidaçãa. Esses cinco fatores associados resultam no



5&-7
186

preço de uma gema. Em termos numéricos, as transaçOes internacionais corn
as gernas de cor representam US$1.500.000.000,00. Desse montante, o
Brasil participa corn apenas US$82.000.000,00 (dados de 1997).

NOs, o Estado de Minas Gerais, somos a 81 provIncia gemologica do
mundo. Mas estamos muito longe de sermos o 8 0 produtor de pedras do
mundo. Está havendo uma grande queda na produção de minerais em Minas
Gerais. Hoje a produçâo é muito pequena, porque existe concorrência
fortIssima de mercados internacionais, como e o caso da Africa, que constitui
urn dos grandes produtores rnundiais. A grande vantagem de Minas Gerais
em relação aos outros mercados é que não existe nenhurna outra area
gemológica no mundo que ofereça diversificaçâo de pedras tao alta como a
que se encontra aqui.

Ate a Constituiçao de 1988, existia a figura formal do garimpeiro. Isso
acabou. Hoje, nao existe mais isso. A lei obriga quem mexe corn pedras a
constituir cooperativas ou empresas de mineração. Aquela pessoa que
trabaihava antes de maneira formal, que tinha urn garirnpo, podia
comercializar pedras e, corn urna simples nota fiscal de entrada, conseguia
regularizar uma pedra, não consegue mais isso.

Então, a prOpria legislaçao atua contra essa forrnalizaçao. Reafirmamos o
que dissemos anteriormente: o lucro na revenda de uma pedra é muito
pequeno. Se formos lançar o imposto de exportação, estaremos exportando
imposto. E o que nos devemos exportar é a mercadoria.

A taxaçao sobre a jóia, hoje, em termos de Estado de Minas Gerais, onde
conseguimos urna reduçâo, está em tomb de 11% de ICMS, mais 20% de IPl,
mais PIS, etc. Era de 53% antes dessa reduçao do ICMS. Là fora existe uma
taxa media internacional da ordem de 12%.

Por isso e que somos pelo uso de pedras aqul, que a lapidação se dê aqui.
Hoje, temos uma série de empresas formais que exportam pedra bruta e
mandarn lapidar em Bangcoc, onde o custo é de 1/3 do daqui. Essas pedras
retornam para cá, são transformadas em jOias e vendidas no mercado interno
ou reexportadas. 	 -

6.2.11 - Robson Caio de Andrade
Sou Presidente da Associaçao dos Corretores do Cornércio de Pedras de

TeOfilo Otôni, Presidente do Partido Democrático Trabaihista de Teãfilo Otôni
e Subdelegado do Sindicato Nacional dos Garimpeiros.

Cheguei ao garirnpo de Hernatita, em Nova Era, depois de marco de 1987,
começando a trabalhar num local chamado de Caldeirão do Diabo,
constantemente cercado e vigiado por policiais.

Os garirnpeiros foram os prirneiros a chegar ao garimpo de Alexandrita, em
Hernatita, Municlpio de Nova Era. Aquela época nao havia qualquer registro
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anterior de area no DNPM. Depois que as garimpeiros corneçaram a
trabaihar, apareceu o Sr. Chang, que disse ter comprado a area do Sr. João
Bosco, que seria o titular da mina.

O Delegado Derorna (falecido) e o Cel. Xavier chegaram depois dos
garimpeiros e tomararn conta da area. 0 Sr. Chang declarou para todos, em
plena Praca Tiradentes, em Teôfilo Otôni, que comprara a area por urn valor
equivalente a 400 Monzas Classic e que ainda tinha mais US$1 0.000.000,00
para cornprar o resto das autoridades. Ele disse que a garimpo era dele.
Realmente e, pals está là ha mais de 11 anos.

Esse Sr. Chang, que e de nacionalidade chinesa e é comprador de pedras
em Governador Valadares, conseguiu a posse do garimpo e desalojou rnais
de 5 mil garimpeiros que là trabalhavam. Os garimpeiros nem puderam pegar
seus pertences. Eu mesrno sal so de calçao do local.

Mesmo depois da tornada do garimpo pelo Sr. Chang, o Delegado Deroma
continuou a agir là. Derorna fez do subsolo brasileiro uma irnobiliária. Ele tinha
mais de 4 mil areas para vender. Quem quisesse comprar urna pesquisa era
so procurá-lo.

6.2.12 - Sr. Valmir Clàudio da Cruz
Tenho 30 anos, sou neto e fllho de garimpeiro. Também sou garimpeiro e

tenho uma firma de compra de diamantes. Resido em Diamantina, no Largo
Dom João, 92, Centro.

Ultirnamente os jornais estão divulgando valores altos no comércio de
pedras. Urn amigo nosso, a Sr. Levi, ao atender a urn pessoal que chegou de
fora, foi assassinado. Ha alguns anos isso não acontecia e hoje já está
acontecendo em Diamantina.

O relacionamento cornercial de urn comprador de pedras corn o outro é
born.

Eu tenho a minha firma, compro corn nota e jà vendi para a CINDAN, para a
Collection Diamond, da Sra. Viviane.

J6 vi o Sr. Paulo Henrique Tibães, rnas nunca fiz corn ele transaçOes
cornerciais envolvendo diarnantes. Comprei urn imOvel - trata-se de urn lote
vago - na rnão dele porque pensava em montar urn escritório. Mas já o vendi.

O comércio em Diarnantina não é como se pensa. Quando se encontra uma
pedrinha de R$500,00, R$1.000,00 ou de R$3.000,00, o fato é comentado por
mais de 500 garimpeiros pela cidade inteira.

Trabalho corn o comércio de diarnante desde 1993 e sou proprietário de
posto de gasolina.

Jà fiz negOcio corn a Sra. Viviane, corn o Sr. Hartmann. A Sra. Euzita
também e urna pessoa que todos conhecem no ramo, mas não cornpro dela
nern vendo para ela.
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Que eu saiba Paulo Henrique Tibäes nunca teve uma firma de Iapidacao de

diarnantes, mas ja ouvi dizer que ele os comprava.
6.2.13 - Viviane Albertino dos Santos
Sou proprietária de uma firma de classificaçao, avaliaçao, compra e venda

de diamantes, corn sede em Belo Horizonte.
Minha Iigaçäo corn o campo de diamantes é em decorrência do fato de

minha farnIlia lidar corn essa atividade ha mais de 40 anos. Minha empresa
denomina-se Viviane Santos Classificaçao de Pedras Ltda. Trabaiho sozinha,
avaliando as pedras que aU chegam. Presto meus serviços a quem os
solicitar.

Não comerciajizo pedras, diretamente, corn a CINDAM - COMERCIAL.
Apenas faço avaliaçOes de lotes de pedras para a Mineraçao Rio Novo.
Também não faco exportaçôes de diamantes, vendo as pedras que adquiro
apenas no mercado nacional.

Apesar de ja ter ouvido os nomes Basal, Jacob e Paulo Henrique Tibâes,
nâo os conheço pessoalmente. Quanto ao Sr. Tibães, conheço vários
membros da famiHa Tibães, de Diamantina, porém a ele, pessoalmente, não.

Nunca fiz nenhuma operaçâo de compra e venda de dólares em minha
empresa.

- Publicar para os fins do parágrafo Unico do art. 114 do Regimento Interno.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 15 DE AGOSTO DE 1998

ATA

ATA DA 396a REUNIAO ORDINARIA, EM 13/8/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Maria Olivia e Arnaldo Penna
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 11 Ease (Expediente): Ata -

Correspondência: Mensagem n° 288/98 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.871/98), do Governador do Estado - OfIcios - 2 1 Fase (Grande Expediente):
Apresentaçao de Proposiçoes: Projeto de Lei n° 1.872/98 - Comunicaçôes:
CornunicacOes das Comissöes do Trabalho, de Educacao, de Saüde e da CPI
dos Garimpos e dos Deputados Tarcisio Henriques e Wanderley Avila -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Joäo Batista de Oliveira, Durval
Angelo e Raul Lima Neto - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Maria Olivia - Agostinho Patrüs - Ailton

Vilela - Alvaro Antonio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio
Andrade - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Durval Angelo - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Irani Barbosa - João Batista
de Oliveira - José Bonifácio - José Henrique - Marco Regis - Miguel Barbosa -
Miguel Martini - Raul Lima Neto - Sebastião Helvécio - Tarcisio Henriques -
Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl3min, a lista de

comparecimento registra a existência de nürnero regimental. Declaro aberta a
reuniäo. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

1  Parte
i a Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria nas funcOes de 2 0- Secretário,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que e aprovada sern restriçOes.
Correspondência

- 0 Deputado Ermano Batista, 1 1-Secretário "ad hoc", lé a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM No 288/98*
Belo Horizonte, 12 de agosto de 1998.
Senhor Presidente,
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para exame dessa
egrégia Assembléia Legislativa, a projeto de lei incluso, que autoriza o Poder
Executivo a desapropriar imOvel para construção, pela Companhia Energetica
de Minas Gerais - CEMIG -, da Subestaçao BH-São Marcos, no Municipio de
Belo Horizonte.

A autorizaçao legislativa, no caso, torna-se necessária para atender ao
disposto no § 21 do artigo 20 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941,
uma vez que o imóvet a ser desapropriado é de propriedade presumida do
Municipio de Belo Horizonte e outros.

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa Exceiência meus protestos de
elevado apreço e distinta consideraçao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 1.871/98

Autoriza o Poder Executivo a desapropriar imóvel que menciona.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica a Poder Executivo autorizado a desapropriar, por intermédio

da Companhia Energetica de Minas Gerais - CEMIG -, terrenos e benfeitorias
situados na Rua Santa Apolonia, Bairro São Marcos, no MunicIpio de Belo
Horizonte, compreendidos dentro de uma area corn 2.569,00m 2, de
propriedade presumida do MunicIpio de Belo Horizonte e outros, corn a
seguinte descrição perimétrica: partindo do marco MA, deflete 96°18'04" a
direita, segue em linha reta corn o rumo de 62 055'40" NE, na distância de
63,86m, ate atingir o marco MB; dal, deflete 58 130'59" a direita, segue ern
linha reta corn o rumo de 58 033'21" SE, na distância de 38,29m, ate atingir 0
marco MC; dal, segue em curva a direita, corn a raio de 57,7m e ângulo
central de 64000'00", na distãncia de 64, 45m, ate atingir o marco MD; dal,
segue em linha reta corn o rumo de 85004'16" NO, na distância de 18,42m,
ate atingir o marco ME; dai, segue em curva a direita, corn o raio de 11 ,00m e
ângulo central de 50°21'20", na distância de 9,67m, ate atingir o marco ME;
daI, segue em linha reta corn a rumo de 34 042'56" NO, na distãncia de
15,16m, ate atingir o marco MA, ponto inicial desta descrição. -

Art. 20 - Os terrenos descritos no artigo anterior e respectivas benfeitorias
são necessários a construção da Subestaçao BH-São Marcos do sistema
CEMIG, no Municipio de Belo Horizonte.

Art. 3 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
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OFiCIOS

Do Sr. Joäo Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, encaminhando as
Demonstrativos Contábeis da Administracão Direta, Indireta e Fundos,
referentes ao mês de junho de 1998. (- A Comissão de Fiscalizacao
Financeira.)

Do Sr. Adilson de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal de Born Jesus
do Galho, comunicando que o Vereador Floripes José da Silva retornou as
atividades legislativas naquela Casa, a partir de 1 0/8/98.

Da Sra. Elcina Botelho de Aguilar e outras, manifestando seu interesse em
renunciar a sua aposentadoria e contar o correspondente tempo de serviço
para se aposentarem no 2 0 cargo e solicitando que a Casa rejeite a veto do
Governador do Estado ao Projeto de Resolucão n° 13.807. (- Anexe-se ao
Veto a Proposiçao de Lei n° 13.807.)

2° Ease (Grande Expediente)
Apresentação de Proposicöes

A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - A Mesa passa a receber
proposiçôes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, e encaminhada a Mesa a seguinte proposição:
PROJ ETO DE LEI N O 1.872/98

Declara de utilidade pUblica a entidade Obras Sociais Cristã de Odassan do
Amanhecer de Bocaiüva, corn sede no MunicIpio de Bocaiüva.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Obras Sociais Cristã

de Odassan do Amanhecer de Bocaiüva, corn sede no MunicIpio de
Bocaiüva.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniães, de agosto de 1998.
Wanderley Avila
Justificação: A referida Associaçâo foi fundada em 22/6/96 e tern como

finalidade a prática do mediunismo cristão e a assistência a farnilias e
crianças necessitadas, conforme a doutrina das Obras Sociais da Ordem
Espiritualista Cristã Vale do Amanhecer, localizada em Brasilia.

Corn o titulo declaratório de utilidade püblica, a entidade espera realizar
parcerias corn órgãos pUblicos estaduais e ampliar seu trabalho assistencial.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho, para deliberaçâo, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

Cornunicacöes
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- São também encaminhadas a Mesa comunicaçães das Comissães do

Trabaiho, de Educaçao, de SaUde e da CPI dos Garimpos e dos Deputados
TarcIsio Henriques e Wanderley Avila.

Oradores Inscritos
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
o Deputado João Batista de Oliveira* - Sra. Presidente, caros colegas,

gostaria de trazer a este Plenário mais uma denUncia de mortandade de
peixes no rio das Veihas. Nossos colegas Deputados, em outras ocasiôes,
denunciaram o mesmo fato, sem que o poder pUblico tenha tornado qualquer
providência concreta. Recebemos a visita do Presidente da Câmara Municipal
de Inimutaba, Vereador Plascidino Balbino da Silva, que ontem percorreu
30km do rio das Veihas naquele municipio e pôde ver, corn tristeza, toneladas
e toneladas de peixes rnortos, apodrecendo e destruindo ainda mais a pouca
vida existente nesse rio. Todas as vezes que ocorrem fatos dessa natureza, o
Governo de Minas Gerais, a Secretaria de Meio Ambiente, a FEAM e 0
IBAMA tomam as mesmas providéncias: recoihem amostras dos peixes e das
águas para análise em laboratório, mas sistematicamente a resposta é a
mesma.

Nós que rodamos muito aquela regiâo podemos ver que o lodo existente no
fundo do rio acaba flutuando e matando os peixes. E nOs perguntamos: e as
indUstrias - que todos da regiâo sabem - que soltam suas descargas a partir
da região metropolitana e não são sequer notificadas em relação a
mortandade de peixes no rio das Veihas? A Policia Florestal é muito rigorosa
corn os pescadores que vivem as margens dos rios, decretando a prisão de
muitos deles quando fazem a captura de algum peixe cujas rnedidas sejam
inferiores as permftjdas por lei, mas faz vista grossa as indüstrias que estão
matando o rio, matando peixes de todas as idades e de todos os tamanhos,
prejudicando e interrompendo o ciclo de reproduçao, o ciclo de vida dos
peixes do rio das Veihas. Populaçoes inteiras dependem do rio das Velhas
para a pecuária, para a irrigação e para a pesca, mas, neste momento, do
jeito que está o rio naquela região - Inimutaba, Curvelo, Santo Hipóhto,
Corinto, Augusto de Lima -, sequer a criação está fazendo uso de suas
águas.

Estamos tentando agendar uma reunião da Comissão de Meio Ambiente
desta Casa desde o ano passado, mas, por falta de horário, não foi possivel,
e estamos assistindo a mais uma denUncia da omissão do poder püblico, da
falta de iniciativa, da falta de aplicaçao das leis, que mais urna vez são
usadas contra Os pequenos, mas esquecidas quando se trata dos grandeS.
Em vários momentos temos visto a ação da poilcia prendendo redes e varaS,
mas nunca se prendeu o proprietário de uma indUstria cuja descarga quimica
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mata toneladas de peixes.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre Deputado João Batista de
Oliveira, fomos companheiros na Càmara de Vereadores, e aprendi a admirá-
lo muito, porque, quando voce toma conhecimento da causa, de qualquer ato
de injustica, você sempre flca corn a justiça. Temos observado isso. Quanto a
esse crime que aconteceu agora, V. Exa. está falando no deserto, estamos
corn a voz no deserto. E apenas uma repeticão de fatos. V. Exa. é
testemunha de quantas vezes dessa tribuna, como ambientalista e Presidente
da Comissão de Melo Ambiente, gritamos contra o crime hediondo cometido
pela Cia. Mineira de Metais - do Dr. Antonio Ermirio de Morais -, que jogou no
rio uma descarga e rnatou, em época de piracema, toneladas e toneladas de
peixes, como surubins e dourados. 0 Delegado responsável constatou, no
laudo, vazamento da Cia. Mineira de Metais em Três Marias, no rio das
Veihas. Lembra-se? Mostramos fotografias, queriamos instalar uma CPI para
apurar isso. E uma loucura o nümero de crimes ecológicos. Em Várzea da
Palma, os peixes, sufocados, saltavam para fora da água.

Estamos acabando corn o nosso meio ambiente. Os interesses dos
empresários sobrepujam os interesses do povo e dos politicos, e nenhuma
medida foi tomada. Cobramos do IEF e do IBAMA e não recebemos resposta.
Esse crime vai continuar, a não ser que as autoridades, despertem para a
vocação que Deus deu a elas e que depois vai cobrar. Estamos acabando
corn os flOSSOS rios, corn o nosso meio ambiente.

Deputado, perdoe-me tomar o seu tempo, mas farei uso da palavra e a
cederei a V. Exa. Sinto-me honrado de estar ao lado de V. Exa., de um
advogado que não se cala, que levanta a voz. Temos que levantar a nossa
bandeira para dar urn basta nisso. Muito obrigado.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço o aparte de V. Exa., nobre
Deputado Raul Lima Neto. Sempre ouvirnos corn muita atencão Os seus
pronunciarnentos em defesa das águas e em defesa, principalmente, da vida
no Estado de Minas Gerais.

Queremos lembrar que rio é urn bern coletivo, e o rio das Velhas está sendo
usado como bern privado por algumas indUstrias, que, ao invés de instalar
filtros e estaçoes de tratamento, por razOes econOmicas, estão despejando os
detritos no rio e aumentando seus lucros. Corn isso elas estão tirando urn
bern de toda a populaçâo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
O Deputado Durval Angelo - Sra. Presidenta, Srs. Deputados, queremos

discorrer a respeito da proposta de emenda a Constituição, de nossa autoria,
que trata da unificação dos tribunais, e, também, abordar alguns aspectos das
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mudanças na lei complementar de reorganização partidária, corn a respectiva
proposta de emenda a Constituiçao que está sendo discutida no Tribunal de
Justica. E evidente para todos os Deputados desta Casa, mesmo para os que
não estejam presentes, como esperávarnos, a esta sessão, que a unificação
dos Tribunals é urn imperativo para agilizar a justiça, para gerar economia aos
cofres püblicos ja tao combalidos e, ao mesmo tempo, para fazer urn
reordenamento na estrutura judiciária no Estado. Se esses argumentos, por
si, nao fossern suficientes, temos a acrescentar que, dos cinco Estados que
ate após a Constituiçao Estadual ainda tinham essa duplicidade de instância,
ou seja, Tribunal de Alçada e Tribunal de Justiça - Rio Grande do Sul, Paraná,
Rio de Janeiro e Minas Gerais - sO restam trés. E Os resultados do Rio
Grande do Sul já puderam ser comprovados corn o relato do Vice-Presidente
da corte maior do Judiciário daquele Estado, em debate recém-realizado na
Assernbléia Legislativa.

Quanto a questão do Rio de Janeiro, trago urn editorial da revista 1MB sobre
a posição do ex-Desernbargador Presidente do Tribunal de Justiça daquele
Estado, que destaca os beneficios para a prestaçào jurisdicional da unificacao
dos dois Tribunais.

Gostaria de ler urn parágrafo desse editorial, que diz: (- LC-:)
"Seja corno for, a econornia representada pela extinção dos dois Tribunals

do Estado do Rio de Janeiro foi substancial. Os novos Desembargadores
seguem felizes, exercendo a missão que tinham quando ainda participavam
dos Tribunals de origem. Mas, já agora, corn o tItulo e as prerrogativas do
cargo maior, topo da classe dos magistrados de carreira de justiça estadual
do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro...." E vem depois
discorrendo da prôpria questão da experiência do Rio Grande do Sul, que
também deveria ser destacada.

Também os Estados de São Paulo e do Paraná ja estão corn emendas a
Constituiçao caminhando céleres nas respectivas Casas Legislativas. Já
temos ate informaçao, corn pontos acordados, de que as ernendas serão
aprovadas e efetivadas.

0 Unico Estado, então, que restaria seria Minas Gerais. E Minas Gerais
poderia ter dado urn exemplo para o Brash, porque, quando o Tribunal de
Alçada era presidido pelo hoje Desembargador Reinaldo Ximenes, o Tribunal,
de forma pioneira e inédita, aprovou, na sua Corte, no seu Plenário, urna
proposta que modificava a Constituhçao do Estado de Minas Gerais pela
unificaçao. Imediatamente, tendo acesso a essa documentaçao, após urna
discussão corn o hoje Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Secão
Minas Gerais, Dr. Marcelo Leonardo, apresentamos, tambérn, de forma
pioneira em relaçao aos outros quatro Estados, que tinham esse mesmo
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dualismo de duas instânchas, urna proposta de ernenda a Constituiçao nesta
Casa Legislativa. lnfelizmente, Minas, como pioneira, poderia ter dado
exemplo para o resto do Brasil, aceitando a reivindicação do rneio jurIdico.
Aqui destaco a Associação dos Magistrados do Brasil - AMB -, a AMAGIS,
que é a sua congénere representante ern Minas Gerais, a Ordern dos
Advogados do Brasil e outras esferas que defendiam a unificaçâo dos
tribunais. Mas esta Casa, por seis votos - tivemos somente 46 votos -, negou
ao cidadão de Minas Gerais o direito a mais essa agilidade e economicidade
na prestaçâo jurisdicional.

Reapresentamos a emenda neste Plenário. Ela não está tramitando de
forma célere, por causa do perIodo eleitoral, como imaginávamos. Mas
gostaria de destacar que a discussão no Tribunal de Justica do Estado está
na contramão do que se discute no rneio jurIdico do Brasil inteiro, na
contrarnão do anseio da maioria esmagadora dos Juizes deste Estado, na
contrarnão, eu diria, ate do bom-senso. 0 Tribunal de Justiça do Estado
coloca-se num Olimpo, do qual as simples mortais não podem se aproxirnar.
A esse Olimpo, fechado como urn clube, apenas como lugar para a acoihida
dos deuses, outros mortals, Juizes do Tribunal de Alçada e das comarcas,
não podem chegar. Vemos que, numa discussão provocada par urn grupo de
Desembargadores, estarnos hoje caminhando para a elaboração de uma
proposta de emenda a Constituiçao que será enviada a esta Casa, a qual
rnodifica o art. 106 da Constituicão do Estado, e também para urna proposta
de lei complementar que altera dispositivos da Lei de Organizacäo Judiciária
n° 38, de 13/2/95, rnostrando claramente que, infelizmente, os ares da
democracia e da cidadania ainda não sopraram nesse OUmpo. Mostra que o
nosso Tribunal de Justiça carninha na contrarnão das discussöes na area do
Direito, hoje, em nIvel mundial. Caminha na contramão do que se tern em
nivel da discussão do Direito do Brasil. Podernos ver que as argumentos para
ampliar poderes do Tribunal de Alcada, que de alguma forma rnata a
discussão da unificacão dos tribunais, e argumento muito frágil. Corn relação
aos argurnentos do Desernbargador Relator Antonio Hélio da Silva, por quern
ternos muito respeito e consideração, discordamos visceralmente deles. Ele
diz que não se deve mexer em time que está ganhando. Como se a Justiça,
no Brasil e em Minas - pela prôpria situacão atual da estrutura jurIdica em
vista de urn Poder Executivo centralizador -, estivesse ganhando, corno
podemos imaginar. Perguntemos ao cidadão comurn se rnesrno no Tribunal
de Alçada ele está ganhando. Hoje, quem cuida da administraçao do Poder
Judiciário e a Tribunal de Justiça. De algurna forma, unificando-o corn a
Tribunal de Alcada, terlamos urn Orgão rnaior cuidando da adrninistracão e da
burocracia. Espero que os argumentos que ate justificam a morosidade do
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processo judiciário näo sejam encampados pela maioria do Plenário daquela
Casa, porque seria lamentável admitir que tal questão fosse o argumento
definitivo. E mais ainda, temos aqui crescimento enorme de cargos. SO para
termos uma idéia, ha aumento do nümero de Desembargadores, de membros
do Tribunal de Alçada e de cerca de 200 servidores em cargo de confiança.
Corn todo o respeito ao Desembargador Antonio Hélio da Silva, que diz no
parágrafo final "que nao se alegue que haverá aumento de despesa e que a
situação econOmica do Estado é ruim, como so acontece, pois entendo que
ao Poder Judiciário compete propor soluçOes para seus problemas para que
nâo seja taxado de omisso, lento, emperrado etc......., essas reticências falam
muito, "....cornpetindo ao Executivo conseguir numerário para prover as
despesas dos trés Poderes." Conseguir numerário de onde? Será que Minas
Gerais é uma "ilha da fantasia" em relação ao Brasil? Esse argumento é
irresponsável. A proposta de unificação é muito rnais econOmica. Se ternos
duas ou trés diretorias-gerais, como proponho também a unificaçao corn a
Justiça Militar, teremos uma. Se temos trés assessorias de imprensa, teremos
uma. Se temos trés diretorias de area administrativa, de area pessoal e outras
areas afins, teremos uma. Sern contar tantos outros cargos que seriarn
reduzidos. Quero entender que esse debate nâo é urn debate sério. Destaco,
aqui, uma entrevista do lücido e competente, corn postura democrática e
séria, Dr. Reinaldo Ximenes, Vice-Presidente da AMB e Desembargador no
Tribunal. Em uma entrevista que será publicada no jornal da AMAGIS, ele
responde a seguinte pergunta da jornalista: "0 senhor poderia ressaltar
alguns argumentos favoráveis a unificaçao?". 0 Dr. Reinaldo Ximenes
responde: "Tornar a carreira da magistratura rnais atrativa; solucionar de vez
• questão relacionada corn o quinto constitucional; oxigenar os tribunais corn
• chegada dos mais jovens as cüpulas; racionalizar os servicos; estabelecer
urn orçamento Onico; manter urna unidade de cornando, facilitando 0
relacionamento corn os demais Poderes; eliminar conflitos de competéncia;
valorizar o órgão especial e estabelecer Cârnaras Môveis de Justica
Itinerante".

Esses argumentos falarn por si, eles se irnpOem. Diga-se de passagem,
eles SãO OS mesmos usados por urn grande jurista, o Dr. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, Ministro do Superior Tribunal de Justica, professor universitário e
Diretor da Escola Nacional de Magistratura, que apresenta provas em apoio
aos argurnentos expostos pelo Dr. Reinaldo Ximenes. Pergunta-se ainda ao
Dr. Reinaldo Ximenes: "Mas a que se deve o ternor da minoria contrária a
unificaçao?". E ele responde de forma corajosa e profética: "Os adeptos da
manutenção da dualidade de tribunais sustentarn que haverá desprestIgio
para o ôrgão de cOpula se houver ampliação, reagindo, como foi dito, corn a
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proposta retrógrada de reduzir o Orgão especial, que aqui se denomina Corte
Superior, para 13 ou 15 membros, tornando fechada e acessIvel somente a
urn grupo reduzido a discussão a respeito dos problernas da justica estadual
em Minas Gerais, em virtude do receio de perda de influência e de poder".

Nas propostas que serão encaminhadas a esta Casa pelo Tribunal de
Justiça, a Corte Superior fica reduzida de 25 para 15 membros. E sabernos
que não se trata de urna corte democrática, pois so o critério da antiguidade
garante a presença de seus representantes. E, corn essa reduçäo, talvez os
Srs. Desembargadores, não contentes em habitarem sornente no Olimpo,
queiram que seja menor o nUrnero daqueles que estejarn na casa de Zeus.
Isso não e correto. Esse não é o carninho da justiça, e aqui abordarnos o
problema de forma corajosa, sabendo que vamos continuar, enquanto
Deputados, defendendo a democratizacâo do Poder Judiciário. Não varnos
nos intimidar corn "lobbies", porque entendemos que fornos eleitos para
representar o povo e ternos que exercer essa representacão de forma sóbria
e serena, mas firme e corajosa. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Exma. Sra. Presidente "ad hoc", Deputada

Maria Olivia, Srs. Deputados, não poderia deixar de usar a tribuna hoje,
porque, nesse pouco tempo em que ainda ternos a conviccäo de t&-la,
tranquiliza-nos saber que vozes comecarn a se levantar nesta Casa, neste
parlamento, em defesa do meio ambiente e contra o perverso que destrói e
que corrompe, que são aqueles que, por desconhecerem - sO posso crer
assim - o mal que fazem, tornam-se juizes sern nunca poder, pelo fato de,
aos olhos de Deus, serem réus corn atitudes mais perversas que qualquer
outra que Ele condena. Aqueles responsáveis pela mortandade de peixes que
aconteceu novamente no rio das Velhas deveriam ser punidos. No ano
passado foram duas mortandades, e o rio das Velhas, que ja foi undo,
cristalino, bucólico, cantado e decantado, encontra-se em estado lastimável.
All, em Várzea da Palma, tenho a oportunidade de ter amigos, considerando-
me tambérn cidadão da localidade por adoção. 	 -

Sou cidadão honorário de Medina e serel agora de Trés Marias, corn muita
honra. Podernos contemplar o rio das Velhas, que antes fol urna possibilidade
de atraçao turistica e de descanso para qualquer pessoa que vive no sufoco
das cidades. Hoje ele é fétido, mas ainda tern peixe, porque foi urn dos rios
mais piscosos da face da Terra. Ele foi dado por Deus ao povo brasileiro e foi
colocado em urn ponto privilegiadIssirno. Meu Deus, que vergonha! Ele está
podre. E de quem é a culpa? E claro e evidente que a culpa é daquelas
empresas que estão as margens do rio São Francisco, atacando e
desrespeitando não sO o meio ambiente, mas o povo brasileiro. E pena que a
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imprensa não bata em dma, porque assim o Primeiro Mundo estaria
arrebentando.

Fomos a Pirapora no Dia Mundial das Aguas e participamos da canoagem.
Eu estive Ia, não por polItica, mas porque gosto de fazer isso de vez em
quando. Amo aquela região do São Francisco, porque nasci au. Vim para Belo
Horizonte em 1967. Vai fazer 31 anos que moro nesta cidade, onde fui
Vereador. Toda vez que penso nostalgicarnente, volto as margens do São
Francisco, àquelas praias lindIssimas e saltitantes de peixes, que hoje estão
morrendo. A culpa é de quem? E, sim, da Companhia Mineira de Metais e de
tantas outras, como, em Pirapora, da Antarctica. Estivemos Ia e fotografamos
a podridão sendo jogada au. Isso e urna vergonha para o povo. A imprensa
internacional pensa que todos nOs somos porcos e corruptos, porque a
poluicão corre junto corn a corrupçao. Agora, a culpa não é so daquelas
empresas, porque aqui também encontramos os grandes culpados e, quern
sabe, os responsáveis pela morte do rio das Veihas. Sabe quem? A
COPASA. Ela joga no rio das Velhas toneladas de detritos, de dejetos e de
bactérias de hospitais, que caem no São Francisco e que matarn o rio das
Veihas. E está al o Sr. Presidente da COPASA se dizendo ambientalista. E
este Governo, será que o e? Quantas vezes este Deputado foi criticado e tido
como urn doido quando dizia, na Comissão e ao ser convidado para debates
ou palestras na Secretaria de Meio Ambiente, que a Terra é viva? Isso está
provado cientificamente. Ela pulsa. A revista "Life" publicou, urn tempo atrás,
uma reportagern que apresentava a descoberta que a Terra respira ar. Os
Iençóis freáticos do Brasil estão sendo atacados como nunca em toda a
histôria da humanidade. E a corrida do carvão, que é uma mafia tremenda,
corn rastros e amarras de corrupção em todas as repartiçôes do Estado?
Quern não sabe disso? Os cerrados foram destruldos. Aquelas empresas
entrararn aqui na década passada, corn a Companhia de Reflorestamento, e
arrasararn o nosso cerrado. Temos, em tramitação, urn projeto que propãe a
recuperação do cerrado. EIe já passou pelas comissöes, recebeu elogios do
Prof. Ivo, das universidades, que é a maior sumidade em- cerrados da
America Latina. Ele foi professor na Franca e e Pró-Reitor da UNIMAMPS.

0 professor esteve aqui e falou sobre a irnportância de urn projeto como
esse, para o nosso Estado, o qual foi inclusive retirado da pauta durante a
votaçâo. Mas começamos a ouvir vozes, vozes de defesa como a do nosso
companheiro João Batista de Oliveira, que utiliza o talento que Deus Ihe deu,
o talento da oratôria, da oratOria que convence, porque so convence quando é
verdade, quando não é verdade não convence, pois é arte. 0 João está
dizendo a verdade. Vozes que irão se levantar e não vão permitir que isso
passe assim. Onde estão as autoridades? Onde estão os responsaveis? E a
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puniçao? Houve denUncias sérias em Trés Marias de rnancomunação entre
pescadores do Náutico e as autoridades responsáveis, que permitiram ate
mesmo a pesca predatôria em época de piracerna. Podlarnos ter, Srs.
Deputados, em Minas Gerais, urna fonte tremenda de riquezas e divisas,
como o turismo, a pesca. Temos os melhores rios de pesca, corno o rio
Pandeiros, que tornamos APA, num projeto desta Casa. Digo nós porque foi a
Casa que votou e aprovou, e o Governador comeu mosca e nao vetou,
porque vários projetos importantes foram vetados ou sequer passaram pelas
comissOes. No entanto, passou pela briga sobre o rneio ambiente. 0 rio
Pandeiros, por exemplo, tern o Unico lago corrente vivo do mundo. Eu nunca
vi isso. Você se perde dentro dele, e o pantanal do rio Pandeiros. A água
corre para cá, mas corre mesmo, corn uma velocidade intensa, corre para ca,
corre para ca, corre para cá, aqueles bracos d'água profundos. Podemos ver
o fundo assim de peixes, corno os dourados que vão desovar ali. Uma equipe
suIca colocou sensores em dois dourados e os soltou. Na época da desova,
eles foram encontrados no rio Pandeiros. Uma tal de Santa Maria colocou
dentro do pantanal do rio Pandeiros, já está là ha muito tempo. Eu fui saber
somente agora. Quando eu soube, ha dois meses, denunciei. Está Ia e
ninguém tirou. Dozinho, o nobre Vereador da região de Remancinho, produto
daquela região, o perfeito brasileiro, disse: "Esta Ia, Deputado. Enfiaram urn
pivO central, uma maquina arrancando água". 0 Dozinho acreclita que vai pelo
menos urn quinto da agua daquele pântano, porque a máquina puxa rnuito.
No entanto, é APA, ou seja, area de preservação ambiental.

Agradeco aos companheiros essa oportunidade e termino dizendo ao nobre
companheiro Arnaldo Coelho...

• Sr. Presidente (Deputado Arnaldo Penna) - Arnaldo Penna.
• Deputado Raul Lima Neto - Desculpe pelo engano. Mais urna vez,

aconteceu isso. Posso esquecer o nome, mas jamais you esquecer o
Deputado Arnaldo Penna. Urna pedra de brilhante, que se burilada nas mãos
do Senhor, vai se tornar, talvez, urn dos grandes "everestes" da polltica
nacional. Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Gostaria apenas de reforçar a
denUncia trazida por V. Exa. e pelo Deputado João Batista. Ela é grave, mas
o mais grave ainda, que não é desse Governo, mas ja de dois Governos
anteriores, e que os órgãos estaduals de fiscalizacão, que poderiam agir
nessa area, foram sucateados. Entào, acho que isso é lamentavel.

O Deputado Raul Lima Neto - E a PolIcia Florestal e o IBAMA não tern
nenhum recurso e nem equipamento. Parece que eles tern dois ou trés
barcos para fiscalizar o Estado inteiro.

0 Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Hoje a policia precisa ate de
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viatura cedida pela popuiaçâo, então imaginemos a Poilcia Florestal.
Aproveito para registrar a omissâo do Governo do Estado nessa questão. Sr.
Presidente, peia ordem.

Questão de Ordem
o Deputado Durvai Angelo - Sr. Presidente, apesar de termos aqui urna

presença de qualidade, de quatro Deputados que estão em Pienário,
cumprindo o Regimento, gostaria que se encerrasse, de piano, a reuniâo.

Encerramento
o Sr. Presidente (Deputado Arnaldo Penna) - A Presidência verifica, de

piano, a inexisténcia de "quorum" para a continuaçâo dos trabaihos e encerra
a reunião, convocando os Deputados para a reunião especial de segunda-
feira, dia 17, as 20 horas, nos termos do edital de convocaçâo, bern como
para a reunião ordinária de terra-feira, dia 18, as 14 horas, com a ordem do
dia regimental. Levanta-se a reunião.

TRAMrIAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.796/98

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatôrio

De iniciativa do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epigrafe tern
por objetivo declarar de utilidade pUblica o Centro Espirita Camilo Chaves,
corn sede no Municipio de Belo Horizonte.

A Comissão de Constituição e Justiça apreciou preliminarmente a rnatéria,
conforme manda o Regimento Interno, concluindo por sua juridicidade,
constituciorialidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, compete a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre 0
projeto, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundarnentaçao
Em regular funcionamento desde 1958, o Centro Espirita Camilo Chaves é

urna instituição fiiantrOpica, portanto, sern fins lucrativos. Tendo como objetivo
básico a observância e a divulgaçao da doutrina espIrita, a entidade dedica-
sea urn trabalho constante de assistência espiritual e social.

E oportuna, pois, a rnanifestaçâo de reconhecirnento a instituição pelos
relevantes serviços prestados a comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.796/98

na forma proposta.
Sala das Comissoes, 12 de agosto de 1998.
José Henrique, relator.
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PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.621/98

Comissäo de Educaçäo, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatôrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado Ivair Nogueira, autoriza o Poder
Executivo, por rneio das caixas escolares, a permitir a concessäo remunerada
de espacos nos muros dos prédios das escolas estaduais, para fins de
propaganda.

A proposição foi encarninhada, para estudo prelirninar, a Cornissão de
Constituição e Justica, que conciuiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Vern agora a esta Comissão para receber parecer de 10 turno, nos
terrnos regirnentais.

Fundamentação
A intençâo do Deputado, ao propor a concessão remunerada dos espacos

nos muros das escolas estaduais para a viabilizaçâo de propaganda
comercial, reveste-se de preocupacão social, na medida em que cria uma
fonte de recursos para as caixas escolares.

Tal iniciativa é Iouvávei, pois aponta urna forma bastante pragmática de as
escolas estaduais conseguirem recursos adicionais para suprir a demanda
cada vez rnaior dos alunos carentes, assistidos pelas caixas escolares.

A escolha das propagandas cornerciais que seräo estampadas nos rnuros
das escolas ficará a cargo do colegiado, que tern a representatividade da
comunidade e, naturalrnente, estará atento, não permitindo que a moral e os
bons costumes sejarn afetados.

No entanto, apresentarnos ernenda corn a finalidade de arnpliar o leque de
assuntos e produtos cuja propaganda está vedada.

Conclusão
Pelos rnotivos apresentados, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei no

1.621/98 no 10 turno, corn a Emenda no 1, a seguir apresentada.
EMENDA N O 1

Dê-se ao § 1 0 do art. 10 a seguinte redaçâo:
"Art. 1°- 	 -
§ 10 - Fica vedada a propaganda para fins politicos e eleitorais, bern como a

de produtos nocivos a saüde fisica e mental dos estudantes.".
Sala das Cornissöes, 12 de agosto de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator - Marco Regis -

Sebastião NavarroVieira - Gilmar Machado.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 1998

ATA

AlA DA 24a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e cinqüenta e cinco minutos do dia primeiro de julho de
mil novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Geraldo Nascirnento, Antonio Andrade, Joâo Leite e Raul Lima
Neto (substituindo este ao Deputado José Militâo, por indicacão da Liderança
do Bloco Social Trabaihista), membros da supracitada Comissäo. Está
presente, também, o Deputado Gilmar Machado. Havendo nUmero
regimental, o Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado AntOnio
Andrade, dispensa a leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir
informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres sobre Os Projetos
de Lei nos 1.613/98, no 20 turno, e 1.727/98, no 1 0 turno. Passa-se a
discussâo e votação de parecer sobre proposiço sujeita a apreciaçâo do
Plenário da Assembléia. 0 Deputado AntOnio Andrade ernite parecer para o
20 turno do Projeto de Lei n° 1.613/98, mediante o qual conclui pela
aprovaçâo da matéria. Submetido a discussão e votaçao, é o parecer
aprovado. 0 Presidente, Deputado Geraldo Nascirnento, passa a atuar corno
relator do Projeto de Lei n° 1.727/98, no 10 turno, e procede a leitura de seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovacão da matéria. Na fase de
discussão do Projeto de Lei n° 1.727/98, os Deputados acima mencionados
tecem consideraçOes sobre a r&eváncia da matéria. Submetido a discussão e
votação, e o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e
encerra os trabaihos. 	 -

Sala das Corn issOes, 18 de agosto de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - Raul Lima Neto -

Toninho Zeitune.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 1998

ATAS

ATA DA 397a REUNIAO ORDINARIA, EM 18/8/98
Presidência dos Deputados Maria Olivia e João Batista de Oliveira

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -
lnterrupcâo e Reabertura dos Trabalhos Ordinários - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Queiroz - Elmo Braz - Ivo José - Maria Olivia - Agostinho PatrUs -

AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - Antonio Genaro -
Arnaldo Canarinho - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - Kemil Kumaira - Maria José Haueisen - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Raul
Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastiâo Navarro
Vieira - Toninho Zeitune - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 14hl3min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Dimas Rodrigues, 2 1- Secretário "ad hoc", procede a leitura

da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.
lnterrupção dos Trabaihos Ordinários

A Sra. Presidente - A Presidéncia, nos terrnos do § 1 0 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabaihos ordinários para dar
prosseguimento ao Seminário Legislativo Direitos Humanos e Cidadania.

- A ata desta parte da reuniao será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabal hos Ordinários

0 Sr. Presidente (Deputado Joâo Batista de Oliveira) - Estão reabertos os
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trabalhos ordinários.

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reuniäo, convocando
os Deputados para a especial de logo mais, as 20 horas, e para as
extraordinárias de amanhâ, dia 19, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, bern como para a ordinária também de amanhã, as 14 horas,
corn a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As onze horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Ivair Nogueira, Marcos
Helênio e Arnaldo Penna (substituundo os dois Ultimos, respectivamente, aos
Deputados Durval Angelo e TarcIsio Henriques, por indicação das Liderancas
do PT e do PSDB), mernbros da supracitada Comissâo. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovacäo de requerimento do Deputado Marcos Helênio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. 0 Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar o Projeto de Lei n° 1.613/98, do Deputado
Gilmar Machado, que torna obrigatória a instalacão de dispositivos de
seguranca nas agencias e nos postos de servicos bancários no Estado. Na
fase de distribuiçao de rnatérias, o Presidente designa o Deputado Marcos
Helênio para relatar o Projeto de Lei n° 1.613/98. Passa-se a i a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de parecer sobre proposicãO
sujeita a apreciaçao do Plenário da Assernbléia. Corn a palavra, o Deputado
Marcos Helênio emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovacão, no 20
turno, do Projeto de Lei n° 1.613/98 corn as Emendas n°s 1 a 4. Submetido a
discussão e a votacão, e aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca OS

rnernbros da Comissão para a prôxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissães, 5 de agosto de 1998.
João Leite, Presidente - Marcos Helênio - Joäo Batista de Oliveira.

TRAMITAçAO DE PRoPoslçOEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.783/98

Comissâo do Trabalho, da Previdência e da Acäo Social
Relatório

I	 -,
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De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n° 1.783/98 visa a

declarar de utilidade pUblica a Associação de Assisténcia a Toxicômanos e
Alcoólatras Grupo Luz e Vida, corn sede no MunicIpio de Paracatu.

Realizado o exame prelirninar da matéria pela Comissão de Constituiçao e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
Regimento interno.

Fundamentaçao
A entidade em questão realiza urn trabalho que tern como objetivo principal

dar apoio e assisténcia aos dependentes de drogas, visando a sua
recuperaçâo e inserçáo no seio da familia e da sociedade.

Dessa forma, defende os seus direitos e também lhes presta assistência
médica e psicolôgica, promove cursos e eventos que venham a ajudar na sua
recuperação.

Merece a instituição, portanto, o tItulo de utilidade püblica.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n° 1.783/98 na
forma proposta.

Sala das ComissOes, 18 de agosto de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.786/98
Comissäo do Trabaiho, da Previdência e da Acao Social

RelatOrio
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em

análise propOe seja declarada de utilidade püblica a Assocuaçao de Pais e
Amigos dos Excepcionais - APAE de Nova Era, corn sede nesse rnunicipio.

Submetida a matéria, prelirninarmente, a Comissão de Constituiçao e
Justiça, que näo encontrou Obice a sua tramitaçäo e apresentou-lhe a
Emenda n° 1, deve esta Cornissâo, agora, deliberar conclusivamente sobre 0
projeto, nos termos regimentais.

Fundamentaçao 	 -
A APAE de Nova Era é fihiada a Federaçao Nacional das APAEs, de quem

recebe orientaçäo, apoio e supervisâo para desenvolver as habilidades e as
potencialidades do excepcional. Para tanto, realiza urn trabaiho pedagogico e
de sociabilizacao, promovendo a reeducaçao da fala, da linguagem e
psicomotora do excepcional, abrindo, assirn, novos horizontes para ele.

Dedicando-se a educaçao como fator essencial de adaptaçâo do
excepcional na vida em sociedade, a entidade faz jus a declaraçao de sua
Utilidade pUblica.

Conclusâo

L
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Em face do aduzido, somos pela aprovaçäo do Projeto de Lei no 1.786/98

corn a Emenda no 1, da Comissão de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1998.
Wilson TrOpia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N O 1.791/98
Comissão do Trabaiho, da Previdência e da Açâo Social

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

pretende declarar de utilidade pUblica o Conselho Central Imaculada
Conceiçao de Venda Nova, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

ApOs exame preliminar do projeto pela Comissão de Constituiçao e Justica,
que não encontrou óbice a sua trarnitaçao, cabe a esta Cornissão, agora,
deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceituarn as
disposiçöes regimentais.

Fundamentaçao
A prática da caridade exercida pela entidade em apreco sintetiza o seu alto

espirito filantrópico. 0 apoio moral e material dispensado aos necessitados
torna-a merecedora do titulo declaratório de utilidade püblica ora proposto.

Conc!usão
Pelas razôes expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei no

1.791/98 na forma original.
Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1998.
Wilson Tropia, relator.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.470/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orcamentária

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epIgrafe dispöe

sobre a proteçâo, a auxIlio e a assisténcia as vitimas de violência no Estado.
Preliminarmente, a Comissão de Constituiçao e Justica concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição e
apresentou-lhe as Emendas n

o
s 1 a 11. Posteriormente, a -Comissão de

Direitos Hurnanos opinou pela aprovação do projeto corn essas emendas.
Vern, agora, a matéria a esta Comissâo para ser analisada nos lindes de

sua competéncia.
Fundamentaçao

0 projeto de lei em tela dispoe sobre a proteçao, o auxIlio e a assistência as
vitimas de violência. Estabelece Os C8505 em que se aplica a lei, bern corno
os beneficios a serem concedidos. Alérn disso, propôe que somente sejam
beneficiadas as pessoas em estado de necessidade comprovado e que não
disponham de recursos, nao sejam atendidas por serviços de órgao ou
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entidade de assistência nern estejam amparadas por nenhum tipo de seguro.
Dispôe sobre atribuiçöes e atividades de apoio da Defensoria Püblica e,
também, sobre a custelo das despesas decorrentes da execução da lei.

Nesse ültirno aspecto prevê o projeto, em seu art. 6 0, que os recursos
financeiros necessários a execução da lei sejam geridos por meio de urn
fundo próprio a ser constituido.

Inicialmente, cumpre-nos observar que fundos são entidades contábeis,
mais adequadas para gerir recursos destinados a financiamentos, ou seja,
aqueles que serão emprestados a outras pessoas e, posteriormente,
retornarão ao fundo, mesrno que parcialmente, quando existir algum tipo de
subsIdio. Não seria o caso dos recursos a que se refere a proposição em tela,
pois estes seriarn simplesmente doados aos beneficiários ou utilizados em
outros gastos.

Além disso, a administracão de urn fundo, nos termos da Lei Complernentar
no 27, de 18/1/93, exige uma estrutura administrativa corn certa
complexidade, constitulda pelo órgão gestor, pelo agente financeiro e pelo
grupo coordenador, o que implica despesas administrativas.

Ademais, de nada adianta constituir urn fundo se não lhe apropriarmos
recursos. E, para a assistência as vitimas da violência, não vislumbrarnos
outra fonte plausivel e significativa senâo o Tesouro Estadual.

Assirn, nada mais simples e objetivo que as despesas correrem a conta de
dotacão orçamentária e serem pagas pelos órgãos e pelas entidades
competentes, em vez de se constituir a mencionado fundo. Nesse sentido,
propornos a Substitutivo no 1, redigido na conclusão desta peça opinativa.

Por outro lado, a partir da Constituição de 1988, talvez como resposta ao
sistema politico anterior, passou-se a produzir urna legislacâo pródiga em
conceder direitos e beneficios, sem se preocupar corn as correspondentes
recursos. Isso conduziu a uma situacão de desequilIbrio financeiro
insustentável. Atualmente, estarnos forrnando a consciência de que se tern de
trabalhar de maneira mais realista: sempre que se crie urn benefIcio, é
preciso prever seu custo e os recursos para cobri-lo. 	 -

No projeto de lei em tela, tanto os beneficiários coma os beneficios
apresentam urn arnplo aspecto de irnpossIvel mensuracão. Assirn, propomos
que os benefIcios sejam concedidos, observada a existência de recursos
orçamentários. Quando da tramitacão da proposta de lei orçamentária, esta
Casa poderá estabelecer urn "quantum", compatibilizando a concessão dos
benefIcios corn Os recursos, de maneira que se mantenha a equilibria das
contas püblicas. Essa idéia está também consubstanciada no substitutivo que
apresentamos.

Nessa oportunidade, vale ressaltar que o Substitutivo no 1 tern par
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finalidade, também, o aperfeicoamento técnico do projeto, dando-Ihe major
objetividade. Cumpre-nos observar que ele contempla as Emendas n°s 1 a 7
e 9 a 11, apresentadas pea Comissão de Constituiçao e Justiça, deixando de
faz6-lo em relação a Emenda n° 8, pelas razöes já aduzidas.

Finalmente, observamos que o projeto apresenta urn relevante alcance
social e entendemos ser amplamente justo que a sociedade, por meio do
Estado, repare a violéncia que ela mesma produziu.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Let n°

1.470/97 no 10 turno na forma do Substitutivo no 1, a seguir redigido, pela
prejudicial idade das Emendas n°s 1 a 7 e 9 a 11 e pela rejeição da Emenda n°
8.

SUBSTITUTIVO N o 1

Dispoe sobre a proteção, o auxIlio e a assistência as vItimas de violência no
Estado e dá outras providências.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Estado oferecerá proteçâo, auxIlio e assisténcia as vitimas de

violéncia, por meio dos órgâos ou das instituiçoes competentes, nos termos
desta lei.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, entende-se por vItirna de violéncia:
I - as pessoas que tenham sofrido danos em conseqüência de crimes

tipificados na legislaçao penal vigente;
II - o cônjuge e os dependentes da vItima;
III - as pessoas que tenham sofrido algum dano ao intervirem em socorro de

outrem em situação de perigo atual ou iminente;
IV - as testemunhas que sofrerem ameaças por haverem presenciado ou

indiretamente tornado conhecimento de atos criminosos, ou por deterem
informacoes necessárias investigaçao ea apuraçâo dos fatos.

Art. 30 - 
A proteção, o auxIlio e a assisténcia previstos no art. 10 desta leiconsistem em:

- colaborar para a adoção de medidas imediatas que visem a reparar OS
danos fisicos e materiais sofridos pela vitima;

II - acompanhar as diligéncias policials ou judiclais, especialmente quando
se tratar de crime violento;

Ill - elaborar e executar pIano de auxIllo e de manutençao econômica para
as vItimas, testemunhas e seus familiares que estiverem sofrendo ameaças e
necessitarem de transferéncia temporária de residência;

IV - pagar despesas de sepultamento da vItima de que trata o inciso I do art.
20, se do ato de violência resultar a morte;
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V - proporcionar alimentação para lesionados e seus dependentes corn

dificuldades econômicas, enquanto durar o tratamento;
VI - apoiar programas pedagOgicos para readaptação social ou profissional

da vItima.
Art. 40 - 0 Poder Executivo adotará medidas de prevenção contra a

violência que incluirão, entre outras:
- orientacão da população sobre o dever de contribuir para a investigacão

e a apuração de atos criminosos;
It - levantamentos estatIsticos dos casos de violência no Estado e

manutenção de banco de dados atualizado;
III - campanhas educacionais para esclarecimento da população.
Art. 51 - Poderá ser beneficiada corn o auxItio financeiro previsto nesta lei a

vItima que:
- comprovar a falta de recursos para arcar corn as despesas decorrentes

do ato de vioténcia;
II - não tiver acesso aos serviços de Orgâo ou entidade de assistência

püblica ou privada;
III - não estiver amparada por seguro de vida ou de danos pessoais e

materiais.
Art. 61 - Os beneficios e as acöes de que trata esta lei ficam condicionados

a existéncia de dotacäo orçamentária especlfica.
Art. 71 - Os Defensores Püblicos contaräo corn o apoio de membros do

Ministério Püblico, peritos, psicólogos, sociologos, assistentes sociais e outros
profissionais imprescindiveis a defesa dos direitos e das garantias da vItirna.

Art. 80 - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120
(cento e vinte) dias contados da data de sua publicacâo.

Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacäo.
Art. 10 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissôes, 18 de agosto de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - Marcos Helénio, relator - Alencar da Silveira

JUnior - Sebastiâo Navarro Vieira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.569/97

Cornissâo de Fiscalizacâo Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado Alencar da Silveira JUnior, o projeto em tela
assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos exames para diagnôstico
da AIDS em gestantes atendidas pela rede pUblica.

A proposição foi, preliminarmente, encarninhada a Comissão de
Constituiçâo e Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legabidade e apresentou a Emenda n° 1. A seguir, a Comissâo de SaUde
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emitiu parecer por sua aprovação corn a Emenda n° 1, da Comissäo de
Constituiçao e Justica.

Vem, agora, a projeto a esta Comissão para receber parecer no ârnbito de
sua competéncia.

Fu ndamentação
O projeto em epIgrafe assegura o oferecimento gratuito, pelo Estado, dos

exames para diagnOstico da AIDS em gestantes atendidas pela rede pUblica.
A AIDS e doença epdêmica que, a cada dia, atinge drasticamente as

camadas socials mais baixas, notadamente mulheres e crianças. A
desinformaçao é urn dos principais fatores dessa situação, aliada as precárias
condiçôes socioeconômicas.

Hoje, em Minas Gerais, segundo dados da Secretaria da SaUde, existern
8.000 portadores sintomáticos da doença; destes, 3.500 são mulheres em
idade fértil e corn parceiro fixo, em sua maioria. Os casos conhecidos de
crianças portadoras atingem 250, sendo que, em 1 ano, houve crescimento
de 202% nesse nümero, a que é, no mInimo, alarmante.

Apesar do mérito do projeto, devemos alertar para o fato de que a
gratuidade de exames de AIDS para gestantes não resolve toda a
problemática da doenca.

Em Minas existem poucos serviços de referência especializados na AIDS.
0 preconceito e a falta de treinarnento imperam na rede de saüde de todo a
Estado. E dificil e caro desmanchar resistências a doença e treinar
profissionais da area para lidarem corn a doença e a portador.

0 custo desse treinamento gira em torno de R$1.000,00 por profssionaI,
segundo informaçSes da Secretaria da Saüde.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.569/97 no 10

turno, corn a Ernenda n° 1, da Comissão de Constituiçao e Justica.
Sala das Corn issOes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Alencar da Sllveira JUnior. 	 -
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.640/98

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, a projeto de lei em questão dispôe
sobre os procedimentos preventivos relativos a obras-de-arte na construção
civil e dá outras providéncias.

Encaminhada a Cornissão de Constituição e Justiça, esta concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição e
apresentou ao projeto as Emendas n°s 1 a 3.
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Em seguida, a Comissäo de Transporte, Comunicação e Obras PUblicas

opinou por sua aprovacão corn as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justica.

Cabe, agora, a esta Comissão, analisar a proposicão nos lindes de sua
competéncia, conforme preceitua o art. 188, c/c a art. 102, VII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em destaque dispãe sobre os procedimentos preventivos

referentes a obras-de-arte na construçao civil e as condiçOes em que eles se
darão.

A proposicäo, em seu art. 2 0 , classifica as obras-de-arte na construçao civil
pertencentes ao Estado, quais sejam pontes, tUneis, viadutos, passagens
inferiores, pontilhôes, passagens subterrâneas para pedestres e passarelas,
e estabelece que o poder pUblico manterá relação atualizada delas, que,
segundo o art. 31, serão objeto de vistoria técnica de rotina, realizada a cada
12 meses, corn o propOsito de se verificar a seu estado de conservação.

Constatada, em relatôrio, qualquer anomalia que ponha em risco a obra, ela
será objeto de vistoria especial, conforme dispôem os arts. 4 0 e 50 do projeto.
As demais obras serão vistoriadas a cada 7 anos, conforme estabelece 0 art.
6° da proposição em exame.

O projeto de lei tern a mais relevante das intençSes: dotar a Estado de
instrumentos capazes de proporcionar-lhe urn diagnostico preciso das
condiçoes fisicas de suas obras, resguardando-se, desta forma, a patrimônio
do poder pUblico e o que se nos apresenta de mais caro: a vida dos seres
hurnanos, que, aos milhares, se servern dessas obras diariamente.

A Lei n° 11.403, de 21/1/94, lei orgãnica do DER-MG, estatui ser esse o
Orgão competente e responsável pela guarda e pelo zelo dessas obras.
Contudo, segundo essa autarquia, não existe, hoje, urna polltica eficaz de
monitoramento das condiçôes de segurança delas, coma institui a proposição
em análise.

Quanto ao aspecto financeiro e orcamentário, a proposição, apesar de, no
art. 90, criar a Cornissão Estadual de Vigilância das Obras-de-Arte na
Construção Civil, não dispöe sobre a rernuneraçâo desses cargos. Portanto, a
projeto nao apresenta repercussão para o Tesouro Estadual.

Esta Comissão considera oportunas as emendas da Comissão de
Constituiçao e Justiça, urna vez que a estrutura administrativa necessária
consecuçâo dos objetivos da proposiçao ja se encontra pronta.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.640/98, no

10 turno, corn as Ernendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de
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Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Alencar da Silveira JUnior.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.701/98

Comissão de Fiscalizacao Finance ira e Orcamentaria
RelatOrio

De autoria da Comissâo Parlamentar de Inquerito para, no Prazo de 120
Dias, Investigar a Falta de Repasses do Tesouro Estadual ao IPSEMG, nos
Ultimos 10 anos, das Parcelas Referentes a Contribuiçao dos Servidores, e
da Respectiva Cota de Responsabjiidade do Estado, em Cumprimento dos
Arts. 29 e 30 da Lei NO 9.830, de 18 de Dezembro de 1986; e Ainda Apurar os
Motivos Que Levaram as Irregularidades no Gerencjarnento do Instituto,
Diagnosticadas em Marco do Corrente Ano (1997), o projeto de lei em pauta
dispôe sobre o Conseiho Deliberativo do IPSEMG-CODEI.

ApOs o exame da Comissâo de Constituiçao e Justiça, que conciuiu pela
juridicidade, pela Constitucionalidade e pela legalidade da proposição, foi esta
encaminhada a Comissao de Administraçao PUblica, que opinou por sua
aprovacão, apresentanclo-ihe a Emenda n° 1.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para receber parecer nos lindes de
sua competência, conforme preceituarn as normas do art. 102, VII, c/c o art.
100, II, do Regimento Interno.

Fundamentacao
A proposição sob comento tem por finalidade criar o Conselho Deliberativo

do IPSEMG-CODEI como Orgão deliberativo e de orientaçâo superior,
competindo-Ihe, fundamental mente, fixar objetivos e politicas relativas a
atuaçâo dessa autarquia, por meio do estabelecit-nento de diretrizes gerais de
organizaçao, operaçao e administraçao.

A alteracâo da estrutura administrativa da instituição apresenta-se como
necessjdade do momento atual, em que a participaçao dos beneficiários na
formulaçao das politicas de gestão da autarquia é imperativo e enseja que Os
servidores atuem diretamente numa entidade que Ihes pertence.

0 art. 21 do projeto define a competência do citado Conseiho, enfatizarido-
se a de deliberar sobre poiltica de atendimento ao usuário e de prestação de
serviços, a polltica de concessão de beneficios, as propostas de
aperfeicoaniento dos instrumentos de atendimento aos usuários, as propostas
de regionalizacao do atendimento do IPSEMG e a formulaçao de convênios
corn os municIpios, bern como sobre os niveis de organizaçao do IPSEMG.
Além disso, estatui que o CODEI aprovará o piano de carreira e vencimentos
dos servidores do IPSEMG e os pianos de custeio, de aplicação do

213
patrirnônio e de gestão financeira. Compete ainda a esse órgão propor
medidas destinadas a promover a articulação entre instituiçôes pUblicas e
privadas localizadas no Estado e, finalmente, juigar recursos contra decisOes
da Presidência.

O projeto ora examinado não trará nenhum reflexo para o orçamento do
Estado, porquanto os membros do CODE] não perceberao remuneração peio
desempenho de suas atividades. Alérn disso, o IPSEMG fornecerá suporte
técnico e administrativo para o funcionamento desse Conseiho, possibilitando
que não se criem despesas para o erário.

Conciusão
Em face do exposto, somos pela aprovacâo do Projeto de Lei n° 1.701/98

no 1 1 turno, corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Administraçao PUblica.

Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Alencar da Silveira JUnior.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.708/98

Comissão de Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária
Relatôrio

De autoria do Deputado LeonIdio Boucas, o projeto em pauta dispOe sobre
a realizaçâo de testes vocacionais em alunos das escolas pUblicas estaduais.

A matéria foi distribulda a Cornissão de Constituiçäo e Justica, que concluiu
por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em seguida, foi o
projeto encaminhado a Cornissão de Educaçâo, Cuitura, Ciência e
Tecnologia, que opinou por sua aprovaçäo e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Vern a proposição, agora, a esta Cornissao para receber parecer nos lindes
de sua competéncia, conforme dispöem as norrnas do art. 102, VII, c/c o art.
100, II, do Regimento interno.

Fundarnentaçao
O projeto sob cornento objetiva tornar obrigatOria a reaiização de testes

vocacionais em alunos da 8a série do ensino fundamental, matriculados nas
escolas pUblicas estaduais. E inegávei o benefIcio que tais testes trarão para
O educando, esciarecendo dUvidas e incertezas quanto a sua vocação e
aptidão profissionais e preparando-o para ingressar no mercado de trabalho e
se realizar plenamente como ser humano e membro da comunidade.

A emenda apresentada pela Cornissão de Educaçâo visa a alterar o
momento da aplicaçäo dos testes, transferindo-o para a 31 série do ensino
médio.

Corn relaçao ao aspecto orçamentário, a proposiçao nâo indica a fonte de
recursos destinada a custear as despesas decorrentes da aplicaçäo da futura
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el. Entendemos entâo que, para sanar essa omissão, é necessária a
apresentaçâo de emenda que estabe!eça que os gastos pUblicos futuros
correrão por conta de dotação a ser inclulda, anualmente, na lei orçamentária.

Conclusão
Em face do exposto, somos p&a aprovação do Projeto de Lei n° 1.708/98

corn a Emenda n° 1, apresentada pela Comssão de Educaçao, Cultura,
Ciência e Tecnologia, e corn a Emenda n° 2, a seguir redigida.

EMENDAN°2
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - As despesas decorrentes da aplicaçao do disposto nesta lei

correrão por conta de dotacao a ser inclulda, anualmente, na lei orçamentária.
Parágrafo Unico - A execuçao das despesas ficará condicionada a

disponibilidade financeira do Tesouro Estadual para esse firn.".
Sala das Cornissôes, 18 de agosto de 1998.
Kernil Kumaira, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Alencar da Silveira Junior.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.755/98

Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentaria
Relatôrio

De autoria do Deputado Ibrahim Jacob, o projeto de lei em epIgrafe visa a
alterar o art. 11 da Lei n° 12.735, de 31/12/97, que dispöe sobre o lniposto
sobre a Propriedade de Velculos Automotores - IPVA.

Publicado em 21/5/98, o projeto fol encaminhado inicialmente a Cornissão
de Constituiçao e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Cabe, agora, a esta Cornissão analisar a matéria, nos termos regimentals.
Fundamentaçäo

0 projeto em tela pretende tâo-sornente rnodificar a data de inIcio da
cobrança do IPVA, a qual passaria a ser a partir de 15 de fevereiro de cada
ano. Segundo a atual legislaçao, essa cobrança tern-se iniciado no mês de
janeiro. 	 -

0 autor do projeto refere-se, em sua justificativa, a questão dos gastos corn
as festas de fim de ano e corn as férias de janeiro. Acrescentamos a essa
argumentação a cobrança do IPTU, que tambérn recai nesse més.

Do ponto de vista financeiro-orcamentário, a proposição não encontra ôbice
a sua aprovaçâo, pois o adiamento do recebimento do imposto por cerca de
30 dias não trará maiores prejuIzos aos cofres do Estado. Ressalte-se que
ate ha bern pouco tempo o IPVA era cobrado em escala mensal, de acordo
corn o final da placa, em datas posteriores a que se pretende estabelecer corn
o projeto.
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Outro aspecto positivo de se iniciar a cobrança em fevereiro é o fato de que

a Secretaria da Fazenda terá urn prazo rnaior para emitir e enviar as guias de
arrecadação, e estas poderão chegar ao contribuinte corn prazo maior para
pagarnento. Atualmente as guias tern chegado corn urn prazo exIguo para
quitaçäo, e muitos contribuintes, principalmente as que se encontram
viajando, tern acesso a essas guias depois de já vencido o prazo para
pagamento. Além disso, a dilação dos prazos de vencimento contribuirá para
a reduçao do turnulto nas filas dos Bancos, provocado pela concentração de
pagamentos.

Vale ressaltar que a projeto visa a alterar apenas a "caput" do art. 11,
ficando rnantidos os seus paragrafos 1° e 2 1, que estabelecern o
escalonarnento do pagamento e a autorização para a concessão de desconto
para pagamento em cota Unica.

Conclusão
Em face do exposto, sornos pela aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.755/98

no 10 turno.
Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Hetênio - Alencar da Silveira Junior.
PARECER PARA 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.761/98

Cornissão de Fiscalizacao Financeira e Orçamentária
Retatório

No uso da atribuiçäo que the confere o art. 65 da Constituiçâo Estadual, o
Governador fez encaminhar a esta Casa, por meio da Mensagem n° 270/98, o
projeto de lei em epIgrafe, que autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao
Municlpio de Astolfo Dutra.

Nos termos regimentals, a proposição foi remetida preliminarmente a
Comissão de Constituiçâo e Justica, que perdeu a prazo para emitir seu
parecer.

Dando seqüéncia a tramitaçâo, cumpre a este Orgão colegiado, agora,
exarniná-la quanto a repercussâo financeira, conforrne estabelece o art. 102,
VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
O imOvel objeto da proposiçäo é constituldo de urn terreno urbano corn

450rn 2, havido por doacao do Municipio de Astolfo Dutra, conforme escritura
püblica apensa ao processo.

Segundo esse docurnento, a doacâo se fizera corn o intuito de se instalar no
local urn posto de saüde, finalidade essa que, por razães de ordem diversa,
nunca se concretizou. A administracâo municipal, por isso, pleiteia seja a
imôvel repassado ao MunicIpio de Astolfo Dutra, corn o objetivo de se
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No que concerne aos aspectos financeiros e orcamentários, cumpre-nos
salientar que a efetivaçao do pretendido negOcio juridico representa medida
de caráter social, além de não acarretar despesas para Os cofres estaduais.

Vale ressaltar ainda que o imOvel continuará integrando 0 patrimônio
pUblico, visto que a edicâo da lei implicara apenas sua transferência da esfera
estadual para a municipal.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.761/98 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Corn issöes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Alencar da

Silveira Junior - Marcos Helênio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE RESOLuçA0 N O 1.859/98

Comissäo de Fiscalizaçao Financeira e Orcamentaria
RelatOrio

De iniciativa da Comissâo de Politica Agropecuarja e Agroindustrial, o
Projeto de Resoluçao n° 1.859/98 tern por objetivo aprovar previamente as
alienaçoes de terras devolutas estaduais que menciona.

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de Constituiçao e
Justiça, que se manifestou por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade. Em seguida, a Comissão autora do projeto opinou por sua
aprovaçao na forma apresentada.

Agora, cumpre ao Orgão colegiado apreciar a proposição, atendo-se aos
lindes de sua competéncia.

Fundamentacao
0 trabalho que precede o ato de ernissão do titulo de propriedade do imOvel

ao seu legitirno posseiro envolve mültiplas açôes, tanto de caráter pericial,
quanto de análise juridica, executadas pela RURALMINAS, que é o Orgão
legalmente incumbido de tal fim.

Tendo em vista que a contrapartida das despesas corn essas atividades
compreende o pagamento de taxas e emolumentos, a compra da terra pelo
beneficiário da legitimação e, ainda, os recursos oriundos do orçamento anual
do Estado, constata-se, de pronto, a inexistêncja de onus para os cofres
püblicos.

Entendemos, portanto, plenamente justificada a Iegitimaçao de posse de
terras devolutas, que tanto bem-estar e segurança proporciona as famIlias
que participaram do processo de ocupaçao do territôrio mineiro.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução no
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1.859/98 no 10 turno, na forma apresentada.

Sala das CornissOes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Alencar da Silveira JUnior.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.269/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatário

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o Projeto de Lei n° 1.269/97
autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao MunicIpio de
São Sebastião da Vargem Alegre.

ApOs sua aprovação no 10 turno, na forma do Substitutivo n° i, a matéria
retorna a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos
financeiros e orcamentários. Conforme o disposto no § 10 do art. 189 do
Regimento Interno, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentaçao
Conforme esta Comissão já se manifestou anteriormente quando das

discussöes ocorridas no 10 turno, o projeto de lei em análise não encontra
Obice do ponto de vista financeiro e orçamentário a sua aprovação.

DispOe a matéria sobre doaçao de bern imóvel ao MunicIpio de São
Sebastião da Vargem Alegre. 0 bern foi doado pela municipalidade para a
construção de uma unidade escolar da rede estadual, tendo o donatário dado
ao imóvel a destinação prevista. No entanto, o educandário foi transferido
para outro local, e, posteriormente, o Distrito de São Sebastião da Vargern
Alegre, alcançando "status" de municIpio, manifestou interesse em utilizar 0
imôvel para abrigar instalaçOes da Prefeitura.

Não havendo restriçOes a transferência do imóvel ao recém-criado
municIplo e se tratando de doacão, não ha encargos ou onus financeiros para
as partes envolvidas na transação.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.269/97 na forma do vencido no 10 turno.
Sala das ComissOes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos

Helénio - Alencar da Silveira JUnior.
Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJ ETO DE LEI N O 1.269/97

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de São Sebastião da
Vargem Alegre o irnóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Municipio de São

Sebastião da Vargem Alegre o imOvel constituldo por urn terreno corn area de
728m2 (setecentos e vinte e oito metros quadrados), situado nesse municIpio,
registrado sob o n o 5.628, a fis. 78 do livro 3-H, no CartOrio do Registro de
tmOveis da Comarca de Miral.

Parágrafo ónico - 0 imOvel descrito neste artigo destina-se a abrigar as
instalaçoes da Prefeitura Municipal.

Art. 20 - 0 imOvet de que trata esta lei reverterá ao patrirnônio do Estado Se,
findo o prazo de 3 (trés) anos contados da data de lavratura da escritura
pUblica de doação, não the tiver sido dada a destinaçao prevista no art. 10
desta lei.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 41 - Revogam-se as disposicöes em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.485197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Retatório
De autoria do Deputado Geraldo da Costa Pereira, o Projeto de Lei n°

1.485/97 autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de
DivinOpolis.

Após sua aprovacão no 10 turno, na forma do Substitutivo n° 2, a matéria
retorna a esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno, conforme
estabelecido pelo Regimento Interno, cabendo-nos examiná-la quanto aos
aspectos financeiros e orçamentários.

De acordo corn o art. 189, § 1°, do mesrno estatuto, apresentamos a
redaçao do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Reiteramos o parecer favorável desta Comissão no 10 turno, por entender

que a medida proposta em muito benefIciará a comunidade de Divinópolis,
uma vez que o imóvel em questão Ira sediar o Poder Legislativo Municipal.

A matéria constante na proposição coaduna-se corn o interesse püblico e
atende aos mandamentos da legislação em vigor. Constatarnos-que o projeto
não acarreta aumento de despesa nem incremento de receita no orçamento
do Estado, não havendo nem mesmo a necessidade de ser a alienaçao por
doacao inclulda na lei orçarnentária.

Ha de se considerar ainda que, mesmo havendo reduçâo do ativo
imobilizado do Estado, este serã compensado pelos benefIcios sociais
advindos da doacao.

Isso posto, não encontramos óbice do ponto de vista financeiro e
orçamentário a aprovaçao do projeto em causa.

Conclusão

219
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.485/97 no

20 turno, na forma do vencido no 10 turno.
Sala das Comissöes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Alencar da Silveira Junior.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJ ETO DE LEI N O 1.485/97

Autoriza o Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Divinópolis o imável que
especil9ca.

A Assembtéia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de

Divinópolis o imóvel constituido de urn terreno retangular, corn area de
1.470 M2  (rnil quatrocentos e setenta metros quadrados), situado nesse
rnunicIpio, na Rua São Paulo, tendo 49m de lado e 30m de frente, contados a
partir de 60m da Av. 1 0 de Junho, registrado sob o n° 44.978, a fls. 271 do
livro AT, no Cartório de Registro de ImOveis e Hipotecas da Comarca de
DivinOpolis.

Parágrafo tinico - A alienação do imóvet descrito neste artigo condiciona-se
A sua utilizacäo pela Cãmara Municipal de Divinópolis.

Art. 20 - 0 imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se,
findo o prazo de 3 (trés) anos contados da Iavratura da escritura püblica de
doacão, näo the tiver sido dada a destinaçao prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacào.
Art. 41 - Revogarn-se as disposiçães em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.631/98
Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentaria

RetatOrio
De autoria do Deputado Antonio Julio, a projeto de lei em epIgrafe dispöe

sobre a quitacao de crédito tributarlo com precatOrios e dá outras
providéncias.

Aprovado no 10 turno, corn as Emendas n°s 1 e 2, retorna a projeto a esta
Comissão para receber parecer no 2 0 turno, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Eu ndarnentacao

As modiflcaçOes reatizadas no 10 turno tornaram a proposição mais viávet.
Como assinatamos anteriormente, a projeto não acarreta Onus para a receita
tributária do Estado. Ao contrarlo, estirnuta o pagamento de débitos tributários
de contribuintes inadirnptentes.

Ademais, a projeto implementa medida importante para minimizar 0
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problema dos precatórios estaduais, que nâo tern sido liquidados pelo Estado.
Entendemos ser viável a quitação de crédito tributário corn valores

representados pelos precatórios judiciários estaduais. 0 Estado já abriu
precedente ao permitir a quitacao do crédito tributário corn doacao em
pagamento de bens móveis novos e irnôveis, bern como mediante TItulos da
Divida Agrária - TDAs - e Titulos da Divida Contratual Securitizada.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.631/98, no 2° turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissães, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastiâo Navarro Vieira, relator - Marcos

Helênio - Alencar da Silveira JUnior.
Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.631/98

Dispãe sobre a quitaçâo de crédito tributário corn precatórios e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a quitacão de créditos

tributários do Estado corn a utilizaçao de precatórios judiciários estaduais.
Art. 20 - A quitaçâo a que se refere o artigo anterior se aplica aos créditos

tributários inscritos ou não em divida ativa, ajuizados ou não, vencidos ha
mais de 12 (doze) meses.

Art. 30 - 0 valor dos precatórios para os fins da quitacâo de que trata esta
lei será aquele hornologado judicialmente e formaimente requisitado pelo
Tribunal competente.

Art. 40 - 0 titular de precatórios judiciários estaduais, para os fins da
quitacao do crédito tributário de que trata esta lei, poderá transferir seu direito
a outras pessoas fisicas ou juridicas, mediante documento legal de
transferência.

§ 1 0 - Para os fins do disposto no "caput", deste artigo, a substituicâo
processual por terceiro detentor de cessão de direito do precatOrio far-se-6 na
forma do art. 42 do Côdigo de Processo Civil.

§ 21 - 0 docurnento de transferência será estabelecido em regulamento,
que especificará a forma e as demais condicaes da quitacão de crédito
tributário corn precatórios.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaco.
Art. 60- Revogam-se as disposiçöes em contrário.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1998

ATAS

ATA DA 398a REUNIAO ORDINARIA, EM 19/8/98
Presidência dos Deputados Francisco Ramaiho e Durval Angelo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 11 Fase (Expediente): Ata -
Interrupcâo e reabertura dos trabalhos ordinários - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Elmo Braz - Maria Olivia - Agostinho PatrUs - Ailton

Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Ambrásio Pinto - Arnaldo
Canarinho - Dimas Rodrigues - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Santanna - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Maria Barros - Luiz Fernando
Faria - Marco Regis - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiâo
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 1015min, a lista de

comparecirnento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 21-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

1  Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5a..Secret6ria nas funcoes de 2 0- Secretário,

procede a leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sem restricöes.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1 1 do art. 22 do
Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para dar
prosseguirnento ao Seminário Legislativo Direitos Humanos e Cidadania.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra ediçao.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

O Sr. Presidente(Deputado Durval Angelo) - Estão reabertos os trabaihos
ordinários

Encerramento
0 Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexisténcia de
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"quorum" para a continuacäo dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a reuniäo extraordinária de logo mais, as 20 horas, e
convocando os Deputados para reunião especial de amanh, dia 20, as 9
horas, nos termos do edital de convocação, bern como para a reuniâo
ordinária também de amanh, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: ( - A
ordem do dia anunciada é a publicada na ediçâo anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA 128a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia oito de julho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Kemil Kumaira,
Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, José Braga, Durval Angelo e
Mauri Torres, membros da Comissão supracitada. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara aberta a reunião
e, em virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado Mauri Torres,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita
aos membros da Comissão que a subscrevam. A seguir, informa que a
reunião se destina a apreciar, em 2 0 turno, o parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.757/98, do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar
imóveis de propriedade do Estado, e designa relator do projeto o Deputado
José Braga. Passa-se 6 11 Fase da Ordem do Dia. Corn a palavra, o relator,
Deputado José Braga, emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovaçâo
do projeto. Submetido a discussão e votacâo, e o projeto aprovado por
unanirnidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo para a
próxima reuniâo ordinãria, determina a lavratura da ata e encerra Os

trabaihos.
Sala das ComissOes, 18 de agosto de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio -

Alencar da Silveira Junior. 	 -
ATA DA 19a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia cinco de agosto de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados João
Leite, João Batista de Oliveira e Marcos Helênio ( substituindo este ao
Deputado Durval Angelo, por indicacão da Liderança do PT), membros da
supracitada Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Joâo Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovacão de
requerimento do Deputado Joâo Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata
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da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
da Comissão presentes. A seguir, o Presidente esclarece que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e procede a leitura da
seguinte correspondência: ofIcio da Presidência da Repüblica, informando
que foi encaminhado ofIcio ao Ministério da Justiça, para exame e medidas
julgadas cabIveis, em resposta ao requerimento desta Comissão, em que
solicita providências corn relação as ameaças a integridade fisica do Grupo
Tortura Nunca Mais do Estado do Rio de Janeiro; do SINDPUBLICOS-MG e
ASSEIJ, encaminhando reivindicaçoes que visam a melhoria do sistema
penitenciário; correspondência anônirna, denunciando urn policial civil de
Nova Lima, de prática de tráfico de drogas e outros tipos de ilegalidade; dos
Srs. Wallace Calixto Mimar e Paulo César Freire, do MunicIpio de Passos,
solicitando o encaminhamento de oficio a Secretaria da Segurança Püblica,
para que se tome providéncias no que diz respeito aos abusos cornetidos por
policiais militares, nas constantes "blitz" por eles realizadas em locais
variados, as quais quase sempre colocam o cidadão honrado em situaçao
vexatOria, humilhante e degradante; Laurito Ramos Batista, detento da Cadeia
do MunicIplo de Pará de Minas, solicitando sua transferência para uma
penitenciária do Estado; Waldir Augusto de Lima, detento da Penitenciária do
MunicIpio de Governador Valadares, solicitando sua transferência para a
Penitenciária do MunicIpio de TeOfilo Otôni, a firn de ficar mais perto de seus
familiares; das Sras. Maria Celia Tolomeu Pereira, solicitando a transferência
de seu irmâo Sebastiâo Carlos Tolomeu, detento da cadeia do MunicIpio de
Governador Valadares, para a Penitenciária de Linhares, no MunicIpio de Juiz
de Fora, a fim de ficar mais perto de seus familiares; Maria Rosinéia, esposa
do Sr. Antonio Vicente da Silva, detento da Penitenciária Nelson Hungria, em
Nova Contagem, denunciando os maus-tratos que o esposo vem sofrendo
dentro da cadeia; dos funcionários e dos detentos da Prisão Albergue
Presidente João Pessoa, denunciando a ma administraçâo da Diretora do
referido órgão, pelo tratamento desumano e cruel conferido aos detentos; do
Sr. Ruy Lacerda Filho, detento da Penitenciária do MunicIpio de Governador
Valadares, solicitando sua transferência para a Penitenciária do MunicIpio de
Juiz de Fora, a firn de ficar mais perto de seus familiares; do Auditor-Geral do
Estado, Luiz Vicente Ribeiro Calicchio, encaminhando cOpia dos relatários
das auditorias levadas a efeito no Centro de lntegração do Adolescente em
Sete Lagoas, em resposta ao requerimento desta Comissâo, em que solicita 0
envio dos resultados das investigaçOes das mortes ocorridas no referido
órgâo; dos detentos da Cadeia PUblica do MunicIpio de Tarumirim,
denunciando os maus-tratos por eles sofridos e solicitando que esta
Corn issao tome as providências cabIveis; do Sr. Errol Braz de Souza e da
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Sra. Ramira Silva de Souza, pais do Sr. Anderson Silva Braz, solicitando que
esta Comissão interceda a favor de seu fliho, que foi preso sob a acusacão de
tráfico de drogas, em Juiz de Fora, e transferido para o Presidio de
Segurança Maxima de Contagem, antes de ser ouvido ou levado a
julgamento; do Sr. Edison Dacold, detento da Penitenciária José Maria
Alkimin, na qual relata que, como obteve, no dia 2110/97, parecer favorável do
conselho para que fosse libertado condicionalmente, mas continua preso,
solicita que esta Comissão interceda a seu favor. A seguir, o Presidente
designa o Deputado Durval Angelo para relatar o Projeto de Lei n° 1.423/97.
Passa-se a 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de
parecer sobre proposição sujeita a apreciacão do Plenário da Assembléia. 0
Presidente informa que continua em discussão o parecer sobre o Projeto de
Lei n° 1.654/98, em virtude do pedido de vista feito pelo Deputado TarcIsio
Henriques em reunião anterior. Colocado em discussão e votacão, é
aprovado no 10 turno o parecer que conclui peta aprovaçâo do Projeto de Lei
n° 1.654/98. Passa-se 6 21 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a
votaçao das proposiçOes sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão.
Submetidos a votação, os Requerimentos n°s 2.639 a 2.653/98 são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presenca dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os
trabahos.

Sala das ComissOes, 19 de agosto de 1998.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Arnaldo Penna.

TRAMITAçAO DE PRoPos!çoEs
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N o 1.795/98

Comissão de Saüde
Relatório

De autoria do Deputado Pericles Ferreira, o projeto de lei em epIgrafe
declara de utilidade pUblica a Fundacão de Pesquisa e Ensino em Cirurgia -
FUPEC -, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada a Comissão de Constituição e
Justica, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vern agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em turno
ünico, na forma regimental.

Fundamentacão
A entidade ora examinada presta assistência a pacientes carentes

portadores de doencas cirürgicas prevalentes, além de promover pesquisas
cientIficas, congressos, simpósios e outros eventos.
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Para que ela possa continuar a expandir seu trabalho, reconhecemos a

conveniência em declará-la de utilidade püblica.
Conclusão

Em vista do exposto, opinamos pela aprovacao do Projeto de Lei n°
1.795/98 em turno ünico, na forma proposta.

Sala das Comissöes, 20 de agosto de 1998.
Jorge Hannas, relator.
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BELO HORIZONTE, SABADO, 22 DE AGOSTO DE 1998

ATA

ATA DA 399a REUNIAO ORDINARIA, EM 20/8/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Interrupçâo e Reabertura dos Trabaihos Ordinários - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Maria Olivia - Agostinho

PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Durval Angelo - Ermano Batista - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hannas - José Maria Barros - José Militâo - Marco Regis -
Maria José Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo
Pettersen - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos -
Tarcisio Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Joâo Leite) - As 14 horas, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado Ivair Nogueira, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
Interrupçao dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 10 do art. 22 do
Regirnento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para o encerramento
do Seminário Legislativo Direitos Humanos e Cidadania.

- A ata desta parte da reunio será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabaihos Ordinários

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Estão reabertos os trabaihos
ordinários.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para continuaçâo dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
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Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 25, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição de
25/8/98.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, TERçA-FEIRA, 25 DE AGOSTO DE 1998

AlA

ATA DA 4 a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE POLITICA
AGROPECUARIA E AGROINDUSTRIAL

As dezesseis horas do dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Paulo Piau, Ailton
Vilela e José Henrique (substituindo este ao Deputado Antonio Andrade, par
indicacão da Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, a Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado
José Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
par aprovada e e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir
informa que a reunião se destina a apreciar o Projeto de Resoluçao no
1.859/98, desta Comissão, que aprova, em conformidade corn a Constituiçâo
do Estado, as alienacOes de terras devolutas que especifica. 0 Deputado
Paula Piau avoca a si a relatoria da matéria. Passando 2a fase da Ordern do
Dia, a Deputado Paulo Piau emite parecer pela aprovação do projeto no 10

turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado a parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reuniâo ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das ComissOes, 19 de agosto de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Ailton Vilela - Gilmar Machado.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 26 DE AGOSTO DE 1998

ATA

AlA DA 295a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 19/8/98
Presidência da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1 1 Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Discussão de Proposiçoes: Inexistência de "quorum" para votaçãa -
Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei no 1.393/97; apresentaçâo da
Emenda no 4; encerramento da discussâo; encaminhamento do projeto corn a
emenda a Comissão de Direitos Humanos - Discussão, em 2 0 turno, do
Projeto de Lei no 1.398/97; encerramento da discussão - Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei no 1.614/98; encerramento da discussão - Discussão,
em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.673/98; discursos dos Deputados Gilmar
Machado e Alvaro Antonio; encerramento da discussâo - QuestOes de ordem;
chamada para recomposiçâo do nümero regimental; inexistência de "quorum"
para continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem as Deputadas:
Elmo Braz - Maria Olivia - Agostinho PatrUs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -

Alencar da Silveira JUnior - Alvaro AntOnio - Arnbrósio Pinto - Antonio Andrade
- AntOnio Genaro - Antonio JUlio - Arnaldo Penna - Dimas Rodrigues - Ermano
Batista - Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim
Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Joao Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique -
José Maria Barros - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvéclo - Sebastião Navarro Vieira
- Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wilson Trópia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos as
nossos trabaihos. Corn a palavra, a Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniào anterior.

1  Parte
Ata

- 0 Deputado Deputado AIlton Vilela , 20-Secret6rio "ad hoc", procede a
leitura da ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçOes.

21 Parte (Ordem do Dia)
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A Sra. Presidente - Nos termos do edital de convocaçao, a Presidência val

passer a 21 Parte da reunião, corn a discussão e a votaçâo da matéria
constante na pauta.

Discussâo de Proposiçoes
A Si-a. Presjdente - A Presidêncja verifica, de piano, que não ha "quorum"

para a votaçao das matérias constantes na pauta, mas que o ha para a
discussäo das demais matérias.

Discussão, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 1.393/97, da CP1 do Sistema
Penitenciário, que dispöe sobre o transporte de preso provisório ou
condenado. A Comissão de Direitos Humanos opina peta aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno, corn as Emendas n°s 1 a 3, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.

Vém a Mesa:
EMENDA NO 4 AO PROJ ETO DE LEI N O 1.393/97

Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - 0 art. 70 da Lei n° 12.967, de 27 de juiho de 1998, passa a vigorar

com a seguinte redeção:
"Art. 70 - Ficam transformados 14 (quatorze) cargos de provimento em

comissâo de Diretor I, codigo MG-06, sImboto DR-06, lotados nos
estabelecimentos penitenciários, em cargos da clesse de Diretor Setoria! de
Unidade Penitenciárie, código MG-46, sImbolo DU-46, pertencente ao Grupo
de Direçao Superior, constante no anexo do Decreto n° 37.711, de 29 de
dezembro de 1995, mantida a mesma remuneraçao.

Parágrafo ünico - Fica acrescentado o código MG-46 ao item 3 do § 2 1 doart. 30 do Decreto n° 37.711, de 29 de dezembro de 1995.".".
Sala das ReuniOes, 19 de agosto de 1998.
Ajaimar Silva

ACORDO DE LIDERES
Os Deputados abaixo assinados, membros do Coiegio de Lideres, acordam

em que seja apresentada ernenda ao Projeto de Lei n° 1.393/97, corn o
objetivo de retificar a codificaçao de cargos constante na Lei n o 12.967, de27/7/98.

Sate des Reuniôes, de de 1998.
Adeimo Carneiro Leão - Ajalmar Silva - Marco Regis - Mauri Torres -

Sebastjão Hefvécio.
A Sra. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussâo, foi

apresentada ao projeto emenda do Deputado Ajalmar Silva, que recebeu o n°
4. Nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno, a Presidência vai
devolver o projeto corn a emenda a Cornisão de Direitos Hurnanos, para
parecer.
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Discussäo, em 2 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.398/97, da CPI do Sisterna

Penitenciário, que altera a Lei n o 11.660, de 2/12/94, que reorganize o
Departarnento Estadual de Obras PObticas e dá outras providências. A
Comissâo de Administracão Püblica opine pete aprovaçâo do projeto ne forma
do vencido em 10 turno. Em discussão, o projeto. Não ha oradores inscritos.
Encerre-se a discussão.

Discussão, em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 1.614/98, do Deputado Alencar
da Silveira JUnior, que ecrescenta dispositivo a Lei n° 12.708, de 29/12/97,
que dispOe sobre o Programa de Fomento ao Desenvolvimento des
Microempreses e des Empresas de Pequeno Porte do Estado de Mines
Gerais, e dá outres providêncies. A Comissão de Justice conctui pete
constitucionatidade do projeto. A Comisso de Turismo opine por sue
aprovação. Em discussâo, o projeto. Nâo ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo.

Discussäo, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.673/98, do Deputado Gilmer
Machado, que dispãe sobre o pagamento da remuneração dos servidores
pUbticos e da outres providêncies. A Comissão de Justica conclui pete
constitucionatidade do projeto corn a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração PUblica opine pete aprovação do projeto corn a
Subemenda n° 1, que apresenta, a Emenda n° 1, da Comissão de Justice. Em
discussão, o projeto. Pare discutir, corn a petavra, o Deputado Gilmar
Machado.

O Deputado Gilmer Machado - Sr. Presidente, Sras. Deputedes, Srs.
Deputados, aproveitando o momento de discutir o projeto que apresentamos
sobre a remuneração dos servidores pUbticos do Estado, gostariemos de
escterecer que corn ete tivemos a intencâo de resgatar e recuperar o setario
dos servidores, que hoje e pago corn atraso, acontecendo o mesmo corn seus
biênios e qüinqüênios.

O que vern acontecendo e que, por exernpto, se é pubticedo no "Mines
Gerais" o direito de urn funcionário a urn biênio ou qüinqüénio no mês de
jutho, o Governo so corneca a pagá-lo em outubro. 0 servidor fica atguns
meses sern receber aquito a que fez jus. Isso vai ecumutendo. Ha quem tenhe
meis de R$5.000,00 a receber do Estado e não consegue. 0 Governo se
recusa a pager o que deve ao conjunto dos servidores.

Nosso objetivo foi charnar a atençao do Governo e atertá-to pera o feto de
que esse tipo de procedirnento poderie causer transtorno. E eI está: os
trabaihadores do ensino inicieram urna greve por tempo indeterminedo. 0
Governo, que tern feito atarde de que na educação esta tudo resotvido, é
desmasceredo, e ye-se ctaramente que a questão não é bern essa.

0 Secretário da Educeçâo, o Sr. Joâo Batiste dos Mares Guia, esteve neste
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Pienário, atendendo a convocaçâo desta Casa, e disse que nos estaria
enviando em breve o projeto de piano de carreira, e que terlamos urna
teleconferéncia no início de juiho. Estamos no dia 19 de agosto, e ate hoje o
Secretário nern se dignou a enviar urna satisfaçâo sobre aquilo que prometeu
e ainda nâo curnpriu. Sua fala naquela oportunidade está gravada. Ternos as
fitas e vamos mostrá-las. Queremos que o Secretário responda por que o
projeto ate agora não chegou ao Legislativo.

Estamos presenciando uma greve que, evidentemente, vai prejudicar os
alunos. E isso, por quê? Simplesmente pela irresponsabilidade e pelas falsas
palavras ditas nesta Casa pelo Secretário da Educaçao.

Vamos fazer urn requerimento solicitando explicação Para a falta corn a
verdade por parte do Secretário da Educação. Nosso Regimento estabelece
que ele tern de vir a Assembléia dizer a verdade, e ele mentiu Para o Poder
Legislativo. Isso significa que o Governo do Estado está sonegando, mentindo
e, em conseqüência, levou a greve os trabaihadores do ensino. Entendernos
justa essa greve, porque o Governo descumpriu urn acordo, faltou a urn
cornpromsso que assumiu corn os servidores do Estado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Nobre colega, certa feita, urn
profeta disse assim: "0 Senhor deu-me lábios Para falar corn os eruditos, dá-
me também, Senhor, ouvidos de erudito Para ouvir os eruditos".

Eu parei Para ouvi-lo. 0 Deputado que atua, e todos aqui tern o seu
ministério, as vezes envolve-se tanto, apaixona-se tanto por seus projetos
que não tern tempo de observar, de parar - ouve as vezes Para debater -, de
observar o espIrito do orador.

Ouvindo-o, chego a conclusão: esta Casa vai perder urn grande defensOr
da justiça. Vai perder, mas vai perder ganhando. Ganhando prestigio Para
Minas Gerais. Prestigio Para a bancada rnineira que precisa tornar a ser urn
CaparaO, o Everest da politica nacional, da honra, da dignidade, e V. Exa. é
urn Deputado digno.

Quantas vezes perdernos essa oportunidade de analisar o que fala 0
coraçao de urn politico vocacionado, e como ele fala defendendo a justica,
nos traz argumentos Para que possarnos nele refletir, aperfeiçoá-lo, debater,
mas também receber.

V. Exa. está falando de aigo muito importante. V. Exa. está mostrando que
a insensibilidade de urn politico é capaz de levá-lo a ficar totalmente cego, ao
ponto de ele considerar o Estado uma empresa. Os membros deste EstadO,
simples operários, mas digo operários, trabalhadores da indUstria e do
comércio e das iniciativas nacionais que são escravizantes. Hoje tudo tern
prioridade, tudo tern valor, tudo é caro, sO o hornem não é, o hornern é 0 vil, e
o desprezIvel. Como não se cumpre acordo corn professores, corn aqueles
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que se levantaram Para defender o que ha de mais importante, a dignidade da
Nação? São verdadeiros guerreiros e guerreiras esses professores primários
que saern por al.

A Sra. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que, nos termos do
art. 159, ele não poderá, durante a discussâo, desviar-se da matéria em
debate.

O Deputado Raul Lima Neto - Estou na rnatéria em debate, Exceléncia.
Dentro da matéria, gostaria que V. Exa. pudesse também ouvir como erudita.

A Sra. Presidente - A matéria em debate é o projeto de lei que dispOe sobre
o pagamento da remuneração dos servidores pUblicos e dá outras
providencias.

O Deputado Raul Lima Neto - 0 nobre Deputado Gilmar Machado está
falando exatamente sobre essa rnatéria. Gostaria que V. Exa, se estivesse
me ouvindo, me ouvisse como os eruditos, porque V. Exa., as vezes, fala
como erudita, as vezes.

Atentando Para a defesa que V. Exa. faz é que o apóio. Fazendo a apologia
desse projeto, dessa matéria, corn clareza, corn clarividência, corn
cristalinidade V. Exa. dernonstra que o Governador e o Vice-Governador são
insensIveis ao funcionalismo. Ha quantos anos não tern aurnento as
professoras e os professores prirnáriosl Eu digo que são guerreiros, sirn,
porque defendem o que ha de rnais importante, a dignidade, porque a
dignidade está associada a educaçao. Va ao Norte de Minas, por exemplo, vá
a Zona da Mata, vá ao vale do Jequitinhonha, vá a região de Várzea da
Palma e vera, nobre Presidenta, o sofrimento de funcionários püblicos, de
professoras pegando carona, arriscando-se a cair nas mãos de monstros
como esse Francisco. S. Exa., quando se trata de funcionalismo, releva o
assurito.

V. Exa., Deputado Gilmar Machado, falou corn rnuita propriedade. Quero
falar daquele que está falando e estou dentro da ordern, porque aquele que
está falando está tratando do assunto, está defendendo o que ha de mais
irnportante nesta Naçao, que e o hornem, porque a Nação não é uma
empresa. E o Estado deveria ser o paradigma, o Estado deveria ser urn
modelo, o Estado deveria ser aquele no qual as empresas, as estatais, nele
se refletissem. Mas o Estado é draconiano. E digo mais, é também
"draculiano", porque não sornente o Estado oprirne o povo corn leis que
Oprirnem, como também não cumpre as leis, como tarnbém mente. E mente
Para esta Casa, Para este parlamento!

V. Exa. me perdoe ter ficado dessa forma, mas quero dizer que tarnbérn sei
que a muitos causa indignação observar a insensibilidade daqueles que tern
Os ouvidos tapados Para o clamor do povo. Por isso, embora o Secretário da
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Educação chegue aqui e faca aquela dialética bonita, linda, as obras são
diferentes. Prega-se uma coisa, e se faz outra. A Verdade comparou o
pregador a urn semeador: pregar se faz corn a boca, sernear se faz corn as
mãos. Mas se o que vocé semeia é uma apologia daquilo que você fala, seria
ate melhor que o Secretário tivesse ficado calado. Muito obrigado, nobre
parlamentar.

0 Deputado Gilmar Machado - Agradeço ao nobre Deputado Raul Lima
Neto, que traz ao debate algumas questaes que realmente reforçarn a tese de
que os servidores não podem mais continuar nessa situação. E o projeto trata
disso. Não podemos mais continuar atrasando os salários desses servidores,
sem que eles tenham tido reajuste. E muito bern lembrou o Deputado Raul
Lima Neto que existem regioes em nosso Estado onde as pessoas não tern
transporte. Elas tern de ir trabaihar em locais distantes de carona, quando
conseguem; ficam nos pontos de ônibus embaixo de chuva, de sol forte e,
acima de tudo, não são valorizadas.

Além disso, o projeto tenta resolver a seguinte situaçâo: quando o servidor
atrasa urn pagarnento ac , Estado, ele paga multa. Mas o Estado pode atrasar
o salário dele da forma como quiser, e não acontece nada. Ele vai pagar
multa, vai entrar no cheque especial, perdendo ainda mais, e não ha
nenhurna compensação por parte do Estado.

Uma segunda questão corn relaçao a esse projeto, para a qual gostarlamos
de alertar os Deputados, é que houve urn compromisso aqui assumido pelo
Secretário. Temos urn fundo criado pela Lei n o 9.424, sancionada pelo
Presidente Fernando Henrique no dia 20/12196: o Fundo de Manutençao e
Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorizaçao do Magistério.
Temos a LDB e a lei do Fundo, que tern que ser regulamentada. E ela é clara:
Estados e municipios tern que separar, dos 25% da educaçao, 15% para o
ensino fundamental. E 60% desses 15% tern que ser destinados ao
pagarnento dos servidores. Esse é o texto que foi aprovado e sancionado. 0
Governador e o Secretário podem não ter gostado dele, rnas essa lei foi
sancionada pelo Presidente Fernando Henrique. E lei federal. -

Infelizrnente, o Governo de Minas recusa-se a cumprir a lei. 0 que estarnos
pedindo aqui é simplesrnente o curnprirnento da lei. Se eles não gostaram,
por que não discutiram 0 projeto corn o Presidente Fernando Henrique e o
Congresso Nacional, antes de sua aprovação, nem atuararn para que o
Presidente o vetasse? Ele foi aprovado, sancionado, e agora a lei precisa ser
cumprida. Por que é que, em tudo aquilo que obriga o servidor a cumprir a
sua parte, o Estado e rápido, e, quando e este que precisa fazer alguma coisa
para o servidor, ele se recusa? A greve iniciada ontem, na area da educacão,
é fruto disso. 0 Governo de Minas descumpre urna lei federal que trata do
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Fundo de Valorização. Para aqueles que quiserem acompanhar, trata-se da
Lei n° 9.424, prornulgada pelo Presidente Fernando Henrique e publicada em
20/12/96. A major parte dos Estados brasileiros já irnplantaram essa lei, e os
trabalhadores tern assento no Orgão gestor. A lei é clara: tern que existir urn
fundo estadual gerido por Orgão em que tenharn assento trabalhadores
püblicos.

Infelizmente, o Governo de Minas não permite a participação dos
trabalhadores. Ninguérn sabe como está o Fundo. Pergunto aqui aos LIderes
do PSDB: cadê o Fundo? Quanto entrou? Quanto está saindo? Estão indo os
60% para o pagamento dos servidores da educação? Por que nao
respondern? E agora vão acusar os trabaihadores do ensino de tentar fazer
tumulto. Pergunto àqueles que me ouvem: será que exigir o cumprimento de
uma lei promulgada pelo Presidente que o Governador defende é querer fazer
tumulto?

E por isso que pedirnos a aprovaçâo do projeto, e, acima de tudo, espero,
Sra. Presidente, que, quando os Secretários forem convocados para vir a esta
Casa, falem alguma coisa. 0 que o Secretário da Educaçâo fez aqui foi urn
teatro. Ele rnentiu para o Poder Legislativo. Disse que rnandaria o piano de
carreira e que terlamos uma teleconferência no rnês de julho. E, pelo que
entendo, agosto fica depois de juiho. Se isso tudo não aconteceu, então ele
se enganou. Para que o Poder Legislativo possa ter credibilidade junto a
populacão, precisarnos exigir que o Secretário se explique diante desta Casa
e assegure que a educação em Minas Gerais será pUblica, gratuita e de
qualidade e que, de fato, os trabaihadores do ensino serão respeitados, bern
como a legislação. Caso contrário, o Governo não tera moral para exigir ou
cobrar de ninguém o cumprirnento da lei, uma vez que é o primeiro a rasgar
as leis que são votadas. E esse o pedido que fazemos, ilustre Presidente.
Muito obrigado.

0 Deputado Alvaro Antônio* - Sra. Presidente, Srs. Deputados, prezados
visitantes; o Projeto de Lei n° 1.673/98, do Deputado Gilmar Machado, é
humano e procura adequar o Tesouro do Estado a situação terrivel do
funcionalismo. Portanto, tern o nosso apoio, bern como o dos dernais
Deputados.

Quero fazer alguns comentários sobre o excepcional progresso da região
do Barreiro, que representa, praticamente, 1/10 da area da Capital e 1/10 da
populacão. Sern düvida aigurna, teve corno marco de seu progresso, em
primeiro lugar, a construçao do viaduto, obra que abriu o bairro, que tern as
caracteristicas de urna grande cidade do interior, pela sua posição geográfica
e pela sua separaçao através do MunicIpio de Contagem e do anel rodoviário.
0 Barreiro, pelas suas caracteristicas, pela sua excelente rede cornercial e
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educacional, é urna região que tern, praticamente, vida própria. 0 viaduto deu
urn alento major ao progresso da região.

Posteriormente, tivemos a construçâo da Via do Minérlo, que encurtou a
distância entre o bairro e o Centro. Foi, tambérn, urn dos fatores do progresso
da região.

Em terceiro lugar, reputarnos de grande irnportància a irnplantaçao do
Distrito Industrial do Vale do Jatobá, onde operam mais de 100 indUstrias, que
trazem major riqueza e oferecem rnais empregos aos moradores.

E o quarto marco aconteceu no dia 17 deste més, na estaçao ferroviária
daquele distrito, na presença do Governador do Estado, Eduardo Azeredo. 0
Presidente da Companhia Brasileira de Transportes Urbanos - CBTU -, o
mineiro Luiz Otávio Valadares, all esteve para assinar uma ordem de serviço,
autorizando o inIcio das obras do esperado ramal Calafate-Barreiro, que ira
meihorar muito a regiâo.

A Sra. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que conclua a sua
fala, pois está se desviando do assunto, que é o Projeto de Lei n° 1.673/98.
o Deputado Alvaro Antonio - Sra. Presidente, ate concordo corn a

colocaçao de V.Exa., mas é urn desvio de magna importância. Peco apenas
mais urn segundo.

isso fez corn que a regiâo do Barreiro fosse beneficiada pelo transporte por
triihos, por velculos leves, que irão transportar mais de 140 mil pesssoas por
dia e beneficiar também o MunicIplo de Contagem e a parte oeste de Belo
Horizonte, ou seja, Nova Cintra, Nova Granada, Salgado Filho, Betânia, Bairro
das lndüstrias e tantos outros bairros.

Antes de terminar, não poderia deixar de agradecer ao Dr. Luiz Otávio
Valadares, Presidente da CBTU, que, em companhia de S. Exa. 0
Governador do Estado, sensibilizado pela necessidade de transporte na
regiâo, achou por bern assinar a ordern de serviço para que fosse iniciado 0
ramal Calafate-Barreiro. Em outra oportunidade, voltarei a esta tribuna corn
maiores detaihes sobre essa grandiosa obra. Muito obrigado.

A Sra. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a
discussâo.

QuestOes de Ordem
o Deputado Joâo Leite - Sra. Presidente, gostaria de solicitar 0

encerramento da reunião. V.Exa. pode verificar, de piano, que nâo ha
"quorum" para o prosseguimento dos nossos trabaihos.

o Deputado Raul Lima Neto - Gostaria que fosse registrado em ata que
este parlamentar, no mornento em que foi pedida a verificaçao de "quorum" e
o encerramento, de piano, da reuniâo, estava se inscrevendo, como se
inscreveu antes, diante da Presidente, para discutir a matéria em pauta.
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Portanto, como estamos em processo de discussão, este parlamentar tern o
direito invioiável a palavra, uma vez que está inscrito para faiar sobre essa
matéria. Registre-se, por favor, em ata.

A Sra. Presidente - A Presidência já havia encerrado a discussäo. Em
atençao a questao de ordern do Deputado Joäo Leite, a Presidência
determina que seja feita a chamada para recomposiçâo de "quorum".

0 Deputado Raul Lima Neto - Isso é prevaricaçâo no poder, é urna
arbitrariedade, é toiher a acão do pariamentar. V. Exa. está ferindo o
Regirnento Interno.

A Sra. Presidente - A Presidéncia solicita ao Sr. Secretário que proceda a
chamada para recornposição de "quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário.

0 Sr. Secretário (Deputado Aliton Vileia) - (- Faz a chamada.)
A Sra. Presidente - Responderam a chamada 22 Deputados. Não ha

"quorum" para a continuacao dos trabaihos.
Encerrarnento

A Sra. Presidente - A Presidência encerra a reuniâo, convocando os
Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já
publicada, bern como para a extraordinária de hoje, as 20 horas, nos termos
do edital de convocação. Levanta-se a reuniäo.

* - Sern revisäo do orador.
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Leão - Agostinho PatrUs - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira JUnior - AmbrOsio
Pinto - Anivaldo Coelho - Antonio Genaro - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge
Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl5min, a lista de

cornparecimento registra a existència de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçao de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
P Ease (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funcöes de 20-Secretário,

procede a leitura da ata da reuniäo anterior, que é aprovada sem restriçôes.
Correspondência

- 0 Deputado Ibrahim Jacob, 1 1-Secret6rio "ad hoc", lê a seguinte
correspondéncia:

"MENSAGEM N O 289/98*
Belo Horizonte, 17 de agosto de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelència, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que altera a Lei no
12.462, de 7 de abril de 1997, que cria o Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressäo de Entorpecentes - FUNPREN - e dá outras
providências.

A alteração proposta visa incluir urn representante da PolIcia Militar do
Estado de Minas Gerais na composiçâo do grupo coordenador do FUNPREN,
assegurando contribuiçâo importante que a corporaçäo, em razão de seu
trabalho e experiência no cornbate ao uso de drogas e entorpecentes no
Estado, certamente dará, por intermédlo de seu representante, na forrnulaçao
da politica geral de aplicaçäo dos recursos do FUNPREN.

Apraz-me renovar a Vossa Exceléncia meus protestos de elevado apreço e
distinta consideraçao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJ ETO DE LEI N O 1.873/98

Altera a Lei n o 12.462, de 7 de abril de 1997, que cria o Fundo Estadual de
Prevençao, Fiscalizaçâo e Repressão de Entorpecentes - FUNPREN - e dá
outras providências.

Art. 1°- 0 artigo 60 da Lei no 12.462, de 7 de abril de 1997, fica acrescido do
inciso IX, corn a seguinte redaçao:

"Art. 6°- .......................................
IX - 1 (urn) representante da Policia Militar do Estado de Minas Gerais".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçöes em contrário."
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- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica e de SaUde para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

"MENSAGEM NO 290/98*
Belo Horizonte, 18 de agosto de 1998.
Senhor Presidente:
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Exceléncia, para ser submetido ao

exame e deliberaçao da egrégia Assembléla Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao MunicIpio de
CarrnOpolis de Minas.

o imôvel de que trata o projeto, incorporado ao patrimônio do Estado no
ano de 1986 por doaçao do MunicIpio de Carmopolis de Minas, abrigou
durante algum tempo o Curso Técnico Agropecuario anexo a Escola Estadual
Presidente Tancredo Neves.

Tendo ocorrido a desativaçao do referido curso, ficou a area de terreno
ociosa, não tendo a Secretaria de Estado da Educaçao pianos para o seu
aproveitamento.

Deseja a administraçao municipal reaver o imOvel, pois tern projeto para a
sua utilizaçao na implantaçao de serviços sociais de interesse local, pleito que
se me afigura justo e oportuno.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestaçao do meu alto
apreço e especial consideraçao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 1.874198

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Municipio de CarmOpolis de
Minas.

Art. 1 1 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de
Carmôpolis de Minas imóvel de propriedade do Estado, constituido de uma
area de terreno corn 10,11,60ha (dez hectares, onze ares e sessenta
centiares), e suas benfeitorias, compostas de casa e galpães que serviam ao
extinto Curso Técnico em Agropecuária, anexo a Escola Estadual Presidente
Tancredo Neves, situada a Rua Avelino Faleiro n° 30, no Distrito de
Graminha, de CarrnOpolis de Minas, corn as seguintes confrontaçOes:
partindo de urn esteio na divisa corn Levi Teixeira de Carvalho, segue em
linha reta, corn o rurno de 39 0 NE, ate atingir urn pequeno córrego; sobe pelo
córrego, dividindo corn José Teixeira da Costa Primo; dal, segue pelo
córrego, dividindo corn Alencar Ferreira; daI, segue pelo córrego, dividindo
corn Carnilo de Souza Ribeiro; daI, segue pela direita, dividindo corn Joaquim
da Costa Santos; dal, segue em linha reta, corn o rurno de 88 0 SW, ate atingir
a divisa corn Sebastião Nogueira Vaz; dal, segue corn o mesmo rumo, ate
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atingir urn lagrimal; dal, segue a direita pelo cOrrego, ate atingir a estrada de
automóvel; dal, segue ate atingir a estrada cavaleira, dividindo corn Geraldo
da Costa Santos; daI, segue a esquerda, pela estrada cavaleira, ate atingir o
esteio, ponto inicial desta descricao.

Parágrafo Unico - 0 imóvel de que trata este artigo destina-se a implantaçâo
de projetos de assistência social da administraçâo municipal de Carrnópolis
de Minas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário."
- Publicado, val o projeto as Comissães de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de NegOcios da CEF,
cornunicando a Iiberação de recursos financeiros refererites a contratos
firrnados entre essa instituição e o Governo do Estado. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituiçao Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regirnento Interno.)

Da Sra. Carmelina dos Santos Rosa, Chefe de Gabinete Substituta da
Secretaria Nacional dos Direitos Hurnanos, do Ministério da Justica,
comunicando que foi firmado convênio entre esse ôrgão e a UNIMONTES. (-
A Comissão de Fiscalizaçäo Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituiçao Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regirnento Interno.)

Do Sr. Luiz Rogerio Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administração, informando, em atençao a pedido de diligência da Comissão
de Justiça, que a documentação referente a doacão de imóvel do Estado a
entidade Assisténcia Social São Judas Tadeu foi encarninhada ao IGAM, para
providências. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.711/98.)

Do Sr. Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administraçao, informando, em atencão a pedido de diligência da Comissão
de Justiça, que o irnôvel objeto da Lei n° 12.996, de 1998, encontra-se
vinculado a PMMG, e esta manifestou-se contra a permuta tratada na referida
norma. (- A Comissão de Justica. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.427/97.)

Da Sra. Sonali Rosado, Vereadora a Camara Municipal de Natal,
agradecendo a Casa pela rernessa do exemplar contendo a Lei n o 9.504, de
30/9/97, e resoluçaes do TSE que a regulamentam.

Do Monastère Sainte Claire e do Sr. Mazeau Claude, Coordenador do
Justice et Paix pour les Franciscains, e outros (2), protestando contra a
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agressão sofrida pelo Frei Rodrigo Amedée Peret e por agentes pastorais e
trabalhadores rurais sern terras, por ocasião de audiência püblica realizada
par esta Assembléia. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. José Roberto Lintz Machado, Superintendente Administrativo da
Secretaria da Saüde, encaminhando a relaçao dos municIpios que receberam
material doado pela Associação Brasileira da lndüstria Farmacêutica -
ABIFARMA -, destinado as equipes dos Programas de SaUde da FamIlia e
aos Agentes Comunitárjos de SaUde, coordenados pelas Secretarias
Municipais de Saüde. (- A Comissão de Saüde.)

Do Sr. Estevam Jesulno de Las Casas, Superintendente Central de
Administraçao de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administraçao, encaminhando resposta da Diretoria de Atendimento Escolar
da Secretaria da Educaçao, em atenção a pedido de diligéncia da Comissâo
de Justiça (denominacão de escola estadual). (- A Cornissão de Justiça.
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.705/98.)

Do Sr. José Antonio de Moraes, Corregedor-Geral de Policia, solicitando
cOpia dos depoimentos constantes no inciso III do relatOrio final elaborado
pela CPI dos Bingos.

Do Sr. Humberto F. 0. Giordane, Secretário Executivo da Associaçao dos
MunicIpios da Microrregião do Alto São Francisco - AMASF -, informando,
para atualização dos arquivos da Casa, que o name correto do Presidente
dessa Associaçao é Walter Francisco de Moura.

Do Sr. Wagner Nannetti Dias, Diretor-Presidente da CAPEMI,
encaminhando a RelatOrio do Lar Fabiano de Cristo - 1997. (- A Comissão do
Trabaiho.)

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

o Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposiçOes e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para a Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROJETO DE LEI N O 1.875/98 	 -

Autoriza a Poder Executivo a fazer reverter os imóveis que especifica ao
MunicIpio de PatrocInio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica a Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao MunicIpio de

PatrocInjo as irnOveis a seguir relacionados, localizados nesse municIpio,
havidos pelo Estado conforme escritura pUblica de doação lavrada a fis. 174
do livro 3-V, sob a n° 16.362, no Cartório do Registro de lrnOveis da Comarca
de Patrocinio:

I - imOvel situado no Distrito de Silvano, no lugar denominado Córrego da
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Mata, corn area total de 2.000m 2 (dais mil metros quadrados), e respectivas
benfeitorias;

II - imôvel situado no Distrito de São João da Serra Negra, no lugar
denorninado Martins, corn area total de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados),
e respectivas benfeitorias;

III - imóvel situado no Distrito de Silvano, no lugar denorninado Mata dos
Coelhos, corn area total de 2.000rn 2 (dais mil metros quadrados), e
respectivas benfeitorias;

IV - imOvel situado no lugar denominado Ipanema, na Fazenda Esrneril,
corn area total de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), e respectivas
benfeitorias;

V - imóvel situado no lugar denominado Santo Antonio, corn area total de
2.000m 2 (dois mil metros quadrados), e respectivas benfeitorias;

VI - imôvel situado no lugar denominado Santo AntOnio da Estiva, corn area
total de 2.000rn 2 (dais mil metros quadrados), e respectivas benfeitorias;

VII - imOvel situado no Distrito de Santa Luzia dos Barros, no lugar
denorninado Barros, corn area total de 2.000rn 2 (dais mil metros quadrados), e
respectivas benfeitorias;

VIII - irnôvel situado no Distrito de Silvano, no lugar denominado Duas
Pontes, corn area total de 2.000m 2 (dois mil metros quadrados), e respectivas
benfeitorias;

IX - irnOvel situado no Distrito de Silvano, no lugar denorninado Brejo, corn
area total de 2.000rn 2 (dais mil metros quadrados), e respectivas benfeitorias;

X - irnóvel situado no Distrito de Silvano, no Iugar denorninado Coelhos,
corn area total de 2.000rn 2 (dais rniI metros quadrados), e respectivas
benfeitorias;

XI - imOvel situado no Distrito de Silvano, no Iugar denorninado Santo
Antonio dos Barros, corn area total de 2.100rn 2 (dois mil e cern metros
quadrados), e respectivas benfeitorias.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 Revogarn-se as disposiçOes em contrário. 	 -
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Rorneu Queiroz
Justificação: Esta proposição tern par escopo autorizar a Poder Executivo a

fazer reverter ao MunicIpio de PatrocInio irnóveis de propriedade do Estado
havidos par doacão pela rnunicipalidade, para que neles fossern construidos
prédios escolares, a que de fato veio a acontecer ao longo dos anos. No inIcio
da década de 90, surgiram as escolas nucleadas, e, conseqüentemente, as
pequenas escolas foram perdendo sua finalidade, ficando os prédios ociosos.

Diante dessa situaçao, vern a administração municipal solicitar a reversão
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dos irnOveis supracitados, para utilizá-Ios de acordo corn as necessidades
das comunidades onde se encontram localizados.

Pelo exposto, solicito o apoio dos nobres pares nesta Casa a medida que
ora propomos.

- Publjcado, vai o projeto as Comissöes de Justiça e de Fisca!izacao
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
I nterno.

PROJETO DE LEI N O 1.876/98
Autoriza o Poder Executivo a criar delegacias especalizadas em crimes

contra o idoso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Fica o Poder Executivo autorizado a criar delegacias especializadas

em crimes contra o idoso.
§ 10 - Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa corn mais de

60 (sessenta) anos.
§ 20 - As delegacias especializadas de que trata esta lei disporao de urn

quadro de profissionais para o atendimento medico, psicológico e social ao
idoso.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Irani Barbosa
Justificaçâo: 0 crescente indice de violência observado no Estado tern

assustado a população e exigido do poder pUblico medidas eficazes de
combate ao crime. Nos grandes centros, assaltos, furtos, ameaças diversas
tern atingido, corn muita frequência, pessoas idosas, que, por serem mais
frágeis, constituem alvo fácil da acão de assaltantes, "trombadinhas",
estelionatárjos e outros golpistas.

As delegacjas de policia existentes não possuem estrutura adequada para 0
atendirnento aos idosos, que ficam profundamente abalados após haverem
sofrido agressoes, a ponto de necessitarem de atendimento medico,
psicológico ou de urn assistente social, para orientaçâo e recuperacao de
suas condiçöes fIsicas e mentais.

Entendemos que, para se garantir aos idosos acesso a justiça e adequado
encaminharnento de suas demandas, torna-se necessária a criação de
delegacias de polIcia destinadas ao atendimento desses cidadãos.

- Publjcado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, de Direitos Humanos e
de Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.
102, do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.877/98
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Declara de utilidade püblica o Centro de Raja Yoga Brahma Kurnaris, corn

sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro de Raja Yoga Brahma

Kurnaris, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Agostinho Patrüs
Justificaçao: 0 Centro de Raja Yoga Brahma Kumaris é sociedade civil

beneficente sem fins lucrativos, cujo objetivo primordial é promover a
educação ética e moral do ser humano, por meio do reconhecimento de sua
espiritualidade, corn o propósito de melhorar sua qualidade de vida, mediante
o entendimento, a absorçao e a aplicacao dos ensinamentos e das prãticas
do Raja Yoga para a construcão de urn mundo melhor.

A entidade difunde seus ensinamentos utilizando-se de projetos, cursos,
seminários, palestras e outras atividades a serern desenvolvidas pelos meios
de comunicacão. AIém disso, apresenta os requisitos legais para ser
declarada de utilidade püblica, razâo por que esperamos a anuência dos
nobres colegas ao tItulo declaratOrio proposto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.878/98
Declara de utilidade püblica a Associação de Combate a Fome e a Miséria

do Brasil Central, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
A Assembéia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao de Combate a

Fome e a Miséria do Brasil Central, corn sede no MunicIpio de Uberaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Geraldo Rezende
Justificaçao: A Associaçao de Combate a Forne e a Miséria do Brasil

Central, de natureza filantrOpica, tern-se destacado no Municipio de Uberaba,
entre as instituiçöes de combate a fome e a miséria.

Em funcionamento ha mais de dois anos, a entidade é composta por uma
diretoria formada de pessoas idôneas, que não recebern remuneraçâo pelos
cargos ocupados.

Por acreditar nos benefIcios que a instituição traz àquele municIpio,
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apresentarnos este projeto, solicitando apoio de nossos ilustres pares para
sua aprovaçao.

- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.879/98
Declara de Utilidade PUblica a Sociedade São Vicente de Paulo de Pogo

Fundo, corn sede no Municipio de Pogo Fundo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade São Vicente de

Paulo de Pogo Fundo, corn sede no MunicIpio de Pogo Fundo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de agosto de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira
Justificaçao: A Sociedade São Vicente de Paulo de Pogo Fundo é

sociedade civil beneficiente e sem fins lucrativos. Seu objetivo primordial é a
prática da caridade cristã, por meio de assisténcia social gratuita as pessoas
carentes nascidas no municipio. Para isso mantém asilo, assiste a velhice
desamparada e presta serviços de atendimento medico, social, religioso,
cultural e psicolOgico aos idosos. A entidade também fornece
temporariamente, dentro de suas possibilidades, cestas básicas a pessoas
carentes, e, dessa forma, propicia vida digna aos membros da comunidade.

Pelo exposto, depreende-se que a entidade está apta, sob todos Os

aspectos, a receber o tItulo declaratOrio ora proposto, razão por que
esperamos a anuência dos nobres colegas.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exarne preliminar,
e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.880/98
Declara de utilidade pUblica a Fundação Cristo Vive, corn sede no MunicIpio

de Coronel Fabriciano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Fundaçao Cristo Vive, corn

sede no Municipio de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de agosto de 1998.
Paulo Pettersen
Justfficaçao: A Fundação Cristo Vive é entidade sem fins Jucrativos, de ação
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filantrópica, assistencial e religiosa. A Associaçao tern por finalidade a
promoção humana por meio da criação e da manutenção de creches,
orfanatos, lar para idosos e divulgação do evangeiho cristão, por meio de
radio fm ou am, corn programaçães musicais, educativas e religiosas.

Corn o tItulo de utilidade pUblica estadual, a Fundação espera fazer parceria
corn órgãos estaduais, visando a meihoria da qualidade do atendimento
prestado a comunidade de Coronel Fabriciano.

Além disso, a Fundação Cristo Vive preenche os requisitos legais
necessários para ser declarada de utilidade pUblica, razão pela qual solicito
aos nobres pares a aprovacão deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame prelirninar,
e de Educacão para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.881/98
Declara de utilidade pUblica a Igreja Evangélica Povo Livre, corn sede no

MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Igreja Evangélica Povo Livre,

corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das ReuniOes, de de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificaçao: Em funcionamento ha mais de dois anos, a Igreja Evangelica

Povo Livre e entidade sern fins lucrativos e visa a desenvolver a fé na
comunidade.

Pelo êxito que vem alcançando no desempenho de suas atividades, por
certo este parlarnento reconhecerá seu valor, declarando-a de utilidade
püblica.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e de Educaçao para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.882/98
Declara de utilidade pCiblica o Lar Comunitário Sagrado Coração de Jesus,

corn sede no MunicIpio de Natércia.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade püblica o Lar Cornunitário Sagrado

Coração de Jesus, corn sede no MunicIpio de Natércia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
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Ronaldo Vascoricellos
Justificaçao: 0 Lar Comunitário Sagrado Coração de Jesus, corn sede no

MunicIpio de Natércia, é sociedade civil sem fins lucrativos, que presta
assisténcia a pessoas desamparadas, principalmente idosas. Fornece
medicarnentos as famflias carentes da regiáo e alimentos de primeira
necessidade as crianças necessitadas..

Além de desenvolver trabalho de grande alcance social, a entidade
preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pUblica, razão
por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao tItulo declaratório
proposto.

- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.883/98
Declara de utilidade pUblica o Conselho da Comunidade de Brejo da Aldeia.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade püblica o Conselho da Comunidade de

Brejo da Aldeia, corn sede no MunicIpio de Joaquirn FelIcio.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 7 de juiho de 1998.
João Batista de Oliveira
Justificaçao: 0 Conselho da Comunidade de Brejo da Aldeia, corn sede na

Fazenda Brejo da Aldeia, no MunicIpio de Joaquim FelIcio, é entidade civil
sem fins lucrativos, integrada por sócios idOneos, que visa a meihoria das
condiçOes de vida da populaçao da região.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabaiho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,
do Regimento lnterno.

PROJETO DE LEI N O 1.884/98
Declara de utilidade püblica a Associaço Escola de Trabaiho Mestra LuIza,

corn sede no MunicIpio de Monjolos.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associaçao Escola de

Trabaiho Mestra LuIza, corn sede no MunicIpio de Monjolos.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 17 de agosto de 1998.
João Batista de Oliveira
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Justificação: A Associação Escola de Trabaiho Mestra LuIza, corn sede no

Municiplo de Monjolos, e entidade civil sern fins lucrativos, integrada por
sócios idOneos, que visa a melhoria das condiçöes de vida da população da
região.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,
e de Educaçao para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.885198
Declara de utilidade püblica a Associacão Shekinah de Assistência Social,

corn sede no MunicIplo de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associação Shekinah de

Assisténcia Social, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniöes, 11 de agosto de 1998.
Raul Lima Neto
Justificação: A Associacão Shekinah de Assistência Social busca amenizar

o sofrirnento das familias de baixa renda da região do Bairro Taquaril.
Entendemos que a declaração de utilidade pUblica da entidade ira abrir mais
uma porta em benefIcio dos que dela dependem para uma maior integração
na sociedade.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justica, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
NO 2.666/98, do Deputado João Batista de Oliveira, em que pede sejam

solicitadas ao Presidente da Fundacão Estadual do Melo Ambiente - FEAM -
inforrnaçôes sobre as providéncias que o orgäo está tomando para coibir as
periôdicas rnortandades de peixes no rio das Velhas, especialmente nos
Municipios de Curvelo e de Inimutaba, e sobre as causas da mortandade de
peixes no rio das Velhas. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Raul
Lima Neto (2) e Alencar da Silveira Junior.

Comunicacöes
- São tambérn encaminhadas a Mesa comunicaçães dos Deputados

Arnaldo Canarinho, José Militão (3), Paulo Schettino (5), Sebastião Navarro
Vieira, Marco Regis (2) e Wanderley Avila (3).

Oradores Inscritos
0 Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
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0 Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, näo posso

deixar de registrar a passagem do Dia do Maçorn, que se comemorou no dia
vinte de agosto, na quinta-feira passada, em todas as lojas do Brasil, onde,
entusiasmados, tantos membros da maçonaria expressaram seu amor a
causa.

Gostaria de homenagear, principalmente, nossos gloriosos antecessores
por seus dignos feitos e, para tanto, vasculhar a história da instituição, que
remonta a aproxmadamente 180 anos. Creio que bern o faria se procurasse
as razôes que nortearam a escolha do dia 20 de agosto para ser o Dia do
Maçom brasileiro.

A maçonaria no Brash, especialniente no Grande Oriente do Brasil, surgiu
para proclamar a nossa independência do jugo português. Sofria nosso Pals,
em fins do século XVIII e inicio do século XIX, a fase mais cruel da dominaçao
portuguesa. Era necessário adotar medidas capazes de mudar os rumos
politicos e as condiçöes sociais. Como faze-b? As medidas surgiram por
meio de uma instituição secreta, corn fins politico-sochais, que começou a
atuar no Brasil corn a fundaçao cia primeira boja maçônica em 1817, em
Salvador, corn o objetivo precipuo de militar politicamente a serviço da
Iiberdacie colonial.

Corn a derrota, na Revolução de Pernambuco de 1818, D. João VI, corn
simples alvará, proibiu o funcionarnento de sociedades secretas, por julgar
que elas conspiravam contra o Estado. Logo após, corn a Revolução Liberal
vitoriosa na cidade do Porto, em 24 de agosto de 1820, acende-se o estopim
dos movimentos revolucionários no Rio de Janeiro, em Belérn e na Bahia,
todos eles inspirados e colocados em execução pela rnaçonaria, corn os
mesmos objetivos da Revoluçâo Liberal do Porto: a constitucionalizaçao do
Pals.

Corn o desencadeamento desses movirnentos libertários, chegarnos ao dia
22 de abril de 1821, quando D. Pedro foi nomeado Regente. Contra sua
vontade, D. Joâo deixa o Brasil e parte para Portugal, como exigia a
Revoluço Liberal.

Esses acontecirnentos contêm o prenüncio da independéncia. Neles se
destacam vários brasileiros, entre eles, José Bonifácio e Gonçalves Ledo.

Enquanto José Bonifácio, corn a independência, buscava apenas
salvaguardar os interesses do reino do Brasil corn a devida união corn os
reinos irmâos de Portugal, corn conotaçao merarnente monárquica,
Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa davarn a independência cunho
fortemente repubhcano.

Os partidários de Ledo propagaram idéias liberais consideradas contrárias
aos setores conservadores, pois erarn vinculadas as grandes propriedades,
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ao trabalho escravo, ao comércio e a burocracia oficial.

Como vêern, senhores, essas duas tendéncias antagOnicas nos métodos,
porérn ünicas nos objetivos, eram as forças do Partido da lndependência,
frente ampla e heterogênea de resistência ao cobonialisrno e de luta pela
ernancipação politica brasileira.

Se no Nordeste e Norte brasileiros a maçonaria foi marcada,
principalmente, pebo Grande Oriente da Franca, sabernos que a maçonaria
organizada teve inicio em 1800 corn a instalação, em NiterOi, da Loja União,
trabalhando no Rito Adonhiramita.

Saltemos no tempo e localizerno-nos no Rio de Janeiro, em 24 de junho de
1815, corn a fundaçâo da Loja Comércio e Arles, sornente instalada em 15 de
novembro do mesmo ano, no Rito Adonhiramita, jurisdicionada ao Grande
Oriente Lusitano.

Viajando mais um pouco no barco do tempo, recordamos o calendário
histOrico.

Em 9 de janeiro de 1822, em virtude dos trabalhos dos macons cia Loja
Comércio e Aries, D. Pedro recusou-se a vobtar para Portugal. Assim, o Dia
do Fico foi obra maçônica.

Em 30 de abril de 1822, num artigo vibrante de Gonçalves Ledo no jornal
"Revérbero Constitucional Flurninense", por ele fundado, enfatizou-se a
necessária urgência da independência do Brasil e que D. Pedro a fizesse.

Em 10 de rnaio ainda, a Loja Comércio e Aries conferiu a D. Pedro o tItubo
de Defensor Perpétuo do Brasil.

Precisamente em 17 de junho de 1822, a Loja Comércho e Aries dividhu-se
em trés, as charnadas Lojas Metropolitanas: a Loja Cornércio e Aries na
Idade do Ouro, a União e Tranquilidade e a Esperança, sendo Gonçalves
Ledo o primeiro vigilante para a forrnacao do Grande Oriente Brasileiro, hoje
Grande Oriente do Brasil, que adotou inicialrnente o Rito Adonhiramita,
passando a seguir para o Rito Moderno ou Frances, obtendo o
reconhecimento do Grande Oriente da Franca e das Grandes Lojas cia
Inglaterra e dos Estados Unidos. 	 -

O trabalho do G.'. 0.'. B.'. era tao voltado para a causa da independência,
que ninguém era admitido nas trés bojas sern que conhecesse profundamente
seu pensamento politico, o que era sondado por rneio cia pergunta: quais
seus sentimentos pela causa do Brasil e de sua independéncia? Essa
pergunta está contida no questionário da proposta de iniciação.

Do candidato a maçonaria exigia-se o cornpromisso de promover corn todas
as suas forças e a custo de sua própria vida a integridade, a independência e
a felicidade do Brasil.

Aos iniciados era exigido o juramento de defender o Brasil e sua
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independência.

0 primeiro Grão-Mestre do Grande Oriente foi José Bonifácio de Andrada e
Silva, que adotou o nome ritualIstico de Pitágoras, pertencendo ao quadro da
Loja Esperança, de Niterói.

D. Pedro de Alcântara, Principe Regente e Defensor Perpétuo do Brasil, foi
iniciado na Loja Comércio e Arles na Idade do Ouro, em 2 de agosto de 1822,
corn o nome rituaUstico de Guatemozin. Em 5 de agosto do mesmo ano, foi
elevado ao Grau de Mestre e, em 4 de outubro de 1822, após a proclarnaçao
da independência, Grão-Mestre da Maçonaria Brasileira.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, corn esta volta ao glorioso
passado da maçonaria, temos os elementos para falarmos do Dia do Maçom
e justificarmos a escolha do dia 20 de agosto para comemorá-lo. Em junho de
1957, em Belém do Pará, na V Mesa-Redonda da Maçonaria Simbólica
Regular do Brasil, por proposta da Grande Loja de Santa Catarina, é instituldo
o Dia do Maçom, sendo escolhido o dia 20 de agosto, porque, nesse mesmo
dia, numa reunião conjunta das três lojas metropolitanas, Goncalves Ledo
proferiu vibrante discurso defendendo a necessidade de, quanto antes, ser
declarada a independência do Brasil.

Al está a escotha justificada. Mas, por respeito a verdade, não podemos
deixar de mencionar que, nos arquivos do Grande Oriente do Brasil, existem
atas que afirmam que a proposição de Ledo, nas lojas citadas, ocorreu no dia
9 de setembro e não no dia 20 de agosto. Diriam os senhores: mas o dia 9 de
setembro é posterior ao dia 7. Lembrem-se, porém, de que a notIcia dos
acontecimentos as margens do Ipiranga, em São Paulo, so chegariam ao Rio
de Janeiro em dias mais distantes que o dia 9, dia do discurso de Ledo.

Procurei relatar-lhes a história do dia 20 de agosto corn total isenção. Como
puderam ver, dizer de maçonaria não é dizer de notIcias, de pessoas corn as
quais convivemos. Ela tern uma histôria. E que história! Desde o alvorecer da
maçonaria ate nossos dias, existe urn intervalo de tempo incalculável, e a
nossa Ordem se situa para alérn do visivel; nela sobram grandezas do
invisivel.

Cada pedaço dela e também urn pouco de alguem. E uma soma de suores,
do respirar, da coragem, da inteligência, dos sonhos, da predestinaçao de
tantos. Eu, particularmente, perfiz urna caminhada de 55 anos na instituição,
corn muita honra. Permaneço sernpre determinado a continuar, enquanto for
vivo.

Como vimos por este breve relato, o maçom, herôi forjado nas provas da
terra, do ar, da água e do fogo, nao esmorece. Continuemos, pois, a formar,
nas lojas, novos heróis. 0 tempo, mais hoje do que ontem, exige homenS
como aqueles, primeiros maçons. Avante, irmãos maçons. Avante, amigos.
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Deputado Ibrahim Jacob, macom, grau 33 da rnaçonaria brasileira. Muito

obrigado.
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Marco Regis.
• Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, irnprensa,

convidados que nos visitam hoje, é corn muita honra que assomamos a
tribuna da Casa do povo mineiro para levarmos, não sO para os anais da
Assembléia Legislativa corno para aqueles que nos acompanharn hoje, ao
vivo, através do Canal 11 da TV Assembléia - corn muita propriedade, uma
conquista deste Legislativo através do nosso preclaro e ilustre colega,
Deputado Alencar da Silveira Junior, do POT -, neste momento que nos é
propiciado pelo Regirnento Interno desta Casa, algumas consideraçOes a
respeito do próximo pleito, no dia 4 de outubro, que se avizinha.

Esta Casa Legislativa vai se esvaziando, no seu Plenário e em suas
comissOes, a medida que o calor do embate eleitoral se avolurna pelos mais
recônditos rincOes do território rnineiro e, também, brasileiro. Estamos ainda
presentes na Assembléia Legislativa, porque, como parlamentares da
esquerda, pertencentes ao PPS, que solitariamente aqui esteve nesses
quatro anos representando a agremiação de Roberto Freire, não tivemos
esse Impeto de sair em campo para a batalha eleitoral. Pretendemos fazer
isso a partir deste final de semana, quando entraremos de corpo e alma na
uta pelo voto. Mas não será uma luta pelo voto através do poder econOmico,
do engodo ou da mentira. Desejamos retornar a esta Casa Legislativa não
mais solitariamente, como o ünico representante do PPS em Minas Gerais,
mas corn urna bancada maior, pois ternos a certeza de que nossa bancada
crescerá, fortalecida, em nivel nacional, corn a candidatura do nosso
companheiro Ciro Gomes a Presidência da RepUblica. Ciro dá uma dimensão
major ao PPS, essa esquerda de Roberto Freire que procura ser uma
alternativa para o Pals, fora da direita conservadora, da direita pregoeira do
neoliberalismo e, por outro lado, fora também da esquerda que nos propOe
metas ja ultrapassadas, devido a uma nova relação politica, econômica e
social caracteristica deste final de século XX, que já não comporta aquelas
lutas de 20 ou 30 anos atrás, no campo ideológico. Queremos dizer que Ciro
Gornes, nosso candidato a Presidência da Repüblica, larnentaveirnente, fruto
dessa nossa legislação eleitoral, tern apenas 1 minuto e 12 segundos de
espaço no radio e na televisão para levar uma mensagem que poderia ser
alvissareira para o povo brasileiro e quebrar, em parte, 0 discurso maciço,
nocivo e perverso do neoliberalismo, através da recandidatura de Fernando
Henrique Cardoso a Presidência da RepUblica. Temos a convicção de que
vamos lutar peta candidatura a Presidência da RepUblica do companheiro
Ciro Gornes, porque nâo poderemos mais compactuar corn urn Presidente
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que, se puder, venderá ate a sua alma para o capital internacional; corn urn
Presidente da Repüblica que, ao longo de quatro anos, utilizou-se do poder
da Presidência para aliciar seus companheiros e adversários na busca
ansiosa de manter-se, a quaiquer custo, no seu cargo. Larnentamos o fato de
o eleitorado de Fernando Henrique Cardoso ser o de menor consciência, pois,
Ia nos grotôes de Minas Gerais e de todo a Brasil, essas pessoas não tern
consciência do que está causando a politica de Fernando Henrique Cardoso,
que e servil aos banqueiros internacionais e ao FMI. Lamentamos a
propaganda do quilo de frango ao preço de R$1,00, pois, par detrás desse
fatso quilo de R$1,00, urn pacote de arroz puiou, ao longo do Governo de
Fernando Henrique Cardoso, de R$2,50 para mais de R$5,00, e o feijão
dobrou de preço.

o eleitor, infelizmente, vivia espoliado pelo imposto da inflacao, urn imposto
perverso que não desejamos mais. Esse imposto perverso foi debelado
justamente corn a implantaçao do Piano Real, piano esse que não tern
sornente a paternidade de Fernando Henrique Cardoso, pois as provas de
DNA precisariam ser feitas para se buscar a sua paternidade.

Sabernos que o Piano Real foi implantado, na verdade, no dia 1°17/94,
quando o Sr. Fernando Henrique Cardoso era candidato a Presidência da
Repüblica e era Ministro da Fazenda a Sr. Rubens RicOpero, que teve de
deixar o cargo devido a aigumas frases rnal ditas na TV a cabo e que, pegas
de surpresa, levaram, depois, a Presidente da Repüblica a buscar Ia no Ceará
o nosso Ciro Gomes para impiantar e desenvoiver o Piano Real a partir de
juiho ou agosto daqueie ano.

o Deputado Marcos Hetênio (Em aparte)* - Muito obrigado. Agradeco
tambérn ao Deputado Marco Regis. Queria apenas fazer urn manifesto rápido,
porque you agora para urna reunião na Cornissão de Defesa do Consumidor,
para a qual convocamos a diretoria da TELEMIG Celular, que está obrigando
os usuários de apareihos celulares analOgicos a trocá-ios pelo aparelho
digital, pagando a bagatela de R$800,00, sendo que a maioria dos aparelhos
analogicos tern a mesma funçâo do apareiho digital, ou seja, o principal fator
L& a identificaçao da chamada, o bina, e isso quaiquer aparelho faz.

Então, vamos ter urn debate corn o pessoal da TELEMIG, mas, Deputado
Marco Regis, vim aqui apenas para me manifestar e pedir o apoio dos
colegas, em que pese ao fato de a Plenário estar vazio, porque temos urn
projeto de suma importância e temos de homenagear aqueles que lutaram a
vida inteira e hoje estão sendo massacrados por urn vil salário, que são as
pensionistas da Caixa Beneficente da Guarda Civil. (- Palmas.)

Esse projeto que será votado tenta resgatar, no minimo, a condição, de
sobrevivência. Não que as pessoas vão passar a ganhar bern, de maneira
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alguma, rnas não e possivel continuar ganhando R$40,00, R$50,00, R$60,00
par mês. Isso tern de ser regularizado, e, al, sirn, o Governador não poderá
fugir. A partir do momento ern que for votado esse projeto, ele deverá e terá
de promulgar essa lei, porque não é sO pegar dinheiro para fazer caixa de
campanha e pagar os grandes marajás que cercam esses Governos Azeredo
e Fernando Henrique, que pagam urn absurdo e fazern urna carnpanha que
todos sabernos, é a campanha do poder econôrnico.

E vocés terão de dar a resposta na urna, porque essa é urna conquista que
veio da Assernbléia Legislativa, portanto, quero pedir o apolo de vocês.
Esperamos que esse projeto seja votado hoje. Estarei na Comissão, rnas
quem está na Comissão tambérn tern contada aqui a sua presença, então,
quero cumprirnentar a pessoai da antiga Guarda Civil, que tern coma
Presidente o Austregesilo.

Vocês serão contemplados corn esse Projeto de Lei n° 1.290, que vai
restituir aquela situação de direito que vocês tinharn e que perderam.
Parabéns pela presenca. Tenho certeza de que nenhum Deputado vai votar
contra. Se o voto fosse secreto, eles ate poderiam votar, mas estamos em
vésperas de eleiçOes, e todos vao querer agradar. Muito obrigado.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Sr. Presidente, nobre Deputado
Ibrahim Jacob, dirijo-me ao nobre orador que falava a respeito do seu
candidato a Presidência da Repüblica, Ciro Gomes, para parabeniza-lo pelo
candidato do seu partido. Sern düvida é urna opção em termos de caráter e
competéncia. Lembro-me de que, quando era Vereador e esteve na Cãmara
Municipal de Beta Horizonte o então Governador Ciro Games. E, sendo muito
criterioso em rneus exames, fiquei admirado corn a sua capacidade
adrninistrativa, sua seriedade e a sua proposta de combate a fôrrna
corrompida que esta em nosso Pals. Mas corno V. Exa. bern disse, as
pesquisas nos rnostram, talvez pelo curto espaco de tempo que tern para
carnunicar sua mensagern, a Presidente Fernando Henrique Cardoso
disparado, ja ganhando no 10 turno. E pena que estejarnos pregando no
deserto, nobre Deputado. Mas V. Exa. disse uma série de verdades. Lembro-
me de que, quando era titular da Comissão de Constituicão e Justica fornos
convidados para urn evento no SESIMINAS, onde estava presente o então
Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que acabara de tornar
posse. Na época, eu me aproximei e deixei urn cartãozinho em seu balsa
dizendo: 'Exa., a senhor sabe que a Unica forma de o nosso Pals sair da
situação terrIvel de inflacâo e atrelar nossa moeda a urna rnoeda forte. Isso
deu certo em vários paIses. 0 povo nâo suporta rnais." Ele sabia disso e
esperou a época eleitoreira, ate porque essa idéia não foi dele, foi de uma
grande equipe. Fico pensando corno a nossa povo fica sem opção em
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256algurnas situacôes. E veja porque, nobre Deputado, sabemos que a
corrupcão é a vergonha dos povos. Não podem vir bèncaos, nao pode vir
progresso, não pode vir a verdade nem a justiça onde 

0 caminho é torto.
Tantos fatos obscuros não foram apurados. Cinco Deputados receberam
R$200.00000 cada urn, para votar na reeleiçäo. Se ha corrupto, ha
corruptor. E nao se apurou. SIVAM, nao se apurou. 0 salário mInimo teve urn
acréscimo de R$20,00, e continua esse paradigma de iniqüidade que faz da
flossa Nacao uma naçâo de Terceiro Mundo exatamente porque o homem
nao tern valor. Vimos o momento em que ele fechou as portas da indüstria
automobilistica apenas para beneficiar as montadoras que oprimem 

0 povobrasileiro, e oprimiarn corn carroças, naquela época, a preços absurdos. E
verdade que a globalizaçao é irreversivel. Temos que nos preparar para isso
corn pequenas indüstrias, agroind6strias, sisterna de cooperativismo E
preciso condição para o Pals competir, porque ele tern condição para isso, e
para ser campeão. So não acontece isso porque a apologia da recandidatura
do Presidente e totalmente destruida pelas suas obras, porque essas obras
tern demonstrado que S. Exa, na verdade, nao é o pastor do povo brasileiro,
mas, sem düvida, o homem que governa corn o taco de ferro e corn
interesses de pequenos grupos. V. Exa. está de parabéns, rnas, como faço
parte do POT, deixamos uma opçâo para o Brasil, que e o candidato Lula.

0 Deputado Marco Regis — Sr. Presidente, gostarlarnos de ver quanto
tempo nos resta, porque concedemos dois apartes que consumiram boa parte
do nosso tempo. Vamos tentar concluir, agora, para não avançar no horário
de outro orador.

Prometo que, anianhã estarernos falando para os telespectadores do Canal
11. Tenho certeza de que esses telespectadores estarão atentos ao debate
que vamos promover sobre o engodo da campanha do Sr. Presidente
Fernando Henrique Cardoso, em sua busca ávida de manter-se no poder
através do novo instituto da reeleiçao. Agradeço a oportunidade de ter aqui
falado. Tenho certeza de que amanhã falaremos mais 15 minutos, para
esclarecer alguns assuntos nessa area. Muito obrigado.

— Sem revisâo do orador.
o Sr. Presidente — Corn a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Junior.
o Deputado Alencar da Silveira JUnior — Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, deniais presentes, fico muito tranquilo ao subir a esta tribuna para
falar. Fico feliz quando vejo aqui o Deputado Marco Regis fazendo as suas
colocacoes e dizendo que é importante o nosso pronuncjmfl0 aqui, não sO
para as cadeiras — ja que não temos Deputados nesta Casa, porque estão em
campanha — como também para os companheiros da TV Legislativa, canal
que criei nesta Casa corn a concordâncja do Presidente. So assim pudemos
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mostrar para toda Minas Gerais, via satélite, o que faz urn Deputado nesta
Casa.

Na inauguracäo das novas instalaçães da TV Legislativa, dizia que
consegui mostrar a cara na Assembléia. E alguns corn panheiros falaram: não,
Deputado, mostrou não sO a cara, mostrou o corpo inteiro, já que
conseguimos uma programacão ao vivo para toda a regiäo metropolitana.
Agora vamos mostrar para toda Minas Gerais, já que convênios estào sendo
assinados corn as Prefeituras para colocar o nosso sinai no satéiite, levando
assim a Assembléia de Minas não so para Minas Gerais mas para todo o
Brasil e o mundo.

0 nosso prOxirno projeto nesta Casa é colocá-la tambérn na Internet.
Sempre lutei por isso, como radialista e jornalista, e sempre pedi essa
condiçäo de trabaiho para todos os companheiros. Tenho certeza absoluta de
que hoje todos nOs, aqui, neste rnomento, estamos gratos a direcão desta
Casa, que soube entender, acima de tudo, a nossa forma de fazer, de
modernizar e de mostrar que para obter votos é preciso mostrar trabaiho. Não
adianta trabathar apenas em época de eleiçao.

Ocupo esta tribuna hoje para, mais uma vez, defender os interesses da
populacao de Belo Horizonte. Muitas vezes o poder pUblico extrapola as suas
funcôes e desrespeita os direitos do cidadâo, invade a sua privacidade, o seu
direito de ir e vir, o seu direito a qualidade de vida.

E isto, Sr. Presidente, caros Deputados, é o que está acontecendo: urn
movimento em direcâo inversa a tudo que se defende corn relacâo a ecologia,
a qualidade de vida. Quantas horas de trabalho extra, quantas noites
dormir, quantos desejos insatisfeitos para poder construir a casa dos seus
sonhos em urn local agradável, longe do baruiho e da poluiçao. No final, ye-se
todo o investimento em busca da tranqUi!idade para a famIlia, para a veihice,
transforrnado em terra, em pó, em buzinas, freadas e riscos de acidentes.
Falo do Bairro Belvedere.

Sr. Presidente, nobres Deputados, espectadores da TV Assernbléia, os
moradores do Bairro Belvedere vèem-se, mais uma vez, prejudicados pela
postura antidemocrática de pessoas que, investidas de poder temporário,
tomam decisôes de forma arbitrária.

Nem bern os moradores se recuperaram da luta inglôria contra a construçâo
de espigöes na regio e ja estão assistindo, impotentes, ao inicio das obras
de duplicaçâo da MG-030, que liga Belo Horizonte a Nova Lima, que vai
desviar o tráfego para dentro do bairro.

Pelo projeto, todo o trânsito para alcançar a BR-040 passará antes pela Rua
Jornalista Djalma Andrade. Serão, no minimo, 15 mil veiculos passando
dentro de urn bairro residencial.
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as obras nern sabem a quern recorrer para se informar sobre seu impacto na
região ou para negociar soluçaes alternativas, corn assessoria de técnicos
isentos. Na Secretaria de Obras Püblicas nao conseguem esclarecimento. Em
Nova Lima, onde os membros da Associaçao de Moradores do Belvedere
foram também em busca de informaçaes, ficaram surpresos corn o que
ouviram do representante da Prefeitura.

Caros Deputados, espectadores da TV Assembléia, uma obra do porte da
que está em execuçâo para duplicar a ligação entre Belo Horizonte e Nova
Lima nao tern estudo de impacto ambiental. Nâo foi envolvido nenhum Orgão
de meio ambiente do Estado ou dos MunicIpios de Belo Horizonte e Nova
Lima.

Isso mostra o descaso corn que os órgãos püblicos tratam as pessoas e o
desrespeito pela cidade. Para a realizaçao de obras desse porte, envolvendo
milhares de pessoas e a vida econômjca de Belo Horizonte, a decisâo não
cabe a burocratas de órgãos püblicos corn ranços de regime ditatorial.

0 momento exige, antes que cometam açôes de danos irrecuperaveis corn
o dinheiro do povo, que seja feita corn urgência uma revisão no projeto
técnico e estudo de seu impacto na vida dos moradores da região que será
penalizada, os efeitos no meio arnbiente da area e tambérn os danos que a
aumento do fluxo de velculos Ira causar ao tráfego da região.

Repito mais urna vez: os rnoradores do Belvedere trabaiharam e
construIrarn suas casas. Quando eu era Vereador em Belo Horizonte, pude
cornpartjlhar corn os rnoradores do Belvedere uma luta contra as espigaes
que estão sendo concluIdos. Tive a oportunidade de fazer parte de uma
comissão da Cârnara Municipal criada para ajudar esses moradores, e agora
chega a Governador do Estado e faz a duplicaçao da MG-030, que vai ligar
Nova Lima a Belo Horizonte, passando exatamente no meio do bairro. Os
moradores não estão satisfeitos, a população nao vai ficar satisfeita no futuro,
porque, corn certeza, corn o nümero de velculos que ali serão colocados, o
que era urn paraiso para se rnorar vai virar urn inferno. 	 -

Sr. Presidente, estive na cidade de lnhaürna, ha pouco rnais de 60 km de
Belo Horizonte, no ültimo domingo, para receber o titulo de cidadão honorário
daquela cidade. Foi corn muita satisfacão que recebemos essa homenagern
da populaçao, entregue por Vereadores e pelo Prefeito Zula, que vern
trabalhando, construindo e fazendo uma grande administraçao.

Posso tambérn, desta tribuna, deixar meu voto favorávej ao Projeto de Lei
no 1.290, que também, no correr da carruagem, será votado nesta Casa.
Acho que o trabalho dos companheiros que estão nas galerias tern que ser
feito tarnbéni no sentido de falar: Deputado, tern que trabalhat-! 0 senhor
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ganha para ser Deputado e para estar no Plenário votando. Deputado, ajuda
a gente corn a presença também! (- Palmas.)

O Deputado Marco Regis (Em aparte) - Quero cumprimentá-lo pelo
recebimento do TItulo de Cidadão Honorário de lnhaüma e tambérn pelo que
disse em seu discurso a respeito da busca de votos corn desespero, através
do dinheiro, de corrupção, ou através do engodo e da mentira. Isso, como
dizia em rneu discurso interrompido por dois apartes, não leva a nada. Mas
buscar votos é trabaihar permanentemente nesta Casa, neste Plenário; e
estar presente as reuniöes, as comissöes, e também nas bases de todas as
regiöes do Estado. Esse é o papel do Deputado, principairnente seu papel de
legislador e fiscalizador.

Quero cumprimentar V. Exa. e registrar que, no prOximo sábado, estaremos
recebendo a Titulo de Cidadão Benernérito de São Pedro da União, no Sul de
Minas, cidade de, mais ou menos, 4 a 5 mil eleitores, onde tivemos apenas 16
votos. Outros Deputados foram muito mais votados do que nôs naquela
localidade, rnas estamos recebendo esse titulo porque a cidade possula urn
hospital antigo, que foi praticamente interditado pelo Instituto de Vigilância
Sanitária da Secretaria da Saüde, e nós, como Deputado, aliado ao antigo
Prefeito Paulo Geraldo HonOrio, medico veterinário, e ao atual Prefeito
Udagrnar da Silva, medico, contrapuserno-nos a prOpria orientação da
Secretaria da Saüde, e, corn a decisâo do Prefeito, o hospital está para ser
reinaugurado com uma area de 800M 2, o que nos leva a receber o gratificante
titulo. Muito obrigado.

O Deputado Alencar da Silveira JUnior - E corn prazer que ouvimos a
participação do Deputado Marco Regis.

Para completar, Sr. Presidente, quero lembrar, mais uma vez, que, para ter
voto, tern que ter trabaiho. E, al, lembro: você merece ser feliz votando em
quem dá resultado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, seleta

assistência, assistimos, nos meses de junho e juiho do ano- passado, ao
movimento grevista das Policias Militar e Civil de Minas Gerais. Fol naquele
momenta que a sociedade rnineira percebeu as péssimas condiçoes salariais
e de trabaiho em que se encontrava sua poilcia. Foi nesse momenta que a
sociedade rnineira percebeu que seus policiais passavam fame, tinham
dificuldade no pagamento de seus aluguéis e não eram respeitados pelo
Governo nem pelo comando das corporaçöes. Naquele momenta, urn grito de
liberdade e de democracia foi dada par uma polIcia que, acostumada a ser
submetida, no seu treinarnento, na sua educação, na sua formaçao, aos
direitos humanos, de alguma forma respondia a sociedade corn a mesma
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formaçâo que recebia nos quartéis e nas academias. Por isso, apoiamos o
movimento dos policlais. Achamos que o Governo teve urn discurso durante o
movimento e outro posterior a ele, pois assumlu que não haveria retaliaçoes
nem punicôes, e estamos vendo milhares de suspensöes e de afastamentos
na poilcia.

Gostaria de deixar bern claro que o nosso apoio as reivindicaçaes dos
policiais continua, principalmente corn relaçâo as reivindicaçoes salarials e de
democratizaçào da poilcia, mas queremos, hoje, fazer uma denüncia, porque
não concordamos, em hipOtese alguma, corn a dubiedade em que se
encontram milhares de policiais civis e militares em Minas Gerais. Neste final
de semana, fizemos uma denüncia, através da Radio Itatiaia, a respeito do
trabaiho, do chamado "bico" que policiais realizam na segurança privada.
DizIamos que o problema não era apenas, no caso da Policia Civil, a
proibiçâo contida no estatuto da corporação nern, no caso da Poilcia Militar, a
proibiçao contida em seu regulamento: o problema mais grave era se permitir
que urn policial fizesse "bico" na segurança privada, porque a segurança
pUblica nao seria valorizada. Por pior que estivesse a situaçao da segurança
pUblica, isso garantiria, como está garantindo, o surgimento de centenas de
empresas privadas de segurança comandadas por Delegados, por Coronéis e
por outras patentes da Policia Militar.

Queremos, de püblico, fazer urna denüncia, dando nome aos bois, de tudo
o que sabernos, deixando bern claro que recebemos em nosso gabinete a
denüncia de que 32 seguranças do condomInio fechado Morro do Chapéu
foram dernitidos para serern colocados em seus lugares policiais civis e
militares da ativa. Muitos se deslocam ate aquele condomlnio em viaturas da
policia. E muitos usam da forca de seu cargo para garantir, muitas vezes
usando de extorsâo, a segurança privada.

Recebi de urn empresário, em meu gabinete, a denüncia de que uma
pessoa o procurou, dizendo que no ponto de sua loja ha muitos assaltos e
muitos marginais, e que ele poderia resolver isso por ser Delegado de Poilcia.

Então, gostarlamos de fazer essa denUncia da situaçâo do Morro do
Chapéu, que nos foi trazida pelo Sindicato dos Vigilantes. Concordamos que
a situação salarial desses profissionais tern que meihorar, mas não colocando
em risco a segurança pUblica.

0 Deputado João Leite sabe muito bern que ja recebemos denüncias, na
Comissão de Direitos Humanos, de que empresas privadas de cobrança
usavam policiais civis e rnilitares ate para torturar devedores. E o Deputado
sabe que o caso não progredlu porque o prOprio denunciante recuou e teve
medo, e a Comissâo não pôde exercer o seu papel, conforrne determina 0
Regimento.
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Gostariamos de dizer que houve outra denincia, através do Sindicato, corn

relaçao a outro condomlnio fechado, localizado em Brumadinho, que tern o
norne de Quinta Casa Branca. Segundo a denUncia, a seguranca desse
condorninio é garantida pela empresa do Capitâo VItor, do Batalhão de
Cavalaria. Pergunto-me: apenas ricos, rnoradores de condominios fechados,
podem ter seguranca neste Estado? E a seguranca püblica, que seria para
cuidar dos pobres, inclusive para cuidar dos familiares dos próprios policiais?

Trazemos também a informação de que a Drogaria AraUjo demitiu sua
empresa de seguranca privada para ter policiais da ativa fazendo sua
seguranca.

Trazernos aqui, também, a denUncia de que o Poupa Ganha, localizado na
Av. Brasil, que inclusive está sendo processado pela Secretaria da Fazenda
por fraude e sonegacâo fiscal, está tendo sua segurança feita por policiais da
ativa.

0 mais grave nisso tudo, minhas senhoras e meus senhores, é que a
Assembléia Legislativa já debateu esse tema, quando da CPI Carcerária,
presidida pelo Deputado João Leite, e quando da CPI dos Bingos, presidida
pelo Deputado que me antecedeu na tribuna. Os próprios funcionários do
Bingo Eldorado e do Bingo Cidade disserarn que a seguranca era feita por
policiais e por uma empresa de seguranca de urn Delegado. Denunciamos, os
nümeros foram divulgados, e nada foi feito. Na CPI do Garimpo, presidida
pelo Deputado Anivaldo Coelho, constatou-se que, em Nova Era, uma
empresa poderosa, que dava segurança a todos os garimpos, era de urn
Coronel da PM, que inclusive já teve urn irrnão Comandante-Geral da PMMG.

Assim, se os ricos, os donos de bingo, os que moram em condomInios
fechados e as empresas grandes do Estado podern ter segurança privada
feita por policiais militares, o que restará a população mineira? A nossa
denüncia é maior ainda, porque temos a informaçâo de que a P2, a policia
secreta da PM, tern Os nornes e as referências de todos os policlais.

Por isso, estamos convocando, para prestar esciarecirnentos a esta Casa e
fornecer os nomes, o Cel.PM Márcio Lopes Porto e o Secretário da
Seguranca PUblica. Entendernos que a sociedade brasileira está vivendo urn
momento dificil, em que a crise social e a profunda desigualdade fazem
aurnentar a violência. Sornos o segundo pals do mundo em assassinatos.
Perdemos ate da ColOmbia, que tern duas guerras declaradas: a do
narcotráfico e a das guerrilhas. Assim, nâo podernos permitir que os baixos
salários da PM e da Policia Civil venham agravar esse quadro da seguranca
pUblica. 0 policial militar não pode fazer "bico", prestando seguranca privada.
Em toda presenca de policial, ao prestar segurança privada, ha intirnidaçâo, e
a pressâo que acaba fazendo, ate pelo próprio nome, por ser policial da ativa,
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262já causa medo e temor na sociedade, naquela casa de bingo, naqueladrogaria, naquele condominjo fechado ou em outra empresa qualquer.Recenternente, tivemos o caso do Cangussu, que acho que é apenas uma

pontinha do "iceberg". Queremos dizer que a Pollcia Militar e a PolIcia Civil,através de seus comandos, estäo sendo omissas.
0 Deputa, Joâo Leite (Em aparte) - Deputado Durval Angelo, nâo 

seriaoutro o flosso posicionamento que não esse de V. Exa. Somos totalmentecontrários a essa questao muito grave que estamos 
acompanhando, de

policiais exercendo essa funçao, Contrariando as Constituicoes Federal eEstadual E mais, essa questao deve ser esclarecida, deve ser mostrada apopulacao

Acredito que a situacão que enfrentamos, Deputado Durval Angelo, reforça
a defesa que a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia a CPI doSistema Penitenciário e o Serninárjo Legislativo de Direitos Humanos,
patrocinado por esta Casa, fizerarn e vêm fazendo durando esse tempo: a da
unffhcacâo da policia. Uma policia ünica, corn urn Comando Unico, uma polIcia
realmente civil. Talvez devéssernos fazer, ainda, a defesa da criaçao de uma
guarda civil, como a que foi extinta violentamente no periodo autoritárjo daditadura. Ela aqui está presente, nas pessoas de muitos guardas-civis e
também de familiares que vieram defender o Projeto de Lei n o 1.290/97.

Posso dar urn testernunho pessoal, porque sou fliho de urn ex-guarda-civil,
o que muito me honra, em virtude do trabaiho realizado por rneu pal e por
todos os seus cornpanheiros. Portanto, queremos fazer urna saudação aos
guardas-civis aos seus farniliares e a Guardas Civil, que muito contribuiu
para o flosso Estado. Ate hoje, os guardas-civj5 buscam os seus direitos, que
foram retirados flume epoca de grande violência no Brasil. Assirn, eu gostaria
de apoiar o Deputado Durval Angelo no que diz respeito a essa fiscalizaçao
rigorosa por parte da nossa Assembléia sobre o desvio da segurança em
flosso Estado. Muito obrigado.

o Deputado Durval Angelo - Agradeço o aparte do nobre colega; além
disso, elogio a clareza corn que V. Exa. se colocou. Realmente,-hoje mais do
que nunca, urge, na sociedade, que a unificaçao das polIcias aconteça, floS
moldes da antiga Guarda Civil, quando tinhamos urn guarda que estava
prOximo da comunidade que era alguem do meio da comunidade, que fazia a
segurança corn urna garantia muito grande, pois tinha a confiança da
Cornunidade na qual estava inserido.

Portanto as intervençoes de V. Exa. e do nosso colega de partido,
Deputado Marcos Helénjo são de apoio ao Projeto de Lei n° 1.290, que virá
corrigir uma injustiça. Quiça, poderemos ter a nossa polIcia mineira nos
moldes da antiga Guarda Civil. Muito obrigado.
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• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Nobre Presidente, o assunto que tenho para

abordar é de surna irnportância.
Certamente, percebe-se, nesta Casa, a presença, nas galerias, daqueles

que vêm torcer por projetos que representam urn anseio de justica, porque a
injustica que se pratica faz corn que a Nação, rnuitas vezes, procure a
soluçao para problernas, mas não a encontre, deparando-se corn a maxima
eterna que diz: "Sern mirn, nada podeis fazer". Quern disse isso foi a Justiça
personificada, a mesma que disse em Malaquias, capItulo Ill, que seria
"testemunha veloz contra a nacão que assalaria corn injustica o jornaleiro".

Vimos projetos da importância do Projeto de Lei n° 1.290, que, em bore tao
simples, procure arnenizar o sofrirnento do funcionalismo püblico, daqueles
que defendem o povo, corn seu trabalho, corn a producão de alimentos,
educaçao, seguranca, saUde. No entanto, tenho cornpromisso corn o terna
que escolhi, mesmo porque nao sei o que acontecerá no futuro. A minha vida,
como a dos Deputados e a dos ouvintes, nao nos pertence, mas Aquele que é
dono do passado, do presente e do futuro. Mas nOs, que vivemos no presente
e andamos no passado, ternos a preocupaçao de deixar rastros tanto no
passado quanto no futuro, que venham a alegrar a Justiça, Aquele que nos
fez e nos vocacionou para ser representantes do povo nesta Case.

Portanto, na preocupação de deixar urn rastro, quero abordar o relatório
final da CPI dos garirnpos, que foi publicado, demonstrando que a Nacäo é
espoliada e oprimida por interesses e por grupos dominantes e mafiosos,
desde a sue descoberta. Antigarnente, de forma legal, porque, como éramos
colônia, rnandavarn as riquezas pare a Europa, e agora, como Pals
independente, mas dependente porque, preso a corrupção, e quern é vencido
é escravo do vencedor ou de quern o prende. Nunca são tomadas atitudes
capazes de deter essa iniqüidade que leva ao sofrirnento e reduz esse povo
inteligentIssirno, campeão em tudo que encara a ser urn povo de Terceiro
Mundo, urn povo vencido.

Corrupçao, corrupção, ja dizia Salornão, e cito sernpre essa palavra, pare
que fique gravada em nossos coraçôes: "A justiça exalta 0 pOVO, mas a
Corrupção é a vergonha de urna nacao". Ela apodrece, polul, destrói, inclusive
a esperança, a fé nas instituiçôes e no homem püblico. Percebemos a
corrupçâo especialrnente na area dos garirnpos, das preciosidades deste
Pals, que está fincado por Deus na America do Sul, num ponto geográfico
privilegiadIssirno, dos mais ricos do mundo, cujo subsolo está cheio de
esmeraldas, diamantes, alexandritas, topázio imperial. Alias, é o ünico pals do
mundo que possui urna mine de topázio imperial, e ela está prOxima a região
de Ouro Preto.
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Senhores e senhoras, a Fundaçao Européia de Jóias conjecturou que sai
do Brasil em tomb de US$5.000.000,00, por via de contrabando. Ouçam bern,
conjecturou, pensou pom baixo. Se disseram por via de contrabando,
esqueceram de falar nas vias legais. Estas levam nosso minério e são as
mais condenadas. Nossa legislacao, apurou-se na CPI, não é conivente,
alias, não e burra, como se pensava, porque pretendlarnos amenizar, dizendo
que era urna legislaçao tributária burra, ou seja, incentivava o derrame, o
escoamento de nossas preciosidades, para enriquecer outros paises. Neste
Pals de criadores e inventores, como Santos Dumont e tantos outros, neste
Pals em que uma legislacao como esta taxa em pouco mais de 1% a
exportacao de jOias, pedras e minérios, não existe urna pessoa sequer
responsável pela fiscalizacao do que sai. Nem na PolIcia Federal nem na
Receita Federal, ha pessoa capacitacja para avahiar pedras. Foi corn
humildade, sinceridade e transparéncia que o Dr. Aglhio Monteiro,
SuperintendenteGeral da PolIcia Federal, e o Dr. Geraldo Magela, da Receita
Federal, reconheceram e dissemam, publicamente, alto e born som e corn
tristeza, que não havia sequer urn membro em suas reparticoes que pudesse,
ao menos, avaliar os lotes de pedras que salam do Pals. Fomos visitados em
nossos gabinetes por donos de garimpos, e alguns disseram, publicamente,
que urn lote que vale US$500.000,00 passa na alfândega por US$1 0.000,00
ou US$5.000,00, porque não ha avaliadores. A legisiaçao, ao mesmo tempo
em que taxa pouco a exportaçao de pedras que nem sequer são avaliadas,
taxa em mais de 50% qualquer brasileiro que pretenda iniciar, no Pals, a
industrializacao de pedras, jóias, lapidaçao, ou seja, é urna legislaçao ja feita
para Ievar o povo brasileiro a mandar para fora as suas riquezas, e - o que é
pior - quem está levando nào é o povo brasileiro. Talvez isso seja ate rnelhor,
porque, se fosse so o nosso povo, diriamos, generalizancjo, que ele é, no
mlnimo, conformado corn essas leis imprápmias, que beneficiarn urn pequeno
grupo, em detrimento do resto do corpo, e por isso todo o corpo sofre, porque,
se alguem sofre, todos sofrem corn ele. Ate o rico sofre neste Pals: ele não
tern Paz.

Srs. Deputados: apurou-se, na CPI, que rnáfias internacionais controlam
todas as gemas e o minério do nosso Pals e do nosso Estado. Apurou-se,
também, que a mina de alexandrita, que é a maior do rnundo - tive a
confirmaçao seriissima disso -, Ieva-a para fora, de forma vergonhosa; urn
dos seus socios declarou, alto e born som, que havia comprado as
autoridades brasileiras por US$10.000.000 00 e por isso teve autoridade para
expulsar 5 mil garimpeiros, que, pelo menos, movimentavam o dinheiro au,
vendendo pedras para estmangejros em TeOfilo Otôni, mas jâ não fazem isso,
porque não se acha mais uma alexandmjta no Pals. Se alguem quiser comprar
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urna alexandrita do Brasil - assim dizern os comerciantes bmasileiros que tern
comémcio Ia fora - tern-se que comprar em Taiwan, em Seul, em outmos
lugares, porque daqui ela se escoa, por contrabando.

Pemgunto aos senhores: por que o Govemno pensa mais em impostos,
sacrifica e sangra tanto o povo? Por que não temos condiçoes de ser uma
Nacao do Prirneiro Mundo? Porque é a opressão do homem pelo homem.
Essa frase não é de Marx, é de Moisés. Marx copiou Moisés. 0 jornalista que
acha que eu me baseio em Marx está muito enganado. Eu não perco o meu
tempo lendo Marx; eu leio Moisés. E isso faz corn que a nossa Nacão sofra
urna doenca terrlvel: a cegueira de não ver que está cega. Duas vezes cega,
já disse isso. Os responsáveis pela segurança e pelo bem-estar do povo
brasileiro, nab somente no sentido da vista, como tambérn no da visão, são
cegos, porque não vêem. E duas vezes cegos, porque não vêem que não
vêem. Não vêem que nao vêem o clamor do pobre, a opressao do povo
brasileiro, que já nab agüenta o tacão dos exatores. So as grandes empresas
e as multinacionais crescem neste Pals. Para as pequenas, os irnpostos são
enormes, elas não dão conta de entrar no processo de globalizaçao, que é
irreversivel. Falar contra ele é, no minirno, falta de conhecimento. E urn
processo irreversIvel, mas temos condiçöes de enfrentá-lo e vencê-lo, de
produzir meihor do que urn estrangeiro.

Certa vez, fiz urn estudo de urn brasileiro nos Estados Unidos; ele, as
vezes, tmabalha e produz duas vezes mais do que urn arnericano, porque a
sua mão-de-obra vale. La, quern corta grama ganha US$14,00 por hora. Tudo
é barato. Caro e o homern. No Brash, tudo é carissimo. Vii é o homern. E,
para que continue essa iniqüidade, temos urn paradigma que é urn salario
minimo de iniquidades.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, meu tempo já se esvai. Quero agradecer
aos Deputados que me ouvem e dizer que ainda resta uma esperanca,
porque ternos homens que crêem. E a fé é a vitória que vence o mundo. Creho
que a justiça e a verdade podem prevalecer no nosso Pals, rnas, para isso, é
necessário que aqueles que são imbuidos sejam revestidos de poder; serão
cobrados pelo Divino Juiz urn dia e devem reconhecer que Deus não terá por
inocente aquele que justificar ou permitir a pervemsidade, tampouco aquele
que condenam o inocente. São as minhas palavras, mogando as autoridades,
ao povo de Minas e, especialmente, a Deus que nos abençoe, de rnodo que
sejarnos responsáveis e cOnscios de nosso dever de não somente apurar e
passar a limpo, rnas tambérn de dar ao povo brasileiro a condiçao de ser,
realrnente, livre para usufruir das riquezas que Deus Ihe deu. Muito obrigado.

Sr. Presidente, gostaria de aproveitar este momento para dizer que me sinto
rnuito honrado em integrar urn partido que tern um hornem do quilate de
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2 Parte (Ordem do Dia)
1 1 Fase

Abertura de lnscricOes
o Sr. Presidente (Deputado Ibrahim Jacob) - Esgotada a hora destiriada a

esta parte, a Presidéncia passa A 2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo as comunicacaes da Presidéncia e a
apreciaçao de pareceres e requerimentos. Estâo abertas as inscricöes para o
Grande Expediente da próxima reunião.

Designacao de Comissöes
o Sr. Presidente - A Presidéncia vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial a Proposiçao de Lei n° 13.827, ex-Projeto
de Lei no 1.715/98, do Governador do Estado, que cria a Agéncia Estadual de
Regulacao de Serviços Püblicos de Minas Gerais - ARSEMG -, dispOe sobre
o seu funcionamento e a sua estrutura e dá outras providéncias Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Kemil Kumaira; suplente - Deputado Hely TarquInio; pelo
PFL: efetivo - Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado
Sebastião Costa; pelo PMDB: efetivo - Deputado José Henrique; suplente -
Deputado Antonio Andrade; pelo PDT: efetivo - Deputado José Braga;
suplente - Deputado Alencar da Silveira JUnior; pelo PT: efetivo - Deputado
Marcos Helênio; suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. A Area
de Apoio as Comissoes.

A Presidéncia vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre 0
Veto Total a Proposicao de Lei n° 13.837, ex-Projeto de Lei n° 6/95, do
Deputado Marcos Helênio, que cria o Fundo de Proteçao e Defesa do
Consurnidor e dá outras providéncias. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
Agostinho PatrUs; suplente - Deputado TarcIsio Henriques; pelo PMDB:
efetivo - Deputado AntOnio Roberto; suplente - Deputado Anderson Adauto;
pelo PDT: efetivo - Deputaclo Bené Guedes; suplente - Deputado José Braga;
pelo PT: efetivo - Deputado Geraldo Nascimento; suplente - Deputado
Anivaldo Coelho; pelo PPB: efetivo - Deputado Dimas Rodrigues; suplente -
Deputado Gil Pereira. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

ACORDO DE LIDERANçAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

membros do Colégio de LIderes, deliberam seja convocada reunião especial
para o dia 10/9/98, as 20 horas, em homenagem ao Ministério PUblico
Estadual, a pedido do Deputado Agostinho PatrUs.

Sala das ReuniOes, 25 de agosto de 1998.
Anderson Adauto, Lider do Bloco Parlamentar de Oposicao - Sebastião
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HeIvécio, LIder do Bloco Social Progressista - Wilson Pires, LIder do Bloco
Liberal - Marco Regis, Lider do Partido Popular Socialista.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniöes, 25 de agosto de 1998.
Ibrahim Jacob, Presidente 'ad hoc".

ACORDO DE LIDERANAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem, representando a maioria dos

mernbros do Colégio de LIderes, deliberam seja convocada reunião especial
em homenagem a memória do Prof. Orlando Carvaiho, a pedido do Deputado
TarcIsio Henriques.

Sala das ReuniOes, 25 de agosto de 1998.
Mauri Torres, LIder do Bloco Social Trabalhista - Sebastião Helvécio, Lider

do Bloco Social Progressista - Marco Regis, Lider do Partido Popular
Socialista - Ajalmar Silva, Lider da Maioria - Adelmo Carneiro Leäo, LIder da
Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidéncia acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das ReuniOes, 25 de agosto de 1998.
Ibrahim Jacob, Presidente 'ad hoc".

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira JUnior,

em que solicita a retirada de trarnitacão do Projeto de Lei n° 924/96, de sua
autoria. lnclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 da
Resoluçâo n° 5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita a inclusâo em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 627/95, de sua autoria. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art.
141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que solicita a inclusâo em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 1.186/97, de sua autoria. A Presidéncia
defere o requerimento de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art.
141, do Regimento Interno.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuaçâo dos trabalhos e encerra a reuniâo, convocando
os Deputados para as extraordinárias de amanhâ, dia 26, as 9 e as 20 horas,
nos termos do edital de convocaçäo, e para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada pelo Sr.
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AlA DA 44a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAQ DE
ADMINISTRAcA0 PUBLICA

As quinze horas e quinze minutos do dia oito de julho de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Arnaldo
Penna, João Leite, Antonio Genaro e Sebastiao Navarro Vieira (subStituindo
este ao Deputado Leonidio Boucas, por indicacao da Liderança do PFL),
membros da Comissão supracitada. Havendo nümero regimental, o
Presidente Deputado Arnaldo Penna, declara aberta a reuniao e, em virtudeda aprovaçao de requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,
dispensa a leitura da ata da reuniao anterior, a qual é dada por aprovada e
subscrita pelos membros da Comissão preser,tes. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria da pauta e designa o
Deputado Sebastião Navarro Vieira para relatar, no 2 1 turno, o Projeto de Lein° 1.790/98 Passa-se a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votacâo de pareceres sobre proposicoes sujeitas a apreciaçao
do Plenário. 0 Deputado Sebastjão Navarro Vieira, relator do projeto
supracitado, apresenta parecer mediante o qual conclui por sua aprovaçao no20 turno, na forma do vencjdo em 10 turno. Colocado em discussão e votaçao,
é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares convoca os membros da Comissâo
para a prOxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra 

Ostrabalhos
Sala das Corn issOes, 26 de agosto de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Sebastião Helvécio - Marcos

Helênio.
ATA DA 19a 

REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DO TRABALHO, DA
PREVIDENCIA E DA AçAo SOCIAL

As quinze horas e trinta minutos do dia onze de agosto de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Olinto
Godinho, Bend Guedes, Anivaldo Coelho e Carlos Pimenta, membros da
Comissão supracitada. Havendo nümero regimental, o Presidente Deputado
Olinto Godinho, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçao der
equerimento do Deputacjo Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, a qual e dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente dá ciêncja da correspondéncia enviada pelaDra. Simone Montez Pinto, da Promotoria de Justiça de Defesa do Cidadão,
desta Capital. ApOs, a Presidéncia passa a discussâo e votaçao de
proposiçoes que dispensam a apreciacao do Plenário da Assembjéia.
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Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 2 1 turno, o Projeto de
Lei no 765/96 e, em turno ünico, os Projetos de Lei n°s 1.767 corn a Emenda
no 1, 1.777 e 1.792/98 (relator: Deputado Anivaldo Coelho). Após, o
Presidente submete a discussão e votação os Pareceres de Redaçäo Final
dos Projetos de Lei n°s 1.695, 1.739 e 1.749/98, os quais são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a Iavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 25 de agosto de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho.
ATA DA REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PRoPoslcAo DE LEI N° 13.746

As dez horas do dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissöes os Deputados Sebastião Navarro Vieira,
José Maria Barros, José Henrique (substituindo este ao Deputado AntOnio
Andrade, por indicação da Liderança do PMDB) e Gilmar Machado
(substituindo o Deputado Marcos Helênio, por indicaçao da Liderança do PT),
rnembros da supracitada Comissão. Havendo nOmero regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Sebastião Navarro Vieira, declara abertos os
trabaihos e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar a relator. Neste momento a Presidente suspende a
reunião por alguns minutos. Reabertos as trabalhos, a Presidente determina a
distribuição das cédulas de votacao e solicita ao Deputado Gilmar Machado
que atue como escrutinador. Realizada a contagem de votos, a escrutinador
registra a existência de quatro cédulas de votacão e proclama eleitos as
Deputados José Maria Barros e Sebastião Navarro Vieira,, para Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, ambos corn quatro votos. 0 Presidente "ad
hoc" dá posse ao Presidente eleito e passa -Ihe a direcão dos trabalhos. 0
Presidente agradece a escolha de seu nome e designa relator da matéria a
Deputado José Henrique. Cumprida a finaidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca as membros da Cornissão
para a próxima reuniãa, deterrnina a Iavratura da ata e encerra as trabaihos.

Sala das CornissOes, 25 de agosto de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Wilson TrOpia - Maria José Haueisen.

ATA DA 25a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

As quatorze horas e quarenta rninutos do dia dezoito de agosta de mil
novecentos e noventa e aito, comparecem na Sala das ComissOes as
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Raul Lima Neto
(substituindo este ao Deputado José Militão, por indicação da Lideranca do
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Bloco Social Trabaihista) e Toninho Zeitune (substituindo o Deputado Antonio
Andrade, por indicaçâo da Liderança do Bloco Parlamentar de Oposicao),
membros da supracitada Comissâo. Está presente, também, o Deputado
Marcos Helênio. Havendo nCimero regimental, o Presidente, Deputado
Geraldo Nascimento, declara abertos Os trabalhos e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado Ambrôsio Pinto, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qua[ é dada por aprovada e subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A seguir, informa que a reuniào se destina a discussão
e a votação de proposiçOes da Comissâo e que se encontram em poder da
Mesa, a disposição dos Deputados, oficios do PROCON-BH, da Associaçao
dos Servidores Civis do Brasil-ASCB-, da TELEMIG, da Procuradoria da
Repüblica em Minas Gerais e do Senado Federal, relativos a assuntos de
interesse da Comissão. 0 Presidente determina a assessor-ia da Comissão
que faca os devidos encaminhamentos. Ato continuo, leva ao conhecimento
dos Deputados o balanço das atividades da Comissâo referente ao primeiro
semestre de 1998 e designa o Deputado João Leite para relatar o Projeto de
Lei n o 1.203/97 no 20 turno e o Projeto de Lei Complementar n° 34/98 no 10
turno; e o Deputado Antonio Andrade para relatar o Projeto de Lei n° 1.669/98
no 10 turno. Passa-se a discussão e a votação de proposiçOes da Comissão.
O Deputado Ambrósio Pinto procede a leitura de requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira, em que solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs.
Homero Ferreira Diniz, Superintendente Regional da CEF, Simone de Fatima
Nogueira Dias, Presidente da Associaçao Comunitária do Conjunto
Residencial Habitacional Maria Stella de Belo Horizonte, e Gláucia Wilson da
Fonseca, Presidente da ASACOOP, para discutirem, em audiência pUblica, as
denüncias de irregularidades no Conjunto Residencial Habitacional Maria
Stella. Prosseguindo, lê requerimento do Deputado Marcos Helénio, em que
solicita seja realizada reuniâo da Cornissão corn a finalidade de se discutir
corn a Telemig Celular seu programa de incentivo a troca dos aparelhos
analógicos pelos digitais, especialmente no que tange ao sistema de
localizaçao de chamadas (bina) pelos usuários de apareihos analOgicos, para
os quais tall serviço é disponivel. Submetidos a votação, são os requerirnentos
aprovados. Tendo em vista o perIodo eleitoral, o Presidente sugere que o
horário das reuniOes ordinárias realizadas as terças-feiras, seja transferido
para as 14h3Omin, voltando ao normal após as eleiçOes. A Presidência indaga
aos Deputados presentes se concordam corn a proposta, que é aprovada.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, terça-feira, as 141130min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabahos.
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Sala das ComissOes, 25 de agosto de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helênio.

TRAMITAçAO DE pRoposlcOEs
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçAO DE LEI N o 13.746

Corn issão Especial
Relatôrio

Corn fuicro no art. 90, III, c/c o art. 70, Il, da Constituição Estadual, o
Governador do Estado opOs Veto Total a Proposiçâo de Lei n° 13.746, que
acrescenta paragrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 23/12/75, que dispöe
sobre o Quadro Permanente de Tributacão, Fiscalização e Arrecadação do
Estado de Minas Gerais e dá outras providéncias.

Nos termos do art. 222 do Regirnento Interno, foi constitulda esta Comissão
Especial para apreciação do veto, o que passamos a fazer, com base na
fundamentacão seguinte.

Fundamentacão
A proposição em epIgrafe objetiva estabelecer o nIvel superior de

escolaridade como requisito para o provimento dos cargos da classe de
Assistente Técnico Fazendário e de Auxiliar de Atividade Fazendária.

Na mensagem, o Governador do Estado fundamenta a ausência de sanção
em razOes de ordem constitucional.

Corn efeito, o projeto de iniciativa parlamentar, ao dispor sobre provirnento
de cargo pUblico integrado na administração direta do Poder Executivo, não
se conforma corn os principios e preceitos da Constituição Estadual,
notadaniente corn os arts. 61 e 66, Ill, 'c", os quais estabelecem,
respectivarnente, o princIpio da independência dos trés Poderes do Estado e
a iniciativa privativa do Governador para a apresentacão de projetos de lei ao
Legislativo sobre o regime juridico ónico dos servidores pUblicos dos órgãos
da administracãO dir-eta, autarquica e fundacional, inclusive o provimento de
cargo, estabilidade e aposentadoria, reforma e transferéncia de militar par-a a
inatividade.

Conclusão
Pelas razöes expostas, somos pela manutencäo do veto oposto a

Proposição de Lei n° 13.746.
Sala das ComissOes, 25 de agosto de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Wilson Trópia, relator - Maria José

Haueisen.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.709/98

Comissão de SaUde
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o projeto de lei em epigrafe, do Deputado Leonidio Boucas, dispöe sobreatendimento preferencial ao idoso nos diferentes niveis de atencao a saüdno SUS - MG.
Publicado, fol o projeto examjnado prelin-iinarmente pela Comissäo de

Constituicao e Justiça, que conclulu por sua juridicidacje, constitucionalidade elegalidade.

Cabe agora a esta Coniissão emitjr parecer sobre a matéria, nos ternios do
art. 188, c/c o art. 102, XI, do Regirnento Interno.

Fundamentaçao
o projeto ora em exame pretende que se priorize o atendirnenfo no

Sistema Unico de Saüde - SUS -, dos maiores de 60 anos de idade.
o tema merece algumas Consideracoes
Cumpre observar o quanto são comuns Os casos de pessoas obrigadas a

passar a noite na fila na tentativa de conseguir uma consulta médica. Tal fato
nos mostra que o SUS tern uma demanda reprimida e e, no momento,
incapaz de atender a todos Os que o procuram. A situação é particularmente
angustiante para as pessoas idosas, que, na maloria das vezes, nao tern
sequer a condiçâo fIsica necessárja para se submeterem aos transtornos
causados pela dificuldade de obter assistência.

Vé-se, pelo exposto que o projeto em tela nâo soluciona a questâo do
atendimento no SUS. Tern, entretanto, o mérito de minorar o problerna
enfrentado pelos idosos.

0 SUS deveria prestar assisténcia universal, procurando oferecer a cada
urn dos usuários, criança, adulto ou idoso, as condicOes de que necessita
para ser atendido. Proporcionar melhores condicöes ao idoso contribuiria para
concretizar o critério de eqüidade, que deve nortear a pol It:ca de saUdeassistencial Todavia, tal critérjo näo pode ser o Unico a utilizar-se sob pena
de serem criados novos problernas. Na questão dos transpiantes por
exemplo, a imposiçao de se pnorizarem os idosos certamente geraria
situacoes de impasse. Dificuldades também poderjarn ocorrer no atendimentoambulatorial, uma vez que podernos encontrar pessoas idosas corn a mesrna
idade e condicöes de higidez e disposicao diferentes. Cumpre mencionar,
ainda, o fato de que o atendimento básico a saUde está praticarnentemunicipalizado , o que torna improvável que a "triagem" de pacientes para
atendimento seja a mesma em todos os municipios rnineiros em outras
palavras, uma lei Unica para o Estado talvez não fosse eficaz.

Voltando a tramitaçao da matéria, vemos que o projeto original recebeu urnsubstitutivo que promoveu, corn rnuita propriedade a adequacao de seusdispositivos a Lei n° 12.666, de 1997, que dispöe sobre a politica estadual do

273
idoso.

Feitas essas consideraçöes, sugerimos uma alteracäo no projeto de forma
que o Poder Executivo, que está mais próximo da realidade do atendimento a
saUde em todo o Estado, fique autorizado a abrir as exceçöes que julgar
imprescindIveis ao atendimento prioritário do idoso. Lembremos que o projeto
excetua apenas o atendimento de urgência.

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n.°

1.709/98 na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justica, corn a Emenda fl. 0 1, a seguir redigida.

EMENDA N O 1 AO SUBSTITUTIVO N o 1 AO PROJETO DE LEI N O 1.709/98
D6-se ao parágrafo ünico do art. 2 0 do Substitutivo n° 1 a seguinte redação:
"Art. 20 - ....................................................
Paragrafo ünico - Entende-se por atendimento prioritário, referido na alinea

"a" do inciso II, a atencão imediata, excetuando-se as situaçöes de maior
urgéncia dos demais usuários e as previstas no decreto regulamentador.".

Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires, relator - Adelmo Carneiro Leão.

C0MuNICAcOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
c0MUNIcAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 25/8/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado Arnaldo Canarinho, dando ciência a Casa do falecimento do

Sr. Paulo Jacinto Mendonca, ocorrido em 16/8/98, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado José Militão (3), dando cléncia a Casa do falecirnento dos Srs.
João Pimenta, ocorrido em 16/8/98, em Cambuquira; Carlos Sant'anna,
ocorrido em 10/8/98, nesta Capital, e ArtIlio Ornelas da Costa, ocorrido em
12/8/98, em Santana do Deserto. (- Ciente. Oficiem-se.)

Do Deputado Paulo Schettino (5), dando ciência a Casa do falecimento dos
Srs. Celso Ferreira de Queiroz Neto, ocorrido em 15/7/98, em Manhumirim;
Ricardo Sérgio Marques Barreiro, ocorrido em 14/7/98; Marcos Radicchi,
ocorrido em 31/7/98; Dalmo José Rabello, ocorrido em 3/8/98, e José de
Fatima Martins, ocorrido em 4/8/98, todos nesta Capital. (- Ciente. Oficiem-
se.)

Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, informando o falecimento da Sra.
Maria José Dayrell da Cunha Magalhães, ocorrido em 17/8/98, nesta Capital.
(- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (3), informarido o falecimento dos Srs. José
Agapito de Souza, ocorrido em 20/8/98, e Edmundo Sergio de Oliveira,
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274ocorrido em 14/8/98, ambos em Pirapora, e Antonio Cornélio da Silva,
ocorrido em 19/8/98, em Francisco Dumont. (- Ciente. Oficiem-se.)

Do Deputado Marco Regis (2), informando o falecirnento dos Srs. Evaristo
Belém, ocorrido em 17/2/98, em Esmeraldas, e Nei Riboli, ocorrido em 2/8/98,
em Muzambjnho (- Ciente. Oficiern-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1998

ATAS

AlA DA REUNIAO ORDINARIA EM 27/8/98
Presidência do Deputado Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum" - Ordem do Dia.
Comparecirnento

- Comparecern os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Maria Olivia - Agostinho Patrüs -

Anivaldo Coelho - Arnaldo Penna - Gilmar Machado - Joäo Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - Marco Regis - Miguel Martini - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Helvécio - TarcIsio Henriques - Wilson Pires -
Wilson TrOpia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecimento nao registra a existència de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião especial de segunda-feira, dia 31, as 20 horas, nos
termos do edital de convocaçâo, e para a reunião ordinária de terça-feira, dia
10, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada
será publicada na edição de 1119/98.).

ATA DA 401 a REUNIAO ORDINARIA, EM 26/8/98
Presidência do Deputado Rorneu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2' Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de Proposicoes: Proposta de
Emenda a Constituição no 58/98 - Projetos de Lei n°s 1.886 a 1.890/98 -
Requerirnentos n°s 2.667 e 2.668/98 - Requerirnentos dos Deputados Marcos
Helênio (2), Miguel Martini e outros, Joào Batista de Oliveira e Gilmar
Machado - CornunicacOes: Cornunicacaes dos Deputados José Militâo, Dimas
Rodrigues e Wanderley Avila (2) - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura
de lnscriçôes - Despacho de Requerirnentos: Requerimentos dos Deputados
Miguel Martini e outros e Marcos Helênio; deferimento - Discussäo e Votacao
de Pareceres: Parecer de Redaçao Final do Projeto de Lei n° 1.757/98;
aprovaçäo - Pareceres da Comissâo de Justica sobre o Projeto de Lei
Complementar n° 32/98 e o Projeto de Lei n° 768/96; aprovaçao - Parecer da
Cornissâo de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 1.443/97; requerimento do
Deputado Marcos Helênio; deferirnento - Parecer da Comissâo de Justiça
sobre o Projeto de Lei no 1.703/98; aprovacão - Votaçao de Requerimentos:
Requerirnentos dos Deputados Gilmar Machado e Joâo Batista de Oliveira;
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aprovação - Requerimentos n os 2.494 e 2.526/98; aprovação corn as
emendas que receberam o no 1 - Requerimento no 2.542/98; aprovação -
Requerimento no 2.580/98; aprovação na forma do Substitutivo no 1 - 2' Ease:
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
- Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Junior -
Alvaro Antonio - Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - João Leite -
José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Marco Regis - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastiao Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl4min, a lista de

comparecimento registra a existência de nOmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteçâo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos Os

nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

ia Parte
ia Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secretária , nas funcaes de 20-Secret6rio,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.
21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de ProposiçOes

O Sr. Presidente - Näo havendo correspondéncia a ser lida, a Mesa passa a
receber proposiçOes e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçOes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITuIçA0 N o 58/98

Altera a redação do art. 288 da Constituiçao do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - Fica suprimido o § 21 do art. 288 da Constituição do Estado,

passando o parágrafo ünico a § 10.

Sala das ReuniOes, de de 1998.
Geraldo Rezende - Miguel Martini - Anderson Adauto - Mauri Torres -
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AntOnio Julio - Alvaro AntOnio - Arnaldo Penna - Rêmolo Aloise - Toninho
Zeitune - Paulo Schettino - Ibrahim Jacob - Wilson Trôpia - Geraldo Santanna
- Wilson Pires - Tarcisio Henriques - João Batista de Oliveira - José Braga -
Alberto Pinto Coelho - Ajalmar Silva - Antonio Andrade - Pericles Ferreira -
Ivair Nogueira - Jorge Hannas - Marcelo Gonçalves - Miguel Barbosa -
Agostinho Patrts.

Justificaçao: 0 art. 288 da Constituição do Estado estabelece jornada de 24
horas semanais para ocupantes do cargo de Especialista de Educação,
ressalvando-Ihes o direito de opção pelo regime de 40 horas semanais.

No entanto, o § 20 do referido artigo restringe esse direito aos servidores em
inIcio de exercIcio, os quais tern prazo de 90 dias para manifestar sua
escoiha. Corn essa restriçao, urn significativo contigente de especialistas que
cumprem o regime básico de 24 horas ficam impedidos de optar pela jornada
mais extensa, ainda que queiram faze-b, motivados pelo aumento
proporcional do vencimento, correspondente ao acréscimo do tempo de
trabalho.

Evidencia-se, pois, tratarnento diverso para urna mesma classe de
servidores, o que nos leva a propor esta emenda. Dessa forma, contamos
corn o apoio de nossos pares a sua aprovaçâo.

- Publicada, vai a proposta a Comissão Especial, para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento lnterno.

PROJ ETO DE LEI NO 1.886/98
Declara de utilidade püblica a Sociedade Presbiteriana de Ensino e

Assistência Social de Salinas, com sede no Municipio de Salinas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica deciarada de utilidade püblica a Sociedade Presbiteriana de

Ensino e Assistência Social de Salinas, corn sede no Municipio de Salinas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das ReuniOes, 6 de agosto de 1998.
Geraldo Santanna
Justfficação: Sucessora da Associacao Evangélica de Ensino e Assistência

Social da Igreja Presbiteriana de Salinas, a Sociedade Presbiteriana de
Ensino e Assistência Social de Salinas, fundada em 29/4/87, é uma sociedade
civil, beneficente e assistencial, sem fins lucrativos, corn personalidade
juridica de direito privado e sede e foro no MunicIpio de Salinas. Tern por
objetivo o ensino e a assistência social de acordo corn os principios biblicos,
evangélicos e calvinistas, oferecendo, quando possivel, todos os niveis de
educação, sern qualquer discriminação social. Seu estatuto acha-se
devidamente registrado no Cartôrio do Registro Civil das Pessoas Juridicas
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da Comarca de Salinas, as fis. 34145v., sob o n° 112, corn data de 27/5/87.
Seus Diretores e Conseiheiros são pessoas idôneas e não percebem
remuneração, dividendos, vantagens ou benefIcios de qualquer natureza ou a
qualquer tItulo pelo exercIcio de seus cargos. A sociedade nao distribul
resultados, dividendos, bonificaçoes, participaçöes ou parcelas de seu
patrimônio sob nenhuma forma ou pretexto.

Funcionando ha mais de dois anos, a entidade preenche todos os requisitos
para ser declarada de utilidade püblica.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.887/98
Declara de utilidade pUblica a Associação Feminina dos Moradores do

Conjunto Mariano de Abreu e Adjacéncias, corn sede no MunicIpio de Belo
Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçao Feminina dos

Moradores do Conjunto Mariano de Abreu e Adjacéncias, corn sede no
MunicIpio de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 19 de agosto de 1998.
João Batista de Oliveira
Justificaçào: A Associaçao Feminina dos Moradores do Conjunto Mariano

de Abreu e Adjacências, corn sede no Municipio de Belo Horizonte, é uma
entidade civil sem fins lucrativos, integrada por sócios idôneos, que visa a
melhoria das condiçoes de vida da população da região onde atua.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberaçâo, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciSO
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.888/98	 -
Dá a denominaçao de Germin Loureiro ao prédio da escola estadual do

Bairro Vale do So!, corn sede no MunicIpio de João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominado Germin Loureiro o prédio da escola estadual do

Bairro Vale do So!, corn sede no Municipio de João Monlevade.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Mauri Torres
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Justificacâo Germin Loureiro, natural de Belo Horizonte, mudou-se para o

MunicIPiO de João Monlevade em 1947 corn o intuito de trabaihar na empresa
de seu irmâo, AntOnio Loureiro Sobrinho. Casou-se em 1949 corn Zarif Maluf
Loureiro, corn quem teve seis flihos.

Forrnou e presidiu por dez anos a Comissão de Emancipação do Distrito de
CarneirinhoS.

posteriormente, foi eleito Prefeito de João Monlevade por trés mandatos,
nos quais se dedicou corn afinco ao desenvolvimento do municIpio.

Entre suas iniciativas de grande alcance social, destacarn-se obras como a
construçao da estação de tratamento de água, dos postos de saüde dos
Bairros JacuI, Vila Tanque, Laranjeiras, Santo Hipólito e Industrial, de várias
escolas municipais e de avenidas de acesso a cidade. Urbanizou e fez toda a
infra-estrutura dos Bairros São Benedito, Industrial, Ipiranga, Boa Vista, Santa
Barbara, Vera Loanda, Cruzeiro Celeste e Novo Cruzeiro.

Cidadão itustre e honrado, porém homem simples, preocupava-se corn o
desenvolvimento do municIpio e corn a qualidade de vida de seus moradores.

Em 1986, Germin Loureiro reativou a Fundação Casa de Cultura, o que veio
a proporcionar mais lazer e informação para a comunidade.

Por toda uma vida de lutas e sacrifIcios em pro! do MunicIpio de João
Monlevade, justa se faz a homenagem que ora pretendernos prestar-Ihe. Para
tanto, contamos corn o apoio dos nobres colegas para a aprovaçäo deste
projeto de lei.

- Publicado, val o projeto as ComissOes de Justiça, para exarne preliminar,
e de Administração PUblica para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regirnento Interno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.889/98
Declara de utilidade püblica a Associação das Mulheres de Granada -

ASMUGRA -, corn sede no Municipio de Abre-Campo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade püblica a Associacâo das Mulheres de

Granada - ASMUGRA -, corn sede no Municipio de Abre-Campo.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 25 de agosto de 1998.
Durval Angelo
Justificaçao: Entidade sem fins lucrativos, a Associacâo das Mulheres de

Granada tern buscado congregar as rnulheres do MunicIpiO de Abre-Campo
para a discussão e busca de soluçOes para seus problemas corn vista a
melhoria das condicOes de vida das farnIlias daquela cidade. Tern atuado
prioritariamente na formação de seus associados para o ingresso em
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atividades que gerem renda e preparem as muiheres para o mercado de
trabaiho formal e informal, prestando, assim, relevantes serviços a
comunidade.

Considerarido oportuna a declaraçao de utilidade pCiblica desta entidade,
contamos corn o apoio dos Deputados a este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Comissôes de Justiça, para exarne preliminar,
e do Trabaiho para deliberaçao, nos termos do art. 188, c/co art. 103, inciso I,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.890/98
lnstituj o Dia do Movimento das Donas-de-Casa e Consumjdores de Minas

Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituldo o dia 13 (treze) de setembro como o Dia do

Movimento das Donas-de-Casa e Consumjdores de Minas Gerais.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Sala das Reuniôes, de de 1998.
José Militão
Justificaçao: Congregando hoje mais de cinco mil fihiados, a Movimento das

Donas-de-Casa e Consumidores de Minas Gerais tern como metas
especificas informar e orientar corretamente as donas-de-casa e
consumidores, corn vistas a formaçao da consciéncia crItica; defender seus
associados na justiça por meio de açöes püblicas e coletivas; atuar, de forma
incisjva, para que o COdigo de Defesa do Consumidor, consubstancjaçjo na
Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90, bern corno a legislaçäo pertinente, sejam
observados e cumpridos, além de incentivar o associativismo e a mobilizaçao
como instrumento de ação na busca da justiça e da eqüidade sociais.

Sem perder de vista seu objetivo maior, que é a busca permanente da
cidadania plena e de meihor qualidade de vida para todos, a entidade vern
atuando nas várias areas do cotidiano das donas-de-casa e do consumidor
em geral.

Assim é que presta assistência juridica no tocante a contrataçao de
empregado domestico; mantém plantão permanente de orientaçao e
atendimento ao püblico nas questães atinentes ao COdigo de Defesa do
Consumidor, realiza pesquisas de mercado e as repassa aos consurnidores;
desenvolve prograrna de palestras corn vistas a educaçao para o consurno;
firma Convéflios corn empresas e profissionais que oferecern produtos e
serviços de qualidade a preço baixo.

Ante as razôes acima expostas, nada mais justo do que instituir urn dia no
ano para comernorar o Movimento das Donas-de-Casa e Consumidores de
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Minas Gerais.

Pela justiça e oportunidade desta proposta, esperamos contar corn o apoio
dos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica e de Defesa do
Consurnidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
NO 2.667/98, do Deputado Marco Regis, em que solicita sejam

encaminhados oficios ao Governador do Estado e ao Diretor do DER-MG,
corn vistas a que seja efetuada a pavimentação asfáltica da estrada que liga
os MunicIpios de Conceiçao da Aparecida a Nova Resende. (- A Comissão de
Transporte.)

N° 2.668/98, do Deputado Gilmar Machado, em que solicita seja
encaminhado ao Secretário da Educação pedido de envio a esta Casa de
projeto de lei contendo o Piano de Carreira do Magistério, conforme o
compromisso assumido perante esta Assembiéia, em reunião especial. (- A
Corn issão de Educacão.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Marcos
Helênio (2), Miguel Martini e outros, Joäo Batista de Oliveira e Gilmar
Machado.

Cornunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçOes dos Deputados José

Militão, Dimas Rodrigues e Wanderley Avila (2).
2a Parte (Ordem do Dia)

1' Fase
Abertura de lnscriçöes

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a
21 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia, cornpreendendo as
cornunicaçães da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
de requerirnentos. Estão abertas as inscriçães para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Despacho de Requerirnentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Miguel Martini e outros, em

que solicitarn, nos terrnos regimentais, seja realizada reunião especial em
homenagem ao Centro de Instrução e Adaptação da Aeronáutica. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade corn a inciso XXI do art.
232 do Regimento Interno e, oportunamente, fixará a data.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 1.641/98, de sua autoria. A Presidência defere
a requerimento, de conformidade corn o inciso XIII do art. 232 do Regimento



w

Interno. Arquive-se o projeto. 	 282

Discusso e Votação de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer de Redacão Final do Projeto de Lei n o 1.757/98,

do Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar Os
imOveis que especifica. Em discussâo, o parecer. Näo ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votacao. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sançao.

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei Complementar no
32/98, do Deputado Irani Barbosa, que dispOe sobre o processo de
vitaliciedade de magistrados e Promotores de Justiça. 0 parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussâo. Em votaço. Os Deputados que 0 aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n o 768/96, do
Deputado LeonIdio Bouças, que dispãe sobre a compensacao do eventual
recolhimento em atraso relativo ao ICMS. 0 parecer conclui pela
inconstituclonalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votaçao. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissâo de Justiça sobre o Projeto de Lei no 1.443/97, do
Deputado Marcos Helénjo, que garante ao consumidor o direito a opçao pelo
dia de vencimento das contas mensais dos serviços pUblicos. 0 parecer
conclui pela inConstituclonalidade do projeto. Encontra-se em poder da Mesa
requerimento do Deputado Marcos Helênio em que solicita, nos termos do art.
232, inciso VIII, do Regimento Interno, a retirada de tramitacâo do Projeto de
Lei no 1.443/98. A Presidèncja defere o requerimento, de conformidade corn 0
inciso VIII do aft 244 da Resolucao no 5.065. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n o 1.703/98, do
Deputado Olinto Godinho, que dispoe sobre anistia a créditos tributários que
menciona. 0 parecer concluj pela iflCOnstjtucjonaljdade do projeto. Em
discussäo, o parecer. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o parecer. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Votaçao de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que

solicita sejam convidadas as autoridades que menciona para discutirem, no
Plenárjo, as recentes notIcias publicadas na imprensa sobre as ameacas de
paralisacao das obras da Rodovia Fernâo Dias. Em votacao, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita seja

encaminhado ao IBAMA pedido de informaçöes sobre as providéncias que o
Orgâo está tomando para coibir as periôdicas mortandades de peixes no rio
das Velhas. Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento no 2.494/98, do Deputado Marcos Helênio, em que solicita
seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informacOes sobre o
Programa de Mobilizaçâo de Comunidades empreendido pelo Estado em
parceria corn o SERVAS. A Mesa da Assembléla opina pela aprovacão do
requerimento corn a Emenda no 1, que apresenta. Em votaçâo a
requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votaçao, a Emenda no 1, que
recebeu parecer pela aprovacão. Os Deputados que a aprovam permanecam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o
Requerimento no 2.494/98 corn a Ernenda no 1. Oficie-se.

Requerimento no 2.526/98, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário da SaUde pedido de informaçôes
sobre os recursos recebidos do Ministério da Saüde e a valor repassado aos
municIpios. A Mesa da Assembléia opina pela aprovaçâo do requerimento
corn a Emenda no 1, que apresenta. Em votaçâo, o requerimento, salvo
emenda. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votacão, a Emenda no 1, que recebeu parecer pela
aprovaçâo. Os Deputados que a aprovam perrnaneçam coma se encontram.
(- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado a Requerimento n o 2.526/98
corn a Emenda n o  1. Oficie-se.

Requerimento no 2.542/98, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário da Educaçâo pedido de informaçOes acerca
das etapas do processo de transferência dos recursos do Fundo de
Manutençäo e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do
Magistério corn as indagaçöes que menciona. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento. Em votaçâo, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Requerimento no 2.580/98, do Deputado José Bonifácio, em que pede seja
solicitado ao Presidente do BDMG a encaminharnento a esta Casa do
balanco mensal do Fundo Estadual de Saneamento Básico. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovaçâo do requerimento na forma do Substitutivo
no 1, que apresenta. Em vataçäo, a Substitutivo no 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado a Requerimento no 2.580/98 na forma do Substitutivo no 1.
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Oficie-se.

2° Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a P fase, a Presidência

passa 2° fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuação dos trabaihos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, as 20 horas, e convocando os
Deputados para a ordinéria de amanhã, dia 27, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçâo anterior.).
Levanta-se a reunião.

AlA DA 296a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 26/8/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - QuestOes de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; existência de "quorum" para discussâo - 1a Parte:
Ata - 2a Parte (Ordem do Dia): Discussão de Proposiçoes: Discussão, em 10
turno, do Projeto de Resoluçao n° 1.859/98; encerramento da discussâo -
Discussâo, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 1.114/97; apresentaçao da
Emenda no 1; encaminhamento do projeto e da emenda a Comissâo de
Direitos Humanos - Discussão, em 20 turno, dos Projetos de Lei n°s 1.290,
1.403 e 1.442/97 e 1.700/98 - Chamada para recomposiçâo de "quorum";
inexistência de "quorum" para votaçao - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leâo

- Agostinho Patrüs - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antonio Genaro -
Antonio JUlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely Tarqumnio - Ibrahim Jacob - Joâo Leite -
Jorge Hannas - José Henrique - José Militão - Luiz Fernando Faria - Marco
Regis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastiäo Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Wanderley Avila - Wilson Pires.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
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reuniäo. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos.

QuestOes de Ordern
O Deputado Durval Angelo - Este Deputado está cuidadosamente contando

cada Deputado que adentra este Plenário, e aqui nâo ha 26 Deputados. Ate
agora, ha 21 Deputados neste Pienário.

o Deputado Sebastião Helvécio - So quero informar a V. Exa. que vários
Deputados estão aqui, na ante-sala do Plenário. Eles já marcaram a presença
e estão na ante-sala, fazendo confabulaçoes polIticas.

o Sr. Presidente - A Presidência val determinar que seja feita a chamada
para verificaçao de "quorum". Corn a palavra, a Sra. Secretária, para proceder
a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 32 Deputados, nUmero

suficiente para discussão das matérias constantes na pauta. Corn a palavra, o
Sr. 21-Secret6rio, para proceder a leitura da ata da reunião anterior.

ia Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funcOes de 21-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçoes.

2a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidéncia vai

passar A 2° Parte da reunião, corn a discussão da rnatéria constante na
pauta.

Discussão de ProposiçOes
o Sr. Presidente - Como näo ha "quorum" para a votação, a Presidência

passa a discussão da matéria constante na pauta.
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Resoluçao n° 1.859/98, da Comissão

de PolItica Agropecuária, que aprova, em conformidade corn o disposto no
art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, as alienaçOes das terras devolutas
que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As ComissOes de Politica Agropecuária e de Fiscalizaçao Financeira
opinarn por sua aprovação. Em discussâo, o projeto. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussâo, em 21 turno, do Projeto de Lei n° 1.114/97, do Deputado Raul
Lima Neto, que torna obrigatOria a existência de instaiaçOes sanitárias de uso
gratuito para os passageiros em terminais rodoviários e pontos de parada de
Onibus intermunicipais. A Comissão de Direitos Humanos opina pela
aprovaçâo do projeto. Em discussâo, o projeto.

- Vern a Mesa:
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EMENDA N o 1 AO PROJETO DE LEI No 1.114/97

D6-se ao "caput" do art. 10 a seguinte redaçao:
"Art. l O - Os terminais rodoviários devem dispor de instalaçoes sanitárias

limpas e adequadas para o uso gratuito de passageiros.".
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Ajalmar Silva
Justificaçao: A gratuidade deve restringir-se a terminais rodoviários, que

são aparelhos especificos para atendimento dos usuários do transporte
coletivo, os quals já pagam tarifa, independentemente do tempo de utilização
do que Ihe é ofertado, como serviço de informaçaes, televisão, poltronas para
embarque, entre outros.

O Sr. Presidente - Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No
decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto a Emenda n° 1, do
Deputado Ajalmar Silva. Nos termos do § 40 do art. 196 da Resoluçao n°
5.065, de 1990, a Presidêncja encaminha a emenda, corn o projeto, a
Comissão de Direitos Humanos, para receber parecer.

- A seguir, tern sua discussâo encerrada, cada urn por sua vez, em 2 1 turno,
os Projetos de Lei n°s 1.290/97, do Deputado José Militão, que dá nova
redação ao art. 74 da Lei n o 11.406, de 28/1/94; 1.403/97, do Deputado
Ibrahim Jacob, que institui o Conselho Regional de Trânsito e dá outras
providências; 1.442/97, do Deputado Marcos Helénlo, que dispOe sobre a
obrigatoriedade de o poder püblico comunicar a requisição de força policial
para reintegraçao de posse, nos casos e nas condiçoes que especifica;
1.700/98, da CPI do IPSEMG, que dispOe sobre o Conseiho de Beneficiários
do IPSEMO.

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e tendo em
vista a importância das proposicoes em pauta, a Presidêncja determina seja
feita a chamada para recomposição de "quorum". Corn a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder a chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 32 Deputados. Não ha

"quorum" para votaçâo.
Encerramento

O Sr. Presiderite - Persistindo a falta de "quorum" para a votaçao, a
Presidêncja encerra a reuniâo, convocando os Deputados para a ordinária de
logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já publicada, bern como para a
extraordinária de hoje, as 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 20a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLE IA E DA
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COMISSAO DE FISCALIzAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia dois de juiho de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Dilzon Melo, Elmo Braz, lvo José e Maria Olivia, mernbros
da Mesa da Assernbléia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião Navarro
Vieira e Antonio Roberto, membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor. Havendo nümero regimental, o
Presidente, Deputado Cleuber Carneiro, declara abertos os trabalhos, apOs 0
que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente
informa que a reunião tern por finalidade apreciar processos de prestacão de
contas da aplicação de recursos liberados por esta Casa a titulo de
subvençao social, auxIlio para despesas de capital e transferéncia a
municipio, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de 24/1/95; da
Deliberaçao da Mesa n° 1.524 e das demais normas vigentes. Em seguida, os
processos são distribuIdos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor;
Dilzon Melo e José Braga, relatores no âmbito da Mesa e da Comissão de
Fiscalizaçao Financeira e Orçamentária, respectivamente, Os quals, após
verificarem as prestacoes de contas, emitem, cada urn por sua vez, pareceres
pela aprovação, em conjunto, dos processos das seguintes entidades:
Associação Comun. Bairro Sagrada Familia - Belo Horizonte, Associação
Comun. Moradores Pedra Branca, Associaçäo Comun. Serra Araras,
Associação Comun. Unidos Castro, Associaçao Moradores Bairro Alto Vila
Nova Dois, Banda Escola MUsica Maximiano Nepomuceno, Caixa Escolar
Sena Figueiredo, Centro Integrado Desenv. Social, Creche Criança
Esperança, Prefeitura Municipal de Cataguases, Prefeitura Municipal de
Comercinho, Prefeitura Municipal de Conceiçao da Barra de Minas, Prefeitura
Municipal de Conceição de Ipanerna, Prefeitura Municipal de Desterro de
Entre-Rios, Prefeitura Municipal de Formiga, Prefeitura Municipal de IcaraI de
Minas, Prefeitura Municipal de São Roque de Minas, Prefeitura Municipal de
Serranópolis de Minas, Prefeitura Municipal de Tombos, Sociedade Unidos
Cachoeirense, União Comun. Bairro Limoeiro. Submetidos a- discussão e
votação, SO Os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Mesa e da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniôes da Mesa da Assembléia, 4 de agosto de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramaiho - Ivo José -

Maria Olivia - Kernil Kumaira - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -
Antonio Roberto - Ermano Batista.

ATA DA 21 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
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COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, DiIzon Melo, Francisco Ramaiho, Ivo José e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembleia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião
Navarro Vieira e Antonio Roberto, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, apOs o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar os processos de prestação de contas da aplicaçao dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvençao social, auxilios para despesas
de capital e transferências a municipios, nos termos do art. 30, III, da Lei nO
11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.524 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator da Mesa e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, verificando as
prestaçaes de contas, cada urn por sua vez, emitern pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Academia Ciências Letras
Conselheiro Lafaiete, Açao Social Emmanuel, Açao Social Operária Cristo
Redentor, Associação Amigos Moradores Bairro São Januário, Associação
Apoio Comun. Bairro Saudade, Associação Assist. Social Sudoeste Minas,
Associação Bairro Novo - Santa Maria Salto, Associação Bairros Giovanini
Santo ElOi Vila Born Jesus, Associação Benef. Conquista, Associaçâo Benef.
Nosso Lar, Associação Comun. Acude, Associaçao Comun. Alimentação
Trabalho Orientado, Associaçao Comun. Alto Cruzeiro, Associação Comun.
Amigos Cachoeira Gibão, Associaçao Comun. Amigos Vizinhos llha
Amargoso, Associação Comun. Amparo Crianças Carentes Bairro São Bento,
Associação Comun. Bairro Boa Vista Adjacências, Associaçao Comun. Bairro
Bonfim, Associação Comun. Bairro Porto Alegre, Associação Comun. Bairros
Imaculada Conceiçao São Pedro, Associação Comun. Brejo Bonito,
Associação Comun. Campo Alegre, Associação Comun. Candeal, Associaçao
Comun. Desenv. Bairro Amaro Lanari, Associaçao Comun. Desenv. Social
Barroso, Associação Comun. Desportiva Benef. Moradores Morro Alto,
Associaçao Comun. InhaUma, Associaçao Comun. Jardim Nova Esperança,
Associação Comun. Macaübas Capim Pubo, Associação Comun. Moradores
Alto Serra, Associaçao Comun. Moradores Padre Fialho, Associação Comun.
Morrinhos - Berilo, Associaçao Comun. Pequenos Prod. Rurais Morrinhos,
Associaçao Comun. Povoado Rochedo Novo, Associação Comun. Produção
Agropecuária TimOteo, Associação Comun. Produtores Rurais Cornunidade
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Brejãozinho, Associacao Comun. Produtores Trabalhadores Rurais Tejuca,
Associação Cornun. Região Sul Bairro Boa Morte, Associação Comun.
Riachinho, Associação Comun. Roca Brejo, Associaçâo Comun. Santo lnácio,
Associacão Comun. São Manoel, Associação Cornun. Senhora Porto,
Associação Comun. União Cabeceira Vargem, Associação Comun. Vaca
Preta, Associaçao Comun. Vargem Engenho, Associação Comun. Vila Nossa
Sra. Aparecida, Associacão Comun. Vila Pinho, Associacão Congos Nossa
Senhora Rosário São Benedito, Associacão Cooperação Agricola Santa
Rosa, Associacão Cruzeirinho Esporte Clube, Associacão Cultural Comun.
Milho Verde, Associação Damas Caridade Francisco Sá, Associação Desenv.
Comun. Alfredo Graca, Associação Desenv. Comun. Coracão Jesus,
Associação Desenv. Comun. Tapiral, Associacão Desenv. Social Comun.
Vale Lenheiro, Associaçâo Desportiva União Divisa Alegre, Associaçao Forca
Unida Prol Desenv. Moradores B. Mato Grosso, Associacão Itinguense Assist.
Deficientes, Associacão Mineira Paraplegicos, Associacão Moradores Amigos
Vale Piracicaba, Associação Moradores Bairro Alto Cemitério, Associaçao
Moradores Bairro Alvorada - CapinOpolis, Associacão Moradores Bairro Novo
Horizonte - Bocaiüva, Associação Moradores Bairro Pacu, Associacão
Moradores Bairro Planalto, Associação Moradores Bairro Rosário - Nazareno,
Associacão Moradores Distrito Monsenhor lzidro, Associacâo Moradores
Nova RepUblica, Associacão Moradores Povoado São Vicente, Associação
Moradores Proprietários lmóveis Bairro Floresta, Associaçâo Moradores
Santa Vitória Cocais Arrudas, Associação Moradores Setor Leste Sul
Mirabela, Associaçâo Moradores Vila Esporte Clube, Associacão Movimento
Administrativo Comunitário, Associação Mulher Pro[ Comunidade, Associacäo
Pais Amigos Excepcionais - Campos Altos, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Carmo Paranaiba, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Janaüba, Associaçao Pais Amigos Excepcionais - Manhuaçu, Associação
Pais Amigos Excepcionais - Monsenhor Paulo, Associaçao Pais Amigos
Excepcionais - Simonésia, Associacao Pequenos Produtores Rurais
Taperinha, Associacão Unida Dois Abril, Augusta Livre Independente Resp.
Lj. Maçônica Veritas Vincit, Banda Cultural Ritmo Afro-axé-igba, Banda
Municipal José Vaz Silveira, Banda Müsica Santana lnhaI, Caixa Escolar
AlIpio Mendes Neto, Caixa Escolar Cabrestos, Caixa Escolar Dom Eduardo,
Caixa Escolar Epifânio Fajardo, Caixa Escolar Escola Municipal Professor
José Macciotti, Caixa Escolar Escola Municipal Vicente Alves Trindade, Caixa
Escolar Euzébio Sudré, Caixa Escolar Geraldo Fagundes, Caixa Escolar
Glãucia Santos Pereira, Caixa Escolar João Ambrósio Ribeiro, Caixa Escolar
João XXIII E. E. Prof. Claudemiro A. Ferreira, Caixa Escolar Jota Souza,
Caixa Escolar Minas Gerais, Caixa Escolar Nossa Sra. Pobres, Caixa Escolar
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OlImpia Mourâo Malheiros, Caixa Escolar Olivia Pinto Castro Leite, Caixa
Escolar Padre Eddie Bernardes, Caixa Escolar Paulo José Derenusson, Caixa
Escolar Professor Chaves, Caixa Escolar Professor Josino Maciel, Caixa
Escolar Rio Branco, Caixa Escolar Rio Mortes, Caixa Escolar Sitio Pica-Pau
Amarelo, Caixa Escolar Vigário José Alexandre, Cantinho Feliz ldoso Bairro
Caiçara, Casa Criança - São Gonçalo Sapucal, Casa Memória Vale São
Francisco, Centro Assist. Técnica, Centro Comun. Materno Infantil São José
Operário, Centro Desenv. Comun. Buriti, Centro Educaçao Promoçao Social -
Ubá, Centro Educativo Cândida Cabral, Centro Infantil Mae Chica, Centro
Integrado Desenv. Social, Centro Pastoral Juventude Sagrados Coracaes,
Centro Recuperaçao Alcoólatra - Canápolis, Centro Social Desportivo AracaI,
Clube Cavalo Congonhas, Comitê B.B. S.O.S Fome Fronteira, Conferèncja
São Francisco Chagas SSVP, Congregação lrmãs Carmelitas Missionárias S.
Teresa M. Jesus, Conseiho Comun. Malhada Nova, Conselho Desenv.
Comun. Cajuru, Conseiho Desenv. Comun. Felipe Santos, Conselho Desenv.
Comun. Golabeira, Conselho Desenv. Comun. Marruaz, Conselho Desenv.
Comun. Ribeirão Areia - Itacambira, Conselho Desenv. Comun. Ruralistas,
Conselho Desenv. Comun. São Domingos, Conselho Desenv. Comun. Vila
Martinho Campos, Conselho Desenv. Rural Setubinha, Conseiho Particular
Mantena SSVP, Creche Cornun. Maria Bessa, Creche Santa Terezinha -
Viçosa, Desaflo Jovem Rio Doce, Entidade Fraternidade Feminina Ação
Silêncio, Faculdades Unidas Norte Minas, Farmácia Esperança, Federaçao
Associaçoes Bairros Uberaba, Fundação Apoio Comunitário, Fundaçao
Assist. Social Evangelica Valdomiro Peres, Fundação Escola Vida, Grêmio
Esporte Clube, Grupo Assistencial Muiheres Maria Pereira Silva, Grupo
Espirita Legionarios Maria, Grupo Teatral Davi, Grupo Unidos São João
Batista, Guarda Congo Feminina Nossa Sra. Rosário, Guarda Congo Nossa
Sra. Rosário, Guarda-Mirim Inhapirn, Instituto Ação Social Amor Obras,
Instituto lrrnãs Franciscanas Nossa Sra. Fatima, Jovens Adultos Serviço
Comunidade Laprata Espor-te Clube, Lar Comun. Operárias São José, Lar
Evangelico lnfância Desamparada, Lar Menor Abandonado, Liga Desportos
Nova Serrana, Liga Pocoscaldense Futebol, Lions Clube Caratinga ltaüna,
Loja MacOnica Caminhos Mestre, NUcleo lntegraçao Social Regiào Norte
Barbacena, Pastoral Saüde Camilo, Prefeitura Municipal Aguanil, Prefeitura
Municipal Antonio Carlos, Prefeitura Municipal Caratinga, Prefeitura Municipal
Carmo Mata, Prefeitura Municipal Carmopolis Minas, Prefeitura Municipal
Conceiçao Alagoas, Prefeitura Municipal Diogo Vasconcelos, Prefeitura
Municipal Dores Guanhães, Prefeitura Municipal Glaucilândja, Prefeitura
Municipal lapu, Prefeitura Municipal Ipatinga, Prefeitura Municipal Itinga,
Prefeitura Municipal Joanésia, Prefeitura Municipal Manga, Prefeitura
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Municipal Maria Fe, Prefeitura Municipal Martinho Campos, Prefeitura
Municipal Medeiros, Prefeitura Municipal Natalãndia, Prefeitura Municipal
Nova Porteirinha, Prefeitura Municipal Nova Serrana, Prefeitura Municipal
Pedra Dourada, Prefeitura Municipal Poté, Prefeitura Municipal Ribeirão
Vermeiho, Prefeitura Municipal Santa Margarida, Prefeitura Municipal Santa
Rita Ibitipoca, Prefeitura Municipal São Gotardo, Prefeitura Municipal São
Romão, Prefeitura Municipal Sapucal-Mirim, Prefeitura Municipal Varzelândia,
Real Fantasia, Sociedade Ubaense Artes OfIcios, Sociedade Unidos
Lemepradense, Wesperança Futebol Clube. Submetidos a discussão e
votação, sao os pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Mesa e os da Comissão de Fiscalizaçào Financeira
e Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que se lavre a
ata e encerra os trabaihos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 11 de agosto de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Sebastiäo Helvécio -
Pericles Ferreira - Ermano Batista.

AlA DA 22 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIzAçAO FINANCEIRA E ORçAMENTARIA

As dez horas do dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembleia; Sebastião Navarro Vieira, José Braga,
Sebastiäo Helvécio e Pericles Ferreira, membros da Comissão de
Fiscalizaçäo Financeira e Orcamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo nUrnero regimental, o Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, declara abertos os trabalhos, apOs o que é a ata da reunião anterior
ida e aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reuniâo tern por
finalidade a apreciação dos processos de prestação de contas da aplicaçao
dos recursos liberados por esta Casa a titulo de subvenção -social, auxIlio
para despesas de capital e transferência a municIpio, nos termos do art 30,
Ill, da Lei no 11.815, de 24/1/95, da Deliberaçâo da Mesa n o 1.524 e das
demais normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuidos aos
Deputados Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator da Mesa, e José
Braga, relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que,
em conjunto, verificando as prestaçOes de contas, cada urn por sua vez,
ernitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação Amigos Santa Barbara TugUrio, Associação Atlética Teixeirense,
Associaçao Deficientes Fisicos Araguari, Associação Deficientes Visuais Belo
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Horizonte, Caixa Escolar HermOgenes Ferreira Silva, Caixa Escolar Moacir
Souza Dias, Conselho Desenv. Uniäo Trabalho Retiro, Jovens Adultos
Serviço Comunidade, Jussarinha Esporte Clube, Nücleo lntegracão Social Dr.
Sá Fortes, Prefeitura Municipal Guiricema, Prefeitura Municipal Palma,
Prefeitura Municipal Santana Riacho, Santa Casa Misericôrdia - Cláudio,
Santanense Futebol Clube e Santaritense Futebol Clube. Submetidos a
discussão e votaçao, SO os pareceres aprovados, cada urn por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os mernbros da Mesa e da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentária para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabaihos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 18 de agosto de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 23a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FlScALlzAcAo FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia dezoito de agosto de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniôes da Mesa da Assernbléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz, Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Kernil Kumaira, José Braga, Sebastião
Helvécio, Sebastiâo Navarro Vieira, rnembros da Comissâo de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada.
Isto posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade apreciar os
processos de prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por
esta Casa a tItulo de subvençao social, auxilios para despesas de capital e
transferéncias a municIpios, nos termos do art. 3 0, III, da Lei n° 11.815, de
24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.524, e das demais normas vigentes.
Em seguida, os processos são distribuidos aos Deputados Ermano Batista,
Corregedor; Dilzon Melo, relator da Mesa, e José Braga, relator da Cornissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto, verificando
as prestaçães de contas, cada urn por sua vez, emitem pareceres, mediante
os quais concluem pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação Antigas Alunas Providência, Associaçao Bairros Teófilo Otôni,
Associaçao Comun. Chamas Vivas Coromandel, Associação Cornun. Flor
Maio Vila Marieta, Associaçao Comun. Pedras, Associaçâo Desenv. Comun.
Moradores Cidade Alta Rio P. Minas, Associaçao Moradores Bairro ltatiaia,
Associação Pais Amigos Centro Educacional Lima Duarte, Associaçao
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Servidores do Legislativo do Estado de Minas Gerais, Caixa Escolar Avelino
Lacerda Guimarães, Caixa Escolar João Deus, Caixa Escolar Pestalozzi,
Conselho Desenv. Comun. Born Jesus, Conselho Desenv. Comun. Penha
Capim, Conselho Desenv. Comun. Serra Araras, Conselho Desenv. Santo
Antãnio PatrimOnio Paiva, Fundaçäo Assistencial Educacional Dores lndaiá,
Grêmio Recreativo Unidos São Miguel Jequitinhonha, Movimento Familiar
Cristão - Equipe Central Arq. B. Horizonte, Movimento Promoção Social B. S.
Geraldo C. F. C. B. M. Abreu, Obras Sociais Caladinho, Prefeitura Municipal
Carmo Mata, Prefeitura Municipal Itamarandiba, Prefeitura Municipal
Paraguaçu, Prefeitura Municipal Santo Antonio Amparo, Sociedade Benef.
Assist. Canceroso, Sociedade São Vicente Paulo - Resplendor, Vila Jesse
Esporte Clube. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidéncia agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Mesa e da Comissão de Fiscalizaçäo Financeira e Orçamentária para a
próxima reuniâo ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembiéia, 25 de agosto de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Sebastião Helvéclo -
AntOnio Roberto - Ermano Batista.

ATA DA 6a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS

As quinze horas e dez minutos do dia vinte e quatro de junho de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados Irani Barbosa, Ronaldo Vasconcellos e Antonio Genaro
(substituindo este ao Deputado Luiz Fernando Faria, por indicação da
Liderança do PPB), membros da supracitada Comissão. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado AntOnio Genaro,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissâo presentes. Ato continuo, informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o
recebimento da seguinte correspondéncia: convite das Diretoras da faculdade
e das escolas estaduais integrantes do IEMG aos membros desta Comissão,
para participarem das comemoraçOes dos 100 anos do prédio do Instituto e
dos 90 anos de suas atividades educacionais; convite do Deputado Federal
Franco Montoro aos membros desta Comissão, para participarem do Festival
ULAM de Videos sobre Educaçao Ambiental, no perIodo de 29 a 31 de julho
prôximo, no Hotel Nacional, em Brasilia; oficios do Sr. Paulo Maclet Junior,
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coordenador do Projeto Rio Doce por Minas Gerais, dando ciència da
situaçâo da bacia do rio Doce, e do coordenador-geral do IEF, informando
que esta Comissão está inclulda no grupo responsável pela elaboração de
anteprojeto para reformulaçao da lei forestal mineira. Em seguida, na 3a Fase
da 1a Parte da reuniâo, o Presidente designa o Deputado Ronaldo
Vasconcellos relator do Projeto de Lei n° 971/96, do Deputado Paulo Piau.
Iniciada a 21 Parte da reunião, corn a discussão e a votação de proposiçôes
sujeitas a apreciação do Plenário, o Deputado Irani Barbosa solicita ao
Deputado Ronaldo Vasconcellos que proceda a leitura de seu parecer sobre o
Projeto de Lei n° 1.112197, do Deputado José Bonifácio, que altera
dispositivos da Lei n° 10.561 de 27/12/91. 0 parecer conclui pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo n° 1. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Na seqüência, constatada a ausência dos Deputados
Luiz Fernando Faria e Antonio Roberto, respectivamente, relatores dos
Projetos de Lei n°s 627/95 e 1.186/97, o Presidente comunica que a
apreciação desses fica para a prOxima reunião. Passa-se a fase de discussão
e votacao de proposiçOes que dispensarn a apreciação do Plenário. Sobre a
mesa, o Requerimento n° 2.615/98, do Deputado Dimas Rodrigues, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG para que sejam
implantados serviços de água nos Distritos de Barreiro da Raiz, Quem Quern
e Vila Nova das PoçOes, no Municipio de JanaUba. Colocado em votaçao, é
aprovado o requerimento. Na fase de discussão e votação de proposiçOes da
Comissao, o Deputado Irani Barbosa recebe quatro requerimentos, dos
Deputados Miguel Martini, Wilson Pires, Maria José Haueisen e José Militâo,
e determina que as referidas proposiçOes sejam apreciadas na próxima
reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissäo para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Irani Barbosa - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 4a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE SAUDE
As quatorze horas e trinta minutos do dia doze de agosto de mil novecentos

e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Carlos
Pimenta, Wilson Pires, Marcos Heiênio, membros da Comissâo supracitada.
Havendo nUmero regimental, o Deputado Carlos Pimenta, no exercicio da
Presidéncia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovaçâo de
requerimento do Deputado Wilson Pires, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A seguir, o Presidente lê a seguinte correspondência:
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Programaçao do I Seminário Estadual de InfecçOes Hospitalares, a ser
realizado nos dias 14 e 15 do corrente; ofIcio do Sr. José Bernardo
Meneghim, Prefeito Municipal de Barroso, encaminhando cOpia xerox do
ofIcio recebido do Deputado Bonifácio de Andrada, referente ao pedido que
Ihe foi dirigido em favor da erradicaçâo da dengue no nosso Estado; convite
do Sindicato dos Farmacêuticos a esta Cornissâo para participar do
Seminário PolItica de Medicamentos no Brash- Controle de Qualidade; oficio
do Secretário de Estado da Saüde, solicitando a indicacão de urn
representante da Comissão de Saüde, para o Conselho Estadual de Saüde;
cópia xerox da Portaria n° 2.814, do Ministério da Saüde, que trata da
produçao e da comercialização de medicamentos. A seguir, o Presidente
distribui os Projetos de Lei n°s 1.675 e 1.795/98 aos Deputados Wilson Pires
e Jorge Hannas, respectivamente. Ato continuo, o Presidente passa a
discussão e a votaçâo de proposiçOes sujeitas a apreciaçâo do Plenário da
Assembléla. 0 Presidente passa a palavra ao Deputado Wilson Pires para
proceder a leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n° 557/97, no 20 turno,
mediante o qua[ conclui pela rejeição da matéria. Faz uso da palavra, para
discuti-lo, o Deputado Marcos Helênio. Submetido a votaçào, é o parecer
rejeitado. Neste interim, a Presidência, conforme o disposto no § 30 do art.
138 do Regimento Interno, designa o Deputado Adelrno Carneiro Leão como
novo relator da rnatéria. A seguir, o Deputado Carlos Pimenta procede a
leitura de seu parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.465/97, o qual conclui pela
aprovaçâo do projeto na forma do vencido no 10 turno. Submetido a discussão
e votaçao, e o parecer aprovado. Logo apOs, o Presidente redistribui o Projeto
de Lei n° 1.584/97, no 20 turno, ao Deputado Wilson Pires, que , após
proceder a leitura de seu parecer, conclui pela aprovação da matéria na forma
do vencido no 10 turno. Colocado em discussâo e votaçäo, é o parecer
aprovado. Prosseguindo, a Presidência passa a discussão e a votaçâo de
proposiçaes que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. 0
Presidente submete a votação o Requerirnento n° 2.654/98, da Comissão de
Saüde, o qual é aprovado. Prosseguindo, o Presidente submete a discussâo
e a votacão o Parecer de Redaçâo Final do Projeto de Lei n° 1.578/97, o qual
e aprovado. A seguir, o Presidente passa a discussão e a votaçâo de
proposiçOes da Comissão, oportunidade em que comparece o Deputado
Adelmo Carneiro Leäo e apresenta requerimento do Deputado João Batista
de Oliveira, em que solicita seja realizada audiência pUblica para debater o
desrespeito a Portaria n° 2.042, de 11/10/96, do Ministério da SaUde, que
estabelece o Regulamento Técnico de Terapia Renal Substitutiva
(hemodiálise); e para debater, tambérn, aspectos prejudiciais aos portadores
de deficiências renais contidos na Lei n° 9.434, de 4/2/97, que trata da doaçao
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presumida de Orgãos para transpiantes e sugere que sejam convidadas, para
participar do debate, diversas autoridades ligadas a area de saüde.
Submetjdo a votaçao, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca Os
membros da Comissão para as demais reuniOes ordinárias, que, ate a
realização das eleiçoes, conforme entendimento firmado corn os membros da
Cornissâo, serão realizadas as quartas-feiras, as 1430min, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Jorge Hannas, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro Leão.

AlA DA 26a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE
CONSTITUIcAQ E JUSTlA

As quinze horas do dia onze de agosto de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Hely TarquInio, Antonio
Julio, Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por
indicação da Liderança do PSDB), Sebastião Costa e Marcos Helênio,
membros da supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara abertos os trabaihos, informa
que a reunião se destina a apreciaçao da matéria constante na pauta e, em
virtude da aprovacao de requerimento do Deputado Marcos Helênio, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidéncia acusa o recebimento
das seguintes proposicoes: Projetos de Lei n°s 1.828 a 1.858 e 1.860 a
1.862/98;e Projeto de Resoluçao n o 1.859/98. Informa, ainda, que designou
relatores para as seguintes proposiçaes: Projetos de Lei n°s 1.834 e 1.842/98,
Deputado Antonio Genaro; 1.835, 1.839 e 1.843/98, Deputado Antonio Julio;
1.847/98, Deputado Ermario Batista; 1.829, 1.830 e 1.831/98, Deputado
Marcos Helênio; e 1.840,1.844,1.845 e 1.846/98, Deputado Sebastião Costa.
Passa-se a discussão e a votação de pareceres sobre proposiçOes sujeitas a
apreciaçao do Plenário. 0 Deputado Marcos Helènio apresenta requerimento
em que solicita a inversão da pauta, para que o Projeto de Resolucao n°
1.859/98 seja apreciado em primeiro lugar. Submetido a votaçào, é 0 projeto
aprovado. Em atendimento a requerimento do Deputado Sebastião Costa,
aprovado pela Comissão, a Presidéncia determina a retirada de pauta do
Projeto de Lei n° 1.460/97. Submetidos a discussão e votação, são aprovados
os pareceres que concluem pela Constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade do Projeto de Resolucao n° 1.859/98 (relator: Deputado Marcos
Helênio); e dos Projetos de Lei n°s 1.571/97, corn as Emendas n°s I e 2
(relator: Deputado Marcos Helênio), 1.799,1.800, este corn a Ernenda n° 1; e
1.808/98, na forma do Substitutivo n° 1 (relator: Deputado Sebastião Costa).
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Registra-se a presença do Deputado Gilmar Machado, que substitui o
Deputado Marcos Helênio. Ainda nesta fase, são aprovados os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos
Projetos de Lei n°s 1.801/98 (relator: Deputado Gilmar Machado); 1.804 e
1.810/98, este corn a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antonio JUlio); e os
pareceres que concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.467/97 e 1.766/98 (relator: Deputado
Marcos Helenio); e 1.753/98 (relator: Deputado AntOnio JUlio). Nos termos
regimentais, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s
1.467/97, 1.753 e 1.766/98 ao Plenário para inclusão dos pareceres em
ordem do dia.Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia 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 ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio - Antonio Genaro - Arnaldo

Penna.
AlA DA 743 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE REDAçA0

As nove horas e trinta minutos do dia doze de agosto de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os Deputados Dimas
Rodrigues, Arnaldo Penna e AIlton Vilela, membros da supracitada Comissão.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Arnaldo Penna, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar as matérias
constantes na pauta e distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei
n°s 1.757, 1.737 e 1.765/98 e ao Deputado Aflton Vilela, os Projetos de Lei
n°s 1.769 e 1.771/98. Encerrada a 1 1 Parte dos trabalhos, passa-se 1 a Fase
da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres sobre
proposiçOes sujeitas a apreciacão do Plenário. Submetido a discussão e
votação, e aprovado o Parecer de Redacão Final do Projeto de Lei no
1.757/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Passa-se, a seguir, a discussão
e6 votação de matéria de deliberacao conclusiva da Comissão. Submetidos a
discussão e votacäo, são aprovados os Pareceres de Redacao Final dos
Projetos de Lei n°s 1.737 e 1.765/98 (relator: Deputado Arnaldo Penna), 1.769
e 1.771/98 (relator: Deputado Ailton Vilela). Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a prôxima reunião ordinária, deterrnina a lavratura da ata e
encerra os trabaihos.
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Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - João Leite.

ATA DA 2a REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PAPA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PCJBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A C0MERcIALIzAçA0 DOS MESMOS NO ESTADO

As dezesseis horas e dez minutos do dia dezoito de agosto de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados Wilson Pires, Adelmo Carneiro Leão, Alencar da Silveira Junior,
Irani Barbosa e Jorge Eduardo de Oliveira, membros da supracitada
Comissão. Havendo nümero regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, dispensa a
leitura da ata da reuniâo anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A seguir, esciarece que a reunião
tern por finalidade dar posse ao Presidente e ao Vice-Presidente, eleitos na
reuniäo anterior, designar o relator e programar os trabalhos. 0 Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira declara empossado na Presidência o Deputado
Wilson Pires e Ihe passa a direcao dos trabalhos. Este agradece a confiança
nele depositada e, estando ausente o Vice-Presidente, Deputado AntOnio
Roberto, informa que sua posse se dará oportunamente. Dando continuidade
aos trabalhos, o Presidente designa o Deputado Adelmo Carneiro Leão para
ser o relator da Comissão. Após entendirnentos, fica definido que a Comissão
se reunirá ordinariamente as quartas-feiras, as 10 horas. A Presidência
indaga se ha alguma proposição a ser apresentada. 0 Deputado Adelmo
Carneiro Leâo apresenta requerimento, solicitando sejam convocadas para
prestarem informaçOes a Comissão os Srs. Wilrnar de Oliveira Filho,
Secretário de Estado da Saüde; MarIlio Malaguth Mendonça, Secretário
Municipal de Saüde; Julio César Martins Siqueira, Superintendente da
Vigilancia Sanitária da Secretaria de Estado da Saüde; João Batista de
Souza, Coordenador da Vigilância Municipal; Geraldo Caldeira, Presidente da
Associaçao Médica de Minas Gerais; Roberto Junqueira Alvarenga,
Presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais; Ricardo de
Menezes Macedo, Presidente do Sindicato dos Medicos de Minas Gerais;
Renata Loiola Souto, Presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais; Waldice Inês de Souza, Presidente do Sindicato dos Farmacêuticos
de Minas Gerais; Gisele Damásio Duarte, Chefe da Delegacia Especializada
de Ordem Econômica; Tadeu de Moura Gomes, Coordenador do Nücleo de
Processamento de InformaçOes sobre Remédios Falsificados da PolIcia
Federal de Minas Gerais; Paulo Sérgio Carneiro Miranda, Chefe do
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Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da
UFMG; Elza Oliveira, Coordenadora do Centro de Estudos de Medicamentos
da Faculdade de Farmácia da UFMG; Roberto Porto Fonseca,
Superintendente- Geral da Fundacão Ezequiel Dias; Vicentina Maria da Costa
Val, Coordenadora de Medicamentos do Serviço de Apoio Terapêutico da
Secretaria Municipal de SaCide; Rodrigo Campos, Coordenador do PROCON
Municipal; Marcelo Leonardo, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil
- Secâo de Minas Gerais; Guilherme Riccio, Superintendente-Geral da
FHEMIG; o Presidente da Associaçäo dos Hospitais Particulares de Minas
Gerais; o Diretor do Hospital das ClInicas de Belo Horizonte; o Diretor da
Santa Casa de Belo Horizonte; o Diretor do Hospital FelIcio Rocho; o Diretor
do Hospital Hélio Angotti, da Associacao de Combate ao Cancer; a Sra. Rita
de Cássia Nolasco Teobaldo, vitima da falsificacao do anticoncepcional
Microvlar; o Sr. Ananias de Souza Pereira, vitima da falsificação do
medicamento Citoneurin 5000; a Sra. Edna Fatima Amãncio dos Santos, fliha
do Sr. Cyro Arnâncio dos Santos, vItirna fatal da falsificacâo do medicamento
Androcur; a Sra. Jussara Maria Braga Dias, fliha do Sr. AntOnio Dias Martins,
vItima fatal da falsificacão do mesmo medicamento; a Sra. Natália Ramos,
fllha do Sr. Almir Lopes Filho, vItima fatal da falsificaçâo do mesmo
medicamento; Sra. Rübia Roberta Rodrigues, parente de vItima da
falsificaçâo do mesmo medicamento; o Sr. Ildo Gomes do Nascimento, fllho
do Sr. Agenor Gornes do Nascimento, vItima da falsificação do mesmo
medicamento; o Sr. José Celso Machado de Castro, proprietário da Açao
Distribuidora de Medicamentos, de Belo Horizonte; o proprietário da
Distribuidora Dinâmica Medicamentos Ltda., de Belo Horizonte; o Sr. José
Luiz Kubinger, proprietário da Distribuidora Opçâo Comércio de
Medicamentos Ltda de Paracatu; o proprietário da Acess Distribuidora
Farmacêutica; o proprietário da Distribuidora Centro CirUrgico Ltda.; os
Srs.Nércio Nogueira Monteiro de Castro, representante da Minas Prata
Distribuidora; Márcio Eustáquio Ribeiro Rodrigues, representante da
Endoterápica Laboratório; Davidson Alves Lucas, proprietário da Distribuidora
Hospitaval Ltda. Submetido a votacão, é o requerimento aprovado. 0
Deputado Alencar da Silveira Junior, corn a palavra, informa que também iria
apresentar urn requerirnento, porém, o conteudo é praticamente idêntico ao
do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Solicita que o seu requerirnento seja
anexado ao do Deputado Adelmo Carneiro Leão, pedido que e deferido pelo
Presidente. E reaUzada ampla discussão a respeito do tema objeto da CPI,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reuniäo, a
Presidência agradece o comparecimento dos parlarnentares, convoca os
membros da Cornissâo para a prOxima reunião ordinária, determina a
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissães, 26 de agosto de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro

Sebastião Helvécio.

TRAMITAçA0 DE PROPOsIçOES
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOslçAo DE LEI N o 13.807

Comissão Especial
Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que [he confere o art. 90,
VIII, c/c o art. 70, II, da Constituiçao do Estado, opos veto total a proposiçao
de lei em epIgrafe, que dispoe sobre renüncia do servidor püblico do Estado a
aposentadoria.

Par meio da Mensagem n° 283/98, encaminhou Sua Excelência, para
apreciaçao desta Casa, as razôes do veto ao texto integral da proposiçao.

Na forma do disposto no art. 222, c/c a art. 111, I, "b", do Regimento
Interno, fol a veto distribuido a esta Comissão Especial, para receber parecer.

Fundamentaçao
O Projeto de Lei n° 1.373/97, do Deputado José Bonifácio, foi aprovado por

esta Casa, que encaminhou ao Governador do Estado, para sanção, a
Proposicao de Lei n° 13.807.

De inIcio, cumpre-nos ressaltar o elevado alcance da proposta, a qual
permite que a servidor püblico civil apasentado que ocupe cargo püblico
possa renunciar a aposentadoria e aproveitar a tempo de serviço na
contagem para aposentadoria no cargo em que esteja investido, desde que
cumprido o estágio probatOrio.

A proposiçao, corn efeito, reveste-se de grande interesse pUblico, uma vez
que a medida nela Consignada contribuirá sobremaneira para a
aprimoramento e a valorizaçao do serviço pUblico estadual.

Dessa forma, não se pade dar guarida ao veto total a proposição oposto
pelo Goverriador do Estado.

Conclusâo
Em face do exposto, opinamos pela rejeiçao do veto total a Proposiçao de

Lei n° 13.807.
Sala das Corn issöes, 26 de agosto de 1998.
TarcIsio Henriques, Presidente - Ibrahim Jacob, relator - Ronaldo

Vasconcellos.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.259/97

Comissão de Administraçao PUblica
Relatório
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De autoria do Deputado José Militão, a projeto de lei em epIgrafe visa a

acrescentar parágrafo (mica ao art. 24 da Lei n° 9.380, de 18/12/86.
A proposição foi publicada em 13/6/97, e a Comissão de Constituição e

Justiça perdeu prazo para emitir parecer.
Agora, vem o projeto a esta Comissão para análise de mérito, nos termos

regimentais.
Fundamentaçâo

0 inciso I do art. 24 da Lei n° 9.380, de 1986, estabelece que a contribuição
previdenciária mensal do segurado corresponde a 8% do respectivo
estipêndio. 0 paragrafo (mica que se pretende acrescentar ao artigo reduz
esse percentual para 3,2%, caso a segurado renuncie aos beneficios
discriminados no inciso Ill do art. 18 da citada lei, as quais se referem a
assisténcia médica, farmacêutica, odontológica, complementar e ao pecülio
especial.

Em que pese a pretensâo do autor, a proposição não pode prosperar
porque a percentual de 8% previsto no inciso I do art. 24 da Lei n° 9.380, de
1986, ja está comprometido, e a sua redução, conforme pretendido no projeto,
implicará desequilibrio orcamentário corn sérios transtornas e prejuIzos não
so para as associados e seus dependentes, coma também para a própria
Previdéncia, que assume corn as reformas constitucionais papel de suma
importância no am bito assistencial.

Vale lembrar, ainda, que a IPSEMG vem-se reorganizando
administrativamente para meihor consecuçâo dos seus objetivos
institucionais, principalmente depois da CPI instituIda par esta Casa para
investigar a situacâo desse Instituto, a qual detectou as problemas ocorridos
ao longo dos anos e apantou sugestöes para sua efetiva soluçào.

Com efeito, não e reduzindo a receita, ja escassa, que se resolverâo as
inUmeros problemas do sistema de saüde do Estado, que se encontra em
situação caôtica, mas sim planejando e fiscalizando sua aplicaçäo.

Conclusão
Pelo expasto, somos pela rejeiçâo do Projeto de Lei n° 1.259/97.
Sala das Comissães, 26 de agosto de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.494/97

Comissão de Administraçâo PUblica
Relatôrio

De autaria do Deputado Gilmar Machado, a projeto de lei em epIgrafe isenta
de multa par atraso na quitacâa das taxas de água e Iuz a servidor püblico
estadual que tiver seu pagamento postergado pela Governo do Estado.
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Leão - Irani Barbosa -
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Publicado em 6/11/97, o projeto, que tramita em regime de urgência a
requerimento do autor, foi distribuIdo a Comissão de Constituiçao e Justiça,
que concluiu por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade,
tendo sido o parecer rejeitado pelo Plenário desta Casa. A seguir, vern o
projeto a esta Comissâo para exarne de mérito, nos termos regimentais.

Fundamentaçâo
A proposição em tela é de todo incompatIvel com os principios norteadores

da administraçâo püblica.
Corn efeito, ao privilegiar a categoria de servidores püblicos, o projeto cria

uma classe de consumidores dos servicos fornecidos pelas concessionárias
encarregadas da distribuiçao de água e energia elétrica no Estado de Minas
Gerais, que poderão ser beneficiários de privilégios, em detrirnento da grande
massa de consumidores desses serviços. Ressalte-se, ainda, o fato de que,
mesmo dentro da própria categoria dos servidores püblicos, poderá acontecer
distorçao na aplicaçao da norma, pois aqueles que residem em localidades
atendidas pela COPASA ou pela CEMIG poderão ter o benefIcio, ao passo
que os demais nâo poderão td-lo.

Desse modo, nao entendemos pertinente a aprovação da proposta, que
contraria a própria natureza dos servicos e pode criar serbs problernas de
ordem financeira para os concessionários, que terão o fluxo de caixa
interrompido exatamente pelo fato de que os beneficiários poderao utilizar
essa prerrogativa exatamente para justificar possiveis atrasos no pagamento
das contas de consumo.

Por outro lado, é de dificil controle o mecanismo que se pretende
estabelecer, nâo se concebendo a possibilidade de fiscalizaçao eficiente por
parte dos agentes arrecadadores das mencionadas tarifas, o que poderá
criar, inclusive, prejuizos para a populaçâo. 0 processo de arrecadaçao
deveria, para que se pudesse cumprir a lei, tornar-se centralizado, dificultando
sobremaneira a quitaçao dos débitos e eliminando, dessa forma, a aplicaçao
de mecanismos eficientes, como e o caso de pagamento em casas lotéricas e
o débito automático em conta bancária, por exemplo. 	 -

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n o 1.494/97.
Sala das Comissães, 26 de agosto de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio (voto

contrário) - Sebastiäo Helvécio.
PARECER PARA 0 1' TURNO DO PROJETO DE LEI N O 556/95

Comissão de Adminbstração Püblica
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei n o 556/95 visa a
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estabelecer compensacäo financeira para municIpios que tenham areas
inundadas para implantacao de reservatórios de água da Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - COPASA-MG.

Publicada em 8/11/95, a proposição foi distribulda as ComissOes de
Constituicäo e Justica, de Administraçao POblica e de Fiscalizaçao Financeira
e Orçamentária.

A Comissão de Constituicão e Justica nao se manbfestou sobre o projeto no
prazo regimental, ensejando requerimento do autor para que a proposição
fosse submetida a apreciação da comissâo seguinte.

Deferido o requerimento, vem a matéria a esta Comissão para receber
parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, "e', do
Regimento Interno.

Fundamentaçao
O objetivo do projeto em análise é estabelecer compensaçâo financeira

para municIpios que abriguem em seus territôrios reservatôrios de água
utilizados pela COPASA-MG.

Tal compensaçäo seria feita corn recursos da parcela de receita do Imposto
sobre Operaçães Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestaçöes
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicacâo -
ICMS - de que trata o art. 150, § 1 0, II, da Constituicao do Estado.

O supracitado dispositivo constitucional estabelece que 1/4 dos 25% do
ICMS que são destinados aos municIpios será distribuido conforme o que
dispuser a lei.

Ate que essa lei de caráter geral fosse editada, leis esparsas contemplavam
uns e outros municipios (como, por exemplo, os municIpios mineradores),
nada obstando que mais uma vbesse beneficiar aqueles que tivessem areas
inundadas.

Com esse propósito, fob apresentado o projeto em exarne, cuja justificação
menciona a bnexistência da lei especIfica citada no dispositivo constitucional:

Como ainda não fob editada lei definitbva de regulamentação do referido
dispositivo constbtucional, diversos municIpios mineiros já são contemplados
por leis aprovadas por esta Assembléia Legislativa, citando-se os exemplos
dos municipios mineradores Mateus Leme e Mesquita. Assbm, é oportuno
retbrar parte de 1/4 ainda não rateado na forma da lei, para compensar
financeiramente os munbcIpios que tenham em seu território areas inundadas

Entretanto, em 28 /12/95, fob promulgada a Lei n° 12.040 (rnais tarde
alterada pela Lei no 12.428, de 1996, e pelas Leis n° 12.581 e 12.734, de
1997), popularrnente denombnada Lei Robin Hood, a qual dispôs sobre a
matéria de forma abrangente, levando em consbderação fatores
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socioeconômjcos populacionais, geográficos, Cu Iturais e ambientais
pertinentes aos municIpios.

Vale ressaltar que as areas de proteção especial, Coma é a caso dos
reservatOrias de água, foram incluldas na mencionada Lei n° 12.040.

Dessa forma, uma vez editada a lei especIfica, não faz mais sentida legislar
de forma isolada sobre a assunto.

Conclusâo
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 556/95.
Sala das Comissôes, 26 de agosto de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Helvécio -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.596/98

Comissão de Administraçao Püblica
Relatôrio

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a proposição em epIgrafe
dispOe sabre a substituiçao gradual da frota oficial de veiculos do Estado de
Minas Gerais e dá outras providêncjas.

Publicado em 19/2/98, a projeto foi distribuido as Comissôes de
Constituiçaa e Justiça, de Administraçao PUblica e de Fiscalizaçao Financeira
e Orçamentaria. Em virtude de requerimentas dos Deputados Adelmo
Carneiro Leão e Marcos Helênio, a proposição foi distribuida ainda a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais.

Em exame preliminar, a Comissão de Constituiçao e Justiça emitiu parecer
sabre a matéria, concluindo por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade corn as Emendas n°s 1 e 2.

Cabe-nos, agora, examinar a praposição quanta ao mérito.
Fundamentação

Corn a ediçao da Lei Federal n° 9.660, de 16/6/98, que dispoe sabre a
substituiçao gradual da frota oficial de velculos e da autras providéncias, a
Governo Federal deu urn importante passo para a retomada do Programa
PrO-Alcool.

Implantado na década de 80, esse prograrna passibilitou a desenvolvimento
de tecnologia nacional para a utilizaçao do álcool hidratado coma combustivel
de velculos automotores, em resposta a crise do petrôleo no mercado
mundial naquele periodo e ao seu elevado preço.

Consequentemente, as velculos mavidos a álcool chegaram a representar
cerca de 90% da produção interna, e a geração de empregos no campo, nas
indüstrias sucro-alcooleiras e em tantos outros setares foE considerável.

Passada a crise do petrOleo, já na década de 90, a Pro-Alcool, infelizmente,
foE aos poucos sendo desativado. Como se sabe, a Brasil não é auto-
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suficiente em petrOleo. Para suprir a demanda de sua frota de velculos e
mesmo da indüstria em geral, necessita fazer grandes importaçães desse
praduto. Corn isso, a Pals e obrigado a despender enormes cifras de
recursas, que poderiam ser canalizados para a area social, onde existe
deficiência na prestação dos serviços pUblicos de saUde, saneamenta básico,
educaçao, etc.

Além disso, a álcool hidratado e combustivel menos poluente que a
gasolina. Sabe-se que as resIduos lançados no ar pelos velculos
autarnotores, especialmente as veIcu)os movidos a gasolina, são as maiores
responsáveis pela poluição atmosférica nas cidades.

Assim, a projeto de lei em tela, que visa a substituiçãa da frota oficial de
velculos leves par unidades mavidas a combustivel proveniente de fonte
renovãvel, trará enormes beneficias a area social e ao meia ambiente.

Corn a intuito de aprimorar a praposiçaa, estamos apresentando a
Substitutivo n° 1, na conclusão deste parecer.

Conclusão
Pelo exposta, opinamas pela apravação do Projeto de Lei n° 1.596 na forma

do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N O 1

DispOe sobre a frota oficial de velculos do Estado e d6 outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A frota oficial de velculos leves será cornposta exclusivamente par

unidades mavidas a combustivel proveniente de fante renovável.
Paragrafo Unico - 0 Estado devera promaver a substituicão da frota oficial

de velculos leves que não atendarn ao disposta no "caput", em prazo a ser
estabelecido em decreto do Poder Executivo.

Art. 20 - Na locação de velculos leves para usa oficial, a Estado dará
preferéncia aos movidos a cambustIvel de fonte renovável.

Art. 31 - SO será concedido incentivo fiscal ou qualquer tipa de subvencao
econômica a pessaa fIsica para aquisição de velculo leve se este for mavido
a combustive[ proveniente de fante renovável.

Parágrafo Unico - 0 dispasto neste artigo não se aplica:
I - a portadar de deficiència fIsica;
II - ao adquirente de velculo cam capacidade de matorização de ate

1 .000cm3 (mil centImetros cübicos), se inexistente no mercada veiculo corn
essa caracteristica movido a combustive[ proveniente de fonte renavãvel.

Art. 40 - A aliquota das OperaçOes Relativas a Circulação de Mercadorias e
sobre PrestaçOes de Serviços de Transport  Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicaçaa relativa as operacOes internas corn velculo automator
movido a combustivel praveniente de fonte renovavel será de 12% (doze par
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cento), maritidas as aliquotas inferiores estabelecidas pela legislaçao
tributãria.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Helvécio -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

33/98
Comissäo de Administraçao Püblica

Relatório
De autoria do Deputado Antonio Julio, o projeto de lei em análise dá nova

redaçao ao art. 80 da Lei n° 869, de 5/7/52, que institui o Estatuto dos
Funcionários Püblicos do Estado de Minas Gerais.

Publicado em 27/3/98, o projeto foi aprovado em 1° turno, sem alteraçao.
Agora, vem a proposiçào a esta Comissão para exame de 2 1 turno, na

forma regimental.
Fundamentaçao

A proposição em tela dispöe sobre a remoção de servidor püblico para outra
localidade, independenternente da existêricia de vaga, para que este possa
acompanhar o cônjuge, companheiro ou dependente ou por motivo de saüde,
condicionada a remoçâo, neste caso, a parecer de junta médica.

A remoção dar-se-á, segundo o projeto, a pedido do funcionário ou "ex-
officio", desde que respeitada a lotação de cada repartição ou serviço, e a
autoridade competente para ordenar a rernoção será aquela a que estiverem
subordinados os ôrgâos, as repartiçOes ou os serviços envolvidos.

Dispöe também o projeto que ficarn asseguradas a professora prirnária
casada corn servidor federal, estadual ou militar as garantias previstas na Lei
n o 814, de 14/12/51.

Conformejá havIamos sal ientado quando do exame da matéria em 10 turno,
o projeto supre importantes omissOes da lei em vigor, possibiitando que a
harmonia familiar interfira positivamente no ambiente de trabalho, em prol da
major produtividade e da melhor qualidade do serviço püblico.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

Comptementar n° 33/98.

Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Helvécio -
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Marcos Helênio.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.757/98
Comissäo de Redacäo

0 Projeto de Lei n° 1.757/98, do Governador do Estado, que autoriza a
Poder Executivo a alienar as imóveis que especifica, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art.
268 do Regimento lnterno.

Cumpre informar que esta Comissão, corn o objetivo de sanar
discrepâncias entre dados constantes no projeto e na documentaçäo que
instrui a pracesso, promoveu as seguintes alteraçOes no texto em exame:

- as datas de 6 de janeiro de 1997 e de 23 de setembro de 1971, citadas,
respectivamente, nos incisos II e IV do art. 1 0 do projeto, passam a figurar
como 7 de rnarco de 1997 e 23 de agosto de 1971;

II - os CartOrios do 2 1 e do 30 Registro de lmOveis de Belo Horizonte
mencionados, respectivamente, nos incisos V e VI do art. 10 tiveram sua
posiçào invertida.

Assim sendo, opinamos por se dar a proposição a seguinte redaçao final,
que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.757/98
Autoriza o Poder Executivo a alienar as imOveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Poder Executivo autorizado a alienar os seguintes imóveis:

- a Quarteiräo 36 da 12 1 Secão Urbana de Belo Horizonte, corn area
aproximada de 14.400m 2 (quatorze mil e quatrocentos metros quadrados), e
as edificaçOes nele constantes, corn frente para as Ruas Uberaba, Tenente
Brito Melo, Gonçalves Dias e Alvarenga Peixoto, irnôvel esse havido pela
Estado canforme Escritura Pübtica de Acerto de Contas, Dacäo em
Pagamento, Transação e Composiçaa Amigável celebrados corn a Prefeitura
Municipal de Bela Horizonte, Iavrada as fis. 13 a 21 do Iivro 83, no Cartôrio do
30 OfIcio de Notas de Belo Horizonte, do Tabelião Ferreira de Carvalho, no
dia 6 de abril de 1937, e registrada em 13 de setembro de 1937, no livro 3, a
fis. 13, corn a n° 18, no Cartório do 1 1 OfIcio do Registra de lrnôveis de Belo
Horizonte;

II - a apartarnento residencial n° 101, do Bloco B, situado na Rua Martim
Francisco, 407, no Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte, imOvel esse havido
pelo Estado por rneio de Carta de Adjudicaçao expedida pela 61 Vara da
Fazenda PUblica e Autarquias de Bela Horizonte, em 7 de marco de 1997;

Ill - a apartamento residencial n° 510, situado na Rua Jequeri, 100, no
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Bairro Lagoinha, em Belo Horizonte, imóvel esse havido pelo Estado por melo
de Carta de Adjudicaçao expedida pela 21 Vara da Fazenda PUblica e
Autarquias de Belo Horizonte, em 27 de dezembro de 1996;

IV - area de terreno corn, aproximadamente, 1.086m' (mil e oltenta e seis
metros quadrados), e edificaçao nela existente, situada na Rua Minas Novas,
233, no Bairro Cruzeiro, em Belo Horizonte, imOvel esse havido pelo Estado
conforme Escritura PUblica de Doação sem Encargos, lavrada no Cartôrio do
61 OfIcio de Notas de Belo Horizonte, no livro 93-A, a fis. 48-v, em 23 de
agosto de 1971, e registrada no Cartôrio do 2 0 OfIcio do Registro de Imóveis
de Belo Horizonte, corn o n° 61.129, a fis. 265 do Iivro 3-13H, em 2 de agosto
de 1974;

V- area de terreno corn, aproximadamente, 369m 2 (trezentos e sessenta e
nove metros quadrados), e a edificaçâo nela existente, situada na Avenida do
Contorno, 9.902, no Bairro Barro Preto, em Belo Horizonte, imOvel esse
registrado no Cartório do 30 OfIcio do Registro de Imóveis de Belo Horizonte,
corn a transcrição n° 21.618, feita no livro 3-U, a fis. 159, em 6 de abril de
1951;

VI - area de terreno corn, aproximadamente, 380m 2 (trezentos e oitenta
metros quadrados), e a edificaçao nela existente, situada na Avenida do
Contorno, 1.707, no Bairro Floresta, em Belo Horizonte, irnóvel esse
registrado no CartOrio do 2 0 OfIclo do Registro de ImOveis de Belo Horizonte,
corn o n° 9.991, a fis. 273 do livro 3-H, em 22 de novembro de 1940.

Art. 20 - As alienaçoes de que trata o art. 1 0 desta lei serão precedidas de
avatiaçâo a cargo de comissâo designada pelo Secretário de Estado de
Recursos Humanos e Administraçao, atendidas as disposiçôes do art.17 da
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 30 - Os imóveis de que trata esta let podern ser objeto de venda isolada,
ou de permuta por outro imóvel, produto ou serviços, ou ser dados em
garantia de operaçao financeira, sernpre no exclusivo interesse do Estado.

§ 10 - Na hipotese de permuta, não haverá torna por parte do Poder
Executivo.

§ 21 - Os imôveis descritos nesta let podem ser alienados em fracöes,
quando convier, nas modalidades previstas neste artigo.

Art. 40 - Os imóveis descritos na Lei n° 9.736, de 9 de dezembro de 1988,
podem ser objeto de alienaçao de maneira isolada e nas diversas
modalidades previstas nesta lei.

Art. 50 - Fica revogado o art. 30 da Let n° 9.736, de 9 de dezembro de 1988.
Art. 60 - Esta let entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 71 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 12 de agosto de 1998.
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Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

coMuNlcAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 26/8/98, as seguintes comunicaçöes:
Do Deputado José MiIitão, dando ciência do fatecimento da Sra. Lucia de

Abreu Miranda, ocorrido em 22/8/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência do falecimento do Sr. Hélio

Pinheiro da Cruz, ocorrido em 2218/98, no MunicIplo de Montes Claros. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Wanderley Avila (2), dando ciência do falecimento do Sr. José
de Barros Rios, ocorrido em 25/8/98, no Municiplo de Pirapora, e do Padre
Patriclo Pedro de Souza, ocorrido em 22/8/98, nesta Capital. (- Ciente.
Oficiem-se.)



BELO HORIZONTE, SABADO, 29 DE AGOSTO DE 1998 	
310

AlA

ATA DA REUNIAO ESPECIAL DA COMISSAO ESPECIAL PARA EMITIR
PARECER SOBRE 0 VETO TOTAL A PROPOsIçAO DE LEI N o 13.807

As quinze horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das ComissOes os
Deputados TarcIsio Henriques, Sebastião Navarro Vieira e Ivair Nogueira
(substituindo o Deputado José Braga por indicaçao da Liderança do PDT),
membros da Cornissão supracitada. Havendo nümero regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado TarcIslo Henriques, declara abertos os
trabalhos e informa 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
distribuiçâo das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Ivair Nogueira para atuar corno escrutinador. Realizada a votação,
verifica-se que foram eleitos, respectivamente, Presidente e Vice-Presidente
os Deputados TarcIslo Henriques e Sebastião Navarro Vieira, ambos corn
dois votos. Em seguida, o Presidente 'ad hoc", Deputado TarcIsio Henriques,
empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado Sebastião Navarro Vieira, a
quem convida para tomar assento a mesa, passando-Ihe a direçao dos
trabalhos. Dando continuidade, o Vice-Presjdente empossa o Presidente
eleito Deputado Tarclsio Henriques, que, assumindo a Presidência, agradece
a confiança nele depositada e designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira
para relatar a matéria. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares e esclarece que a prOxima reuniâo,
para apreciar o parecer do relator, será convocada através de edital. Em
seguida, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Tarcisio Henriques, Presidente - Ibrahim Jacob - Ronaldo Vasconcellos.

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.384/97

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatário

De autoria do Deputado Baldonedo Napoleão, o Projeto de Lei n o 1.384/97
cria o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Potencial Turistico da
Estrada Real.

Publicada em 19/9/97, a proposiçao foi distribulda, nos termos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno, as Comissöes de Constituiçao e Justiça,
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de Turismo, IndUstria e Cornércio e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Por força de requerimento aprovado em Plenário, o projeto
também deve ser submetido ao exame desta Comissão. A Comissão de
Constituiçâo e Justica concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade da matéria. A Comissão de Turismo, lndüstria e Comércio
opinou por sua aprovação. Compete-nos, agora, emitir parecer sobre o
assunto.

Fundarnentaçao
0 projeto em análise visa a criar o Programa de Desenvolvimento do

Potencial Turistico da Estrada Real, a ser administrado pelo Poder Executivo.
Objetiva resgatar, preservar e revitalizar os pontos de atraçao turistica e de
lazer ja existentes, além dos sItios arqueolOgicos, espeleologicos e
paleontológicos e das paisagens naturals não exploradas, interligando-os pela
Estrada Real. Tern, ainda, como proposta o incremento da arrecadaçao do
Estado e de municIpios mineiros, o incentivo ao investimento privado, bern
como a promocao e a divulgaçao da atividade turistica em Minas Gerais. A
gestao do programa compete ao Conselho Estadual de Turismo - CET -, que
definirá a forma de participacâo dos representantes de instituiçoes ou
entidades ligadas a historiografia, ao turismo, ao meio ambiente e a outras
atividades afins no planejamento, na execucão e na fiscalizaçäo do disposto
na lei.

0 art. 10, em seu parágrafo ünico, define como Estrada Real os caminhos
antigos dos séculos XVII, XVIII e XIX e suas variantes, dentro do territOrio do
Estado de Minas Gerais. Conforme informa o autor da proposição, a Estrada
Real e, fundamentalmente, o caminho que ligava o Rio de Janeiro a
Diamantina, em urn trajeto de cerca de 1.200km, ao longo do qual existem
importantes cidades histOricas e monumentos isolados, que constituiriam
atrativos para o turista. Além disso, os parques ecolOgicos e a diversidade de
clima, fauna, vegetaçâo e relevo poderiam estimular o turismo ecolôgico. A
variedade de costumes, tradiçaes, festividades e culinárias tambérn
contribuiria para compor o arcabouço atrativo em torno da Estrada Real, para
que ela se tome a espinha dorsal da expansão do turismo no Estado.

Não ha düvida de que urn projeto turistico dessa natureza poderá trazer
para o Estado incremento econômico, beneficiando Os diversos municIpios
situados ao longo desses antigos caminhos e trilhas. Vê-se, na atualidade, a
premente necessidade de se estimularem as atividades de contato corn a
natureza e de valorizaçao dos monumentos naturals e históricos. 0 turismo
ecologico cria possibilidades de major contato corn as belezas naturals e corn
Os locals que falam das origens de nossa formaçao cultural, permitindo,
enfim, o usufruto dos beneficios proporcionados por nosso patrimônio
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ambiental.
0 projeto em exame prevê a realização de pesquisas e o levantamento de

dados que permitam o mapeamento da Estrada Real em território mineiro.
Propöe, também, compensação financeira, incentivo fiscal ou crediticio aos
proprietários de terrenos caracterizados como de interesse histôrico ou
sociocultural, ou como de interesse ecolOgico ou paisagIstico, desde que
sejam cortados pela Estrada Real ou adjacentes a ela e recebam dos
proprietários os cuidados necessários para sua preservação e revtalizaçao.

Conforme se pode notar, tais requisitos configuram urn interesse
inquestionável pela protecao ao meio ambiente a par da criaçâo de novas
oportunidades econômicas para muitas comunidades. São os motivos que
nos levam a dar apoio ao projeto em comento.

Conclusão
Pelo que se expôs, opinarnos pela aprovaçao do Projeto n° 1.384/98 na

forma proposta.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Irani Barbosa, relator - Adelmo Carneiro

Leão.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.526/97

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatório

0 projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Anderson Adauto, tern
como objetivo obrigar a indUstria tabagista a indenizar o poder püblico pelas
despesas relativas a tratamento de pessoas portadoras de doenças causadas
pelo uso do cigarro.

Publicado em 20111/97, foi o projeto distribuIdo a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispOe o art. 188, c/c o art. 102 do Regimento lnterno.

Fundamentação
A matéria constante na proposiçâo é das mais complexas e tern sido objeto

de discussão ate mesmo em cortes de justiça de palses desenvolvidos, como
os Estados Unidos, por exemplo. Apesar disso, 0 deslinde da questao da
responsabilidade civil da indüstria de tabaco no que diz respeito a indenizaçao
das vitimas ainda continua pendente.

Cabe-nos apreciar o projeto a luz do ordenarnento jurIdico constitucional,
especialmente sob o aspecto da competéncia legiferante dos entes
federados, ou seja, sobre a legitimidade dos Estados para legislar acerca
desta matéria.

A solução desta dUvida deve ser encontrada no art. 22 da Constituicão
Federal, onde estão arroladas as matérias de cornpetência privativa da União,
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como é o caso do direito civil.

Depreende-se da leitura do projeto que este procura estabelecer a
responsabilidade civil da indüstria tabagista diante dos prejuIzos causados
aos cofres pUblicos corn o tratamento das vItimas. Para Hely Lopes Meirelles,
responsabilidade civil é a que se traduz na obrigacão de se repararem danos
patrimonlais, e se exaure corn a indenização ("Direito Administrativo
Brasileiro", 13a. ed., p. 546).

Diante disso, apesar do relevante alcance social da medida proposta, em
matéria de responsabilidade civil falta aos entes federados legitimidade para
legislar sobre o tema, que, como já foi dito, é cornpetência da União.

Mesmo que seja superado esse Obice, encontraria o legislador estadual
extrema dificuldade em estabelecer, de forma objetiva, o elo de causalidade
entre a vitima e o responsável pelo dano. Os próprios tribunais brasileiros,
nos poucos casos julgados, ate este momento, não conseguiram definir
responsabilidade civil da indUstria tabagista, dada a falta de provas
consistentes acerca dos danos causados aos consumidores que pleitearam
indenizacôes.

Conclusão
Pelas razöes aduzidas, concluImos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.526/97.
Sala das Comissães, 26 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helénio, relator - Arnaldo Penna -

Antonio Genaro.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO

36/98
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei complementar em tela, de autoria do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, objetiva alterar a redacão do art. 21 da Lei Complernentar n.°
26, de 1993, que trata da composição do Colar Metropolitano da Região
Metropolitana de Belo Horizonte. 	 -

Recebida em 18/6198 e publicada no "Diário do Legislativo" de 20/6/98, a
proposição tramita em dois turnos e foi distribuida as ComissOes de
Constituiçào e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização para
receber parecer.

Cabe a esta Comissão, prelim inarmente, examinar os aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto, nos termos do art.
192, c/c o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
0 Projeto de Lei Complementar n° 36/98, ora em exame, tern por finalidade
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alterar a redação do art. 21 da Lei Complementar n o 26, de 1993, que
relaciona os municIpios que compOem a Colar Metropolitario da Regiâo
Metropolitana de Belo Horizonte.

0 citado Colar, composto inicialmente por 20 municIpios, precisa ser
alterado pelas seguintes razöes: para exclusão de dois municipios, em virtude
da inclusão desses na mencionada regiâo metropolitana, por meio da Lei
Complementar n.° 48, de 12/11/97; para inclusão dos MunicIpios de Born
Jesus do Amparo, Cachoeira da Prata, Crucilândia e Itaguara no mencionado
Colar, par proposta do autor, corn base na própria dinâmica que norteia a
crescirnento e a desenvolvimento da regiao metropolitana da Capital mineira;
e, par Ultirna, pela necessidade de se efetuarem correçôes ortográficas nos
names de dois municIpios constantes no texto do art. 21 da Lei
Complementar n.° 26, de 1993: lnhaürna, em vez de lnhaümas, e
Jabuticatubas, em vez de Jaboticatubas, para adequar o texto legal a
nomenclatura atualmente adotada.

Sob a aspecto de constitucionalidade, a projeto ora em exarne não contém
vIclo de iniciativa, podendo qualquer Deputado Estadual instaurar o processo
legislativo, ja que a Constituiçâa mineira nao estabeleceu reserva de iniciativa
em rnatéria de região metropolitana.

A matéria constante no projeto sob análise atende, ainda, aos requisitos de
juridicidade e legalidade, já que nâo contraria legislação hierarquicamente
superior nem princIpios gerais do Direito.

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei Complementar n° 36/98.
Sala das Comissães, 26 de agosto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

Antonio Genaro
PARECER PARA 0 lO TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.630/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em epIgrafe, do Deputado Rêmolo Aloise, visa a autorizar a
Poder Executivo a doar ao MunicIpio de Itamoji o imOvel que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" do dia 1213/98, a proposição foi
distribulda a esta Comissão, para que seja examinada quanta aos aspectos
juridico, constitucional e legal, nos terrnos do art. 102, III, "a", do Regimento
Interno.

Fundarnentaçao
O imOvel objeto da proposição é constituldo de terreno corn area de 734m2,

situado no Municipio de Itarnoji. Foi doado, por particular, ao Estado de Minas
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Gerais em 1924, sob a condição de abrigar a Cadeia Püblica da Vila. 0 prédio
fol adaptado, a expensas dos doadores, ao firn a que se destinava, sern
nenhum onus para o Estado. Posteriormente, foi instalado no local o fOrum da
comarca, a qual também foi transferido para outra edificacâo. 0 bern foi,
portanto, desafetado da destinaçäo püblica, passanda a categoria de bern
dominial.

Par tratar de doacao de urn bern pUblica, a proposicãa está sujeita a exame
e deliberaçao do Poder Legislativo, conforme a art. 18 da Carta mineira.

No piano infraconstitucional, a matéria em apreciação está sujeita aos
ditames da Lei Federal n° 8.666, de 21/6/93, que institui normas para
licitaçOes e contratos da administraçäo pübiica no ârnbito dos Poderes da
União, dos Estadas, do Distrito Federal e dos rnunicIpios e determina, em seu
art. 17, que a autorizacão legislativa e a existência de interesse püblico
devidarnente justificado são condiçöes indispensáveis a alienacão de bens da
adrninistracão pUblica.

0 § 40 do mesmo artigo dispOe que a instrumento de doação inclua,
obrigatoriamente, a encargo, a prazo de seu cumprimenta e a cláusula de
reversãa, sob pena de nulidade do ato.

0 projeto de lei em tela atende as exigências da Iegislação em vigor. Assirn
sendo, não ha Obice a pretendida autorização legal para que se efetive a
alienação do imOvel em questão.

Conclusão
Pelas razOes aduzidas, concluIrnos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.630/98 na forma
proposta.

Sala das ComissOes, 26 de agasto de 1998.
Hely TarquInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Arnaldo Penna -

Antonio Genaro.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.665/98

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatôrio

De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em tela cria a
Ouvidoria Ambiental e dá outras providências.

Publicada em 27/3/98, a prapasiçãa foi distribuida, nos terrnos do art. 188,
c/c o art. 102, do Regimento Interno, as ComissOes de Constituição e Justiça,
de Meio Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e
Orçarnentária, para receber parecer. A Comissão de Constituiçãa e Justiça
perdeu o prazo regimental para se manifestar, prelirninarmente, sabre a
matéria. Compete-nos, agora, exarninar a proposição quanto ao mérito.

Fundamentação
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0 projeto visa a criar a Ouvidoria Ambientaf na forma de urn Orgão auxiliar
do Poder Executivo, ao qual competirá receber reclamaçöes, denüncias ou
propostas de qualquer cidadão ou entidade, acompanhar sua trarnitaçao e
divulgar ao interessado as resultados, bern como sugerir ao Secretário de
Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e a entidades da
area ambiental a realizaçao de estudos, a adoçao de medidas ou a expedição
de recomendacoes, visando a regularidade e ao aperfeiçoamento de suas
atividades. Incumbe a Ouvidoria, por outro lado, praticar atos compativeis
corn as suas atribuiçães, por determinaçâo do Secretário de Meio Ambiente.

Tal Orgào poderá instalar nUcleos próprios em municIpios, manter
intercâmbio e celebrar convénios corn entidades que exerçam atividades
congêneres e deverá elaborar relatário trimestral de suas atividades para
prestação de contas püblicas. 0 Ouvidor será indicado pefo COPAM e
nomeado pelo Governador do Estado para rnandato de 2 anos, perrnitida uma
recondução. Exercerá suas funcôes auxiliado por servidores cedidos pelo
Poder Executivo, que Ihe darão suporte técnico.

A ouvidoria, chamada, as vezes, de defensoria do povo ou ouvidoria do
povo, funciona em vários paIses, normalmente ligada ao Poder Legislativo. E
considerada urn instituto unipessoal e nao contencioso, corn a objetivo de
controlar atos administrativos, visando a defesa dos direitos fundamentais do
cidadão. Dessa forma, supervisiona a aplicacao de leis e outros dispositivos
legais, contribuindo para conter possIveis abusos, erros e ornissöes na
adrninistração püblica, podendo, ate mesmo, iniciar procedimentos legais de
forma espontânea ou provocada.

Entendemos que esse Orgão, na sua feição ambiental, permitirá major
participação da sociedade civil na proteção, na conservação e na meihoria do
meio ambiente, abrindo ao povo e as entidades não governamentais urn canal
a mais para se pleitear, de forma desburocratizada, urn adequado
gerenciamento dos recursos arnbientais e a garantia de urn meio ambiente
ecologicamente equilibrado, conforme apregoa nossas Constituiçoes Federal
e Estadual. 	 -

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.665/98 na forma

proposta.
Sala das Cornissães, 26 de agosto de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente -Adelmo Carneiro Leão, relator - Irani

Barbosa.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N O 1.782/98

Comissão de Constituiçao e Justica
Relatôrio
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De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n° 1.782/98

proIbe a fumo na rede estadual e privada de ensino de 10 e 20 graus.
Publicada no "Diário do Legislativo" de 5/6/98, a matéria foi distribulda as

Comissöes de Constituicão e Justiça, de Educação, Cultura, Ciência e
Tecnologia e de Fiscal izaçao Financeira e Orçamentaria para receber
parecer.

Prelim inarmente, cabe-nos analisar o projeto nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, c/c a art.
102, 11 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentaçao
O projeto de lei em epigrafe visa a proibir ao aluno de 1 0 e 21 graus da rede

estadual e privada de ensino fumar no recinto da escola.
A proibiçao de fumar aplica-se durante as festas realizadas nas

dependências da escola.
A Lei Federal n° 9.294, de 1996, em seu art. 2 0, veda o usa de cigarros,

cigarrilhas, charutos, cachimbos ou outro produto fumIgeno em recinto
coletivo, privado ou pUblico, salvo em area destinada exciusivarnente a esse
fim, devidamente isolada e corn arejamento conveniente.

No ãmbito estadual, a matéria foi recentemente disciplinada pela Lei n°
12.903, de 1998, cujo art. 3 0 igualmente proIbe a fumo em recintos fechados
de escola, hospital, posto de saüde ou centro de lazer de responsabilidade do
Estado.

A referida lei trata a matéria de uma forma arnpla, define as medidas
educativas, as sancôes aplicáveis aos transgressores e a aplicacao dos
recursos provenientes das multas.

O projeto de lei ora analisado é dirigido especificamente aos alunos das
escolas pOblicas e privadas do Estado. Ocorre que a vedaçao expressa, quer
na lei federal, quer na lei estadual, já abrange a todos indistintamente, alunos
ou professores, nâo sendo admissivel que a lei contenha dispositivo
discriminatório.

Ora, se a projeto tern objetivo educativo, nâo haveria coma deixar de fora os
professores, os Diretores e os demais servidores das escolas.

Dessa forma, entendemos que a Projeto de Lei n° 1.782/98 nada
acrescenta a Iegislaçâo preexistente, o que torna desnecessária a sua
tramitação e ate mesmo antijuridica a sua aprovaçâo.

Conclusâo
Isso pasta, conclulmos pela antijuridicidade, pel a inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.782/98.
Sala das Cam issöes, 26 de agosto de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -
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Arnaldo Penna.

PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.788/98
Comissão de Constituiçao e Justiça

RelatOrio
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epigrafe dá nova

redaçào ao art. 10 da Lei n° 12.459, de 13/1/97.
Publicada em 5/6/98, a proposição foi distribuIda a esta Comissào para

receber parecer quanto aos aspectos jurIdico-constitucionais e legais, em
conformidade corn o disposto no art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundarnentação
A Lei n° 12.459, de 1997, corn a redaçâo dada pela Lei n° 12.763, de 1998,

dispöe sobre a continuidade de percepçâo da remuneração de cargo de
provimento em comissão por servidor afastado nas condiçôes que menciona.
No seu art. 10, a lei estabelece como urn dos requisitos para o afastarnento
remunerado que a nomeação tenha sido feita corn base na avaliaçao dos
conhecimentos do servidor e determina, no inciso IV, a ernissão de certidão
comprobatOria da aquisição do direito que a lei assegura ao servidor,
mediante requerimento deste.

0 projeto tern por escopo rnodificar o art. 10 da precitada Lei no 12.459, de
1997, promovendo mudanças concretas nos dois tópicos anteriorrnente
destacados. As demais alteraçoes propostas rnodfficam tão-somente a
redaçao original da lei, sem trazer novidade no ámbito juridico-legal.

Desse modo, o projeto elirnina o requisito da avaliaçao dos conhecirnentos
do servidor candidato ao cargo comissionado e promove a emissão
automática da certidão a que se refere o inciso IV, dispensando a
necessidade de requerimento do servidor a autoridade competente.

Todavia, ao modificar o critério legal adotado pelo Poder Executivo para a
escoiha do servidor püblico, integrante do seu Quadro de Pessoal, que será
nomeado para o cargo de provirnento em cornissão, o projeto está, na
verdade, dispondo sobre os direitos e os deveres desses servidores para corn
o Poder Executivo, matéria relativa, portanto, ao regime jurIdico Unico dos
servidores püblicos dos órgâos da adrninistraçâo direta.

Nesse ponto, e oportuno trazer a colação a doutrina de Odete Medauar, em
"Direito Administrativo Moderno" (Ed. Revista dos Tribunais, 1996, P . 305),
que define regime juridico do servidor püblico como '0 conjunto de norrnas
referentes aos seus deveres, direitos e demais aspectos de sua vida
fu ncional".

A Constituiçao mineira, no seu art. 66, III, "c", estabelece como matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado o regime jurIdico Unico dos
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servidores pUblicos dos órgãos da adrninistraçao direta. Concomitantemente,
o art. 90, V e VI, tambérn da carla politica mineira, atribul ao Governador do
Estado a competência privativa para iniciar o processo legislativo na forma e
nos casos previstos na Constituicao, bern corno para dispor, na forma da lei,
sobre a organização e a atividade daquele Poder.

Acrescente-se aos argumentos apresentados o pacifico entendimento do
Supremo Tribunal Federal de que "a iniciativa reservada das leis que versern
o regime jurIdico dos servidores püblicos revela-se, enquanto prerrogativa
conferida pela Carla PolItica ao Chefe do Poder Executivo, projeçâo
especifica do princIpio da separação de poderes" (ADIN n° 248-RJ).

Conclusão
Em face do exposto, conclulmos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.788/98.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Hely TarqüInio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Arnaldo Penna -

Antonio Genaro.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.813/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatôrio

O projeto de lei em tela, do Deputado José Militão, tern como objetivo
isentar do pagamento de ernolumentos as entidades de assistência social
reconhecidas pelo Estado de Minas Gerais como de utilidade püblica.

Publicado em 26/6/98, foi o projeto distribuido a esta Comissão para
receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, conforme dispöe o art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

Fundarnentação
O projeto em análise tern o objetivo de isentar as entidades de assisténcia

social, reconhecidas pelo Estado de Minas Gerais como de utilidade püblica,
do pagamento de emolumentos cartorários no que diz respeito a autenticação
de documentos.

A atividade notarial e de registro, por força do art. 236 da Constituiçâo da
RepOblica, tern "status" de serviço pUblico, sendo exercida em caráter privado
por delegação do poder pUblico. Assim sendo, cabe ao poder delegante
estabelecer as regras que nortearão o exercIcio dessas atividades, fixando,
inclusive, a remuneracão pelos serviços prestados.

Em Minas Gerais, foram os emolumentos estabelecidos em lei especifica,
ocasiâo em que foram suprimidos alguns beneficios antes conferidos as
referidas entidades assistenciais. Cumpre esclarecer que a Lei n° 7.399, de
1978, que disciplinava a cobrança de custas e emolumentos, conferia a essas
entidades o direito de desconto quando do registro em cartório de seus atos
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constitutivos e posteriores alteraçOes estatutárias.

Cumpre, então, questionar se cabe ao Estado iseritar de pagamento
determinados servicos que são prestados pelas serventias notariais, como a
autenticação de documentos, P01 exemplo.

A regulamentação e o controle do serviço pUblico e de utilidade püblica
sempre ficam a cargo do poder pUblico, mesmo que a sua execução seja
desempenhada por terceiros, estranhos a administração. No exercIcio de sua
tarefa indeclinável de regulamentar e controlar tais serviços, o Estado deve
ter em vista o meihor atendimento do interesse pQblico, cabendo-lhe, para
tanto, determinar a seus delegatários que os executem sob determinadas
condiçôes.

Não ha dUvida de que o Estado, ao conferir as entidades de assistência
social o tItulo declaratOrio de utilidade püblica, o fez em nome do interesse da
coletividade. Sendo assim, não ha como deixar de beneficiá-las também
quando da uti!ização dos serviços cartoriais.

Fica, portanto, evidente que o Estado, como poder delegante, tendo
legitimidade para instituir critérios para cobrança de emolumentos cartorários,
pode também conceder isencOes como a que ora se propöe, em atendimento
ao interesse pUblico, que, no caso, mostra-se perfeitamente justificável.

Diante dessas circunstâncias, nao vislumbramos óbices a tramitaçao da
matéria nesta Casa.

Conclusão
Pelas	 razaes 	 aduzidas, 	 concluimos 	 pela 	 juridicidade, 	 pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.813/98.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antonio Genaro, relator - Arnaldo Penna -

Marcos Helênio.
PARECER PARAO 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI NO 1.814/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado LeonIdio Bouças, a proposição em exame
acrescenta dispositivo ao art. 10 da Lei no 11.036, de 14/1/93, que obriga
escolas a tornarem püblicos dados escolares relativos ao seu desempenho.

Publicado em 26/6/98, foi o projeto distribuldo a esta Comissão para ser
submetido a exame preliminar quanto a sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III, "a", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçao
0 art. 10 da Lei no 11.036, de 1993, determina que as escolas de nivel

fundamental e médio supervisionadas pelo Estado tornem püblicos os dados
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relevantes relativos ao seu desempenho, quais sejam o nümero de alunos
matriculados por série; o percentual de alunos aprovados, reprovados e que
abandonaram a escola, por série; e o percentual global de repetência e
abandono escolar, tomando-se por base o nümero de alunos matriculados na
escola a cada ano.

O projeto de lei em análise pretende tornar obrigatOria, também, a
publicação do nürnero de vagas existentes na escola, discriminado por série.

A Constituição da RepUblica, em seu art. 24, IX, estatui que ao Estado
compete, concorrentemente corn a União e o Distrito Federal, legislar sobre
educaçao, cultura, ensino e desporto.

A Constituição mineira, por sua vez, no art. 10, atribui ao Estado a
competência de difundir a educação e, no art. 11, V, estatui que e
cornpetência do Estado, comurn a União e ao rnunicIpio, proporcionar os
meios de acesso a cultura, a educação e a ciência.

Saliente-se, por firn, que a proposição esta em consonância corn a Lei no
9.394, de 1996, que estabetece as diretrizes e as bases da educaçao
nacional, determinando, em seu art. 87, § 3 0, I, que os entes federados
propiciem o amplo acesso dos educandos ao ensino.

Assim sendo, não vislumbramos óbice a tramitacão do projeto.
Conclusão

Em face do exposto, conclulmos pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pet a legalidade do Projeto de Lei n o 1.814/98.

Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Hely Tarqulnio, Presidente - Marcos Helênio, relator - AntOnio Genaro -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 627/95

Cornissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals
Relatôrio

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei no 627/95 dispOe
sobre a conservação das nascentes naturais e o saneamento dos cursos
d'água e lagos de dommnio estadual e dá outras providéncias.

0 projeto foi aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo no 1,
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e corn a
Emenda no 1, apresentada em Plenario. Retorna, agora, a proposição a esta
Cornissão para receber parecer para o 2° turno. Segue, anexa, a redação do
vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentaçao
O projeto de lei em tela objetiva proibir descarga de qualquer tipo de detrito

que contribua para poluir os recursos hidricos. A canalização ou descarga de
esgotos em rios ou lagos so seriam permitidas, após tratarnento por meio de
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tecnologia apropriada, de modo que a água dal proveniente se tome potável,
sem nenhum risco para Os animals e o ser humano.

o Substitutivo no 1 visou a adequar a matéria aos ditames da legislação
ambiental, mormente no que respeita as normas gerais editadas pela União.
A norma federal estabeleceu urn sistema de classificaçao e enquadramento
das águas, também incorporado por nossa legislaçào estadual, segundo o
qual foram definidos nIveis de qualidade a serem alcançados e mantidos, corn
base nos usos preponderantes desse recurso natural. Foram definidas 5
classes: a especial e as n os I a 4. Entre seus vários usos e segundo sua
classificaçao, as águas podem servir para o abastecimento dornéstico sem
prévia ou corn simples desinfecçao (classe especial), corn tratamento
simplificado (classe 1), ou corn tratamento convenciona! (classes 2 e 3),
podendo também ser utilizadas para recreação de contato prirnário, para
irrigação de hortaliças ou plantas frutIferas. Tais usos não seriam adequados
para as classes 3 e 4, por apresentarem, progressivarnente, maior turbidez e
padrães fIsicos, quimicos e biológicos prejudiciais a saüde humana. Urna
grande parte dos nossos rios ainda nâo foi enquadrada, sendo considerada,
ate que se faca a classificaçao, como de nIvel 2. Como preceito legal, o
aproveitamento das águas nos diversos usos não pode prejudicar a qualidade
para elas estabelecida.

o Substitutivo no 1 estabelece, fundamental mente, que:
- o Iancamento de esgotos de qualquer natureza em bacias receptoras

superficiais somente poderá ser efetuado dentro dos padröes perrnitidos de
efluentes especificados para cada local, em conformidade corn a classificação
das colecoes de águas do Estado;

- sujeitam-se ao licenciamento ambiental Os projetos de obras de
canalizaçao de esgotos domésticos, hospitalares e industriais, de coleta de
águas pluviais e aqueles que, de qualquer forma, importem em descarga de
residuos sOlidos, gasosos ou lIquidos que possam prejudicar a qualidade dos
cursos d'agua, sendo vedada a concessão de licenciamento dos projetos que
não contemplem sistemas de tratamento; 	 -

- a critério do COPAM, serão concedidos prazos as pessoas fIsicas e
jurIdicas, pUblicas ou privadas, em situaçao irregular, para que prornovam a
implantaçao de sistemas de coleta de acordo corn o disposto na lei.

A proposta utiliza, portanto, o instituto do licenciarnento arnbiental para
garantir o tratamento de esgotos e águas residuárias de qualquer natureza,
bern como para a adequação dos projetos de coleta de águas pluviais,
respeitando-se a classfficaçâo das coleçães de água. Isso equivale a dizer
que Os efluentes necessariarnente no precisam ser devolvidos em grau de
potabilidade, se nâo forern prejudicados os niveis de qualidade estabelecidos
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para os nossos manancials de superfIcie. Tal medida nos parece mais
consentãnea corn nossa realidade ambiental, tornando-se urn passo decisivo
para a recuperaçâo da qualidade dos nossos rios e lagos.

Conclusão
Pelo exposto, sornos pela aprovação do Projeto de Lei no 627/95 no 2°

turno, na forma do vencido no 10 turno.
Redação do Vencido no 10 Turno

PROJETO DE LEI N o 627/95
Dispöe sobre lançamento de efluentes de esgoto e de águas residuárias de

qualquer natureza em cursos d'agua e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 lançamento de esgotos e de águas residuárias de qualquer

natureza em bacias receptoras superflciais somente poderá ser efetuado
dentro dos padröes permitidos de efluentes especificados para cada local, em
conformidade corn a classificaçao das colecoes de água do Estado de Minas
Gerais, sem prejuIzo do que dispOe a legislaçao federal.

Parágrafo ünico - Quando o lançarnento ocorrer em corpo d'água ainda não
submetido a classificaçao, os padrOes fisicos, qulmicos e biologicos dos
efluentes deverâo obedecer aos lirnites definidos pelo Orgâo ambiental
competente do Estado.

Art. 20 - Sujeitam-se ao licenciarnento arnbiental os projetos de obras de
canalizaçao de esgotos domésticos, hospitalares e industrials, de coleta de
águas pluviais e aqueles que, de qualquer forma, importem em descarga de
resIduos sólidos, gasosos ou liquidos que possam prejudicar a qualidade dos
cursos d'água.

§ 10 - E vedada a concessão de licenciarnento dos projetos que não
contemplem sisternas de tratamento.

§ 21 - Para obras de drenagem de águas pluviais, os projetos deverão
contemplar soluçães tecnologicas que possibilitern a retenção dos residuos
sólidos nos sistemas de coleta a montante do ponto de lançamento das
enxurradas na bacia receptora.

§ 30 - A granulometria da fraçao detritica a ser retida de conformidade corn
o parágrafo anterior será objeto de deliberação normativa do COPAM.

Art. 30 - A critério do COPAM, serão concedidos prazos as pessoas fisicas
e jurIdicas, püblicas ou privadas, em situaçâo irregular, para que promovam a
implantaçao de sistemas de coleta de acordo corn o disposto nesta lei.

Art. 40 - Na falta de rede püblica de coletores de esgoto em construçöes
destinadas a habitaçao, a autoridade sanitária cornpetente indicará as
rnedidas adequadas a serem executadas pelos responsáveis.

Art. 50 - Aos infratores desta lei, aplicam-se as penalidades previstas na Lei
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n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, que dispoe sobre a proteçao,
conservação e melhoria do meio ambiente.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 71 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente -Irani Barbosa, relator - Adetmo Carneiro

Leão.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.186/97

Comissâo de Meio Ambiente e Recursos Naturals
Relatório

De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o Projeto de Lei n° 1.186/97 dispOe
sobre a proibiçâo do uso dos cerrados e dos cerrados secundários do
dommnio estaduat para fins de carvoejamento.

Aprovada no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado peta
Comissâo de Constituiçao e Justiça, a proposição retorna a esta Cornissão
para receber parecer para o 20 turno, nos termos regimentals. Segue, em
anexo, a redaçao do vencido, que é parte deste parecer.

Fu ndamentaçao
0 projeto de lei em análise visava, em sua versão original, a proibiçáo

expressa do corte da vegetação dos cerrados, nativos ou em estágio
avançado de regeneração, para fins de carvoejarnento. Bastante louvável, a
idéla de se proteger tat ecossistema - que já ocupou 2/3 da paisagem mineira
- encontrou, a nosso ver, methor conformação no Substitutivo n° 1, que
acabou tornando-se o vencido no 1 0 turno.

Concordamos corn o texto aprovado no Ptenário, porque, em vez de,
simplesmente, proibir o uso da madeira proveniente dos cerrados, propOe
medidas que possibititam a exptoracao racionat daqueta forrnaçao vegetal.
Tais normas são mais condizentes corn a atuat potitica de combate ao
desfiorestamento, catcada no princIplo do desenvotvimento sustentável, que
busca conciliar a necessidade de crescimento econômico corn a preservaçâo
ambiental.

Ao adotar ptano de manejo sustentado para a autorizaçäo do corte ou a
utitização da vegetaçao dos cerrados, o projeto de lei tornou-se compativet
corn a Iegistação forestal vigente, que admite, nas propriedades particutares,
a exptoraçào dos recursos florestais, desde que respeitadas, entre outras
exigências, as areas de preservação permanente e a reserva legal.

Somos todos conscientes da necessidade de se protegerern os cerrados,
principalrnente por causa da imensa diversidade de flora e fauna que
encerrarn e de sua contribuiçao para a rnanutençao dos recursos hIdricos em
quantidade e quatidade adequadas. Ademais, é bastante conhecida a pressão
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a que os cerrados e outros tipos de florestas nativas estão subrnetidos,
devido a dernanda de seus produtos - carvão vegetal para a siderurgia, tenha
para uso doméstico e industrial, madeirarne para a construção civil, etc. - e a
necessidade de expansão da fronteira agrIcota para se garantir o
abastecimento atirnentar. Por isso, o Estado deve ter urna politica
responsávet e eficiente para o setor forestal, consubstanciada nurna
tegistaçao moderna e exeqüivet, como a que resutta do texto aprovado no 10
turno.

Apresentarnos, contudo, ao final deste parecer, a Ernenda n° 1 ao vencido,
corn o intuito de tornar mais ctara a redaçao do art. 3° do projeto, que trata
das penatidades a serern irnpostas aos infratores da futura tel.

Conclusäo
Diante do exposto, opinarnos peta aprovaçao do Projeto de Lei n° 1.186/97

no 21 turno, na forma do vencido no 1 0 turno, corn a Ernenda n° 1, a seguir
apresentada.

EMENDA NO 1
D6-se ao art. 31 a seguinte redação:
"Art. 31 - A ação ou omissão que contrarie o disposto nos arts. 1 0 e 20 desta

lei constitul infraçao adrninistrativa e , sem prejuIzo da legislação em vigor,
sujeita os infratores as seguintes penalidades, que poderão ser curnutativas:

- rnutta de 1 (uma) a 100 (cern) Unidades Fiscais de Referenda - UFIRs -
por hectare ou fração, calculada de acordo corn a natureza da infraçäo, seu
grau, espécie e extensão, a area e a região da ocorrência, o volume, o peso,
a unidade, a quantidade, a finatidade e o valor ecologico do objeto da
infraçao, os valores envotvidos, a area total e as caracteristicas da
propriedade, o nIvet de esctarecimento e de sensibitidade do infrator a
autuação, a exigência de reposição ou reparação relativas ao ato, o doto ou a
culpa do infrator, bern como a respectiva proposta ou projeto de reparação;

II - embargo da atividade;
ttt - reparação ambiental e reptantio.".
Sala das Reuniôes, 26 de agosto de 1998.
Ronaldo Vasconcettos, Presidente - Irani Barbosa, relator - Adeirno Carneiro

Leão.
Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI NO 1.186/97

Dispöe sobre o uso racionat do cerrado e do seu estágio secundário de
regeneração.

A Assembtéia Legistativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A exptoração do cerrado nativo primário ou em estâgio de

regeneração, considerado, por lei, susceptivel de corte ou de utitização, para
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o fim especIfico de carvoejamento, somente poderá ser feita por meio de
piano de manejo forestal elaborado para esse fim.

Art. 20 - Respeitadas as areas de preservaçào permanente e a reserva
legal, a exploraçao do cerrado para USC aiternativo do solo na agricultura corn
area superior a lOOha (cern hectares) fica condicionada a aprovaçâo de piano
de desmatamento e projeto especIficos.

Parágrafo Unico - Os projetos de que trata este artigo deverâo conternplar a
preservaçäo de, no mmnimo, 2% (dois por cento) da vegetaçao de cerrado
nativa ou secundária ou, em sua falta, a impiantação de faixas ou
aglomerados de plantio correspondente, intercalados corn a cultura a ser
impiantada, mantida a proporcão de 2% (dois por cento).

Art. 30 - Aplicam-se aos infratores desta lei as seguintes penalidades, que
poderão ser cumulativas:

- muita de 1 (uma) a 100 (cern) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs -
por hectare ou fraçao, calculada na forma estabelecida no inciso I do art. 25
da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991;

II - embargo da atividade;
Ill - reparação ambiental e replantio.
Art. 4° - 0 disposto nesta lei não elide a aplicaçâo da legisiaçao forestal e

de rneio ambiente, no que couber.
Art. 51 - 0 Poder Executivo criará, no prazo de 180 (cento e oltenta) dias

contados da data de publicação desta lei, linha de crédito para incentivo as
atividades de rnanejo, fornento, pesquisa e piantio de essências nativas do
cerrado.

Art. 60 - Compete ao instituto Estadual de Florestas - IEF - o cumprirnento
do disposto nesta lei.

Art. 7° - Esta lei será regulamentada no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 80 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. go Revogam-se as disposiçaes em contrário.
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