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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE OUTUBRO DE 1998

ATAS

AlA DA REUNIAO ORDINARIA EM 30/9/98
Presidéncia do Deputado Agostinho PatrCis

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

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patris - Irani Barbosa - Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patnis) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nCimero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de amanhà, dia 1 , as 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edicao.).

ATA DA gga REUNIAO ESPECIAL, EM 28/9/98
Presidência do Deputado Miguel Martini

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Composiçao da Mesa -
Destinação da reunião - Execuçào do Hino Nacional - Palavras do Deputado
Miguel Martini - Palavras do Coronel-Aviador José Roberto Scheer - Entrega
de placa - Execução do Hino do Aviador e da Canção do CIAAR -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Anivaldo Coelho - Bilac Pinto - Miguel Martini - Ronaldo Vasconcellos.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Miguel Martini) - As 20hl5min, a Presidência

declara aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 20-Secret6rio,
para proceder a leitura das atas das cinco reuniöes anteriores.

Atas
- 0 Deputado Bilac Pinto, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura das atas

das cinco reuniöes anteriores, que são aprovadas sem restriçoes.
Composição da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa os
Exmos. Srs. Geraldo Diniz Couto, Secretário Adjunto de Minas e Energia,
representando o Governador do Estado, Eduardo Azeredo; Coronel-Aviador
José Roberto Scheer, Comandante do Centro de Instruçào e Adaptação da
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Aeronáutica - CIAAR -; Cel. Jairo Rodrigues Escobar, representando o Gen.
Freitas, Cornandante da 4 1 Região Militar e da 4a Divisâo do Exército; Cel. PM
Hamilton Brunelli de Carvalho, Chefe do Gabinete Militar do Governador do
Estado; Valseni José Pereira Braga, Superintendente do Aeroporto
Internacional Tancredo Neves, e Silvio Ferreira Leite, Consul de Portugal.

Destinacao da Reunião
o Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Centro de

lnstruçOo e Adaptaçào da Aeronáutica - CIAAR - pela comemoração do 150
aniversário de sua fundacao.

Execuço do Hino Nacional
o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino

Nacional, a ser executado pela banda do CIAAR.
- Procede-se a execucão do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Miguel Martini
Exmos. Srs. Geraldo Diniz Couto, Secretário Adjunto de Minas e Energia,

representante do Governador Eduardo Azeredo; Coronel-Aviador José
Roberto Scheer, Comandante do Cl,AAR; Cel. Jairo Rodrigues Escobar,
representante do Gen. Freitas, Comandante da 4a Regiao Militar e 4a Divisão
do Exercito; Cel. PM Hamilton Brunelli de Carvalho, Chefe do Gabinete Militar
do Governador do Estado; Valseni José Pereira Braga, Superintendente do
Aeroporto Internacional Trancredo Neves, e Silvino Ferreira Leite, Consul de
Portugal; nos tempos que correm, em que nosso Pals assiste a consolidação
do regime democrático e novos horizontes se abrem para o povo, é
auspicioso notar a participacao das Forcas Armadas nesse processo, ainda
que ela se efetive por meio de postura inegavelmente discreta.

o militar brasileiro tern sabido identificar o papel relevante que Ihe cabe na
vida nacional e se incurnbe, corn zelo e patriotismo, das funçoes de guardiao
da seguranca e da soberania. E um quadro altamente positivo, uma vez que
ele nào abdica de sua condicão primeira de democrata, e, para tal, muito
contribuem sua sOlida formacão individual e seu preparo, auferido nas
academias das corporacOes.

E do conhecirnento de todos o alto padrão de ensino e de especializacâo
ministrados pelas escolas da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, que se
superam na excelência didática e na consisténcia dos curriculos; algumas
tornaram-se referencial de qualidade ern todo o mundo, por exemplo, a
Academia Militar das Agulhas Negras, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica
e - mais perto de nós, no Bairro da Pampulha, em Belo Horizonte - o Centro
de lnstrucâo e Adaptacão da Aeronáutica, cujo aniversário de fundação
comemoramos em 26 de setembro.

E Para homenagear o CIAAR que ocupamos esta tribuna, nesta noite, e não
somente na qualidade de parlamentar, mas também, e corn muita honra,
como integrante dos quadros da Força Aérea Brasileira, onde, durante 17
anos, servimos como Controlador de Tráfego Aéreo.

Cristäo solidarista por excelência, cujos valores éticos e morals encontram
seu fundamento no Evangeiho e na doutrina social da Igreja, sentimo-nos
privilegiados por integrar a farnIlia aeronáutica, em que a seriedade da missão
assumida, aliada a consciência civica e humanitária, própria dos integrantes
dos quadros dessa casa militar, muito contribuIram para uma formaçâo
consciente dos nossos direitos e deveres e das responsabilidades daquele
que, através da carreira piiblica, busca construir uma sociedade mais justa e
solidária.

Assim, pedimos vênia para fazer breve histórico da trajetória de nosso
homenageado, desde seus primórdios ate a positiva realidade dos dias
atuals.

As origens do CIAAR remontam ao Decreto Federal n ° 22.591, de 29 /3/33,
que instituiu as Unidades Aéreas do Exército e estabeleceu, nesta Capital, a
sede do 40 Regimento de Avaliação. 0 Nacleo respectivo passou a
denominar-se 4° Corpo da Base Aérea no ano de 1939, quando se
compuseram os quadros de efetivos da Arma de Avaliação do Exército
Nacional.

Em 1941, criou-se o Ministério da Aeronáutica e, corn ele, a Base Aérea de
Belo Horizonte, a qua!, seis anos depois, veio a incorporar o 16 1 Grupo de
Aviaçao. Dentro dessa estrutura, funcionaram na Base, em distintos periodos,
o Comando de Formaçao e Aperfeiçoamento e o Curso de Formaçào de
Cabos.

No ano de 1981, foi criado o Corpo Feminino da Reserva da Força Aérea, e
aqui passou a funcionar, urn ano depois, o Centro de lnstruçâo de Graduados
da Aeronáutica - CIGAR-, corn a objetivo de ministrar a estágio de adaptaçâo
para as alunas. Fol em 1982, alias, que a FAB acolheu, em suas alas, a
primeira cidadä brasileira.

Prosseguindo nessa rota de trabalho e realizaçâo, instalou-se na Pampulha,
em 1983, a atual CIAAR, através do Decreto n° 88.748, de 26 /9/83. Sua
missão, que vem curnprindo exemplarmente, é a de planejar, coordenar e
executar as pianos e as programas de ensino direcionados a adaptaçâo
militar de pessoal. Nessa linha, tern ministrado cursos para a Quadra
Feminino de Oficiais Capelâes - 000PL- e a Quadra Feminino de Graduados
- QFG.

Mais recenternente, em 1996, a CIAAR promoveu a Estágio de Adaptação
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Militar de Técnicos em Enfermagem, completado por 127 Sargentos, bern
como o Curso de Supervisor de Taifa, no qua] se graduaram 29 elementos. Já
em 1997, implantou o Curso de Formação de Oficiais Especialistas, além do
Estágio de Adaptação de Oficiais, centralizando entre nós esse tipo de
treinamento para todos as graduadas da FAB. Para completar, a partir do
corrente ana, nosso hamenageado mantém a Curso de Sensoreamento
Remoto, para preparação de militares aviadores e especialistas em fotografia.
Atualmente, a corpo discente do Centro compoe-se de 64 alunos do Curso de
Formaçâo de Oficiais Especialistas, aos quals se esta juntando mais 107
militares, oriundos do quadra de suboficiais e sargentas da Aeranáutica, que
irão frequentar a Estágio de Adaptação.

o aniversário do CIAAR é comemorado em 26 de setembro, data do
decreto federal de 1983 que a institui. Corn a atuat configuraçào, vern
funcionando, portanta, ha exatamente 15 anos. Mas a verdade é que sua
atuaçao e presença marcantes tiverarn inicia naquele já longinquo ano de
1933, corn a nicleo pioneira do 40 Regimento de Aviação: a partir daquela
épaca, a órgão veio se firmando como centro de estudos, para chegar ao
padrão de exceléncia que lhe reconhecemas.

o momenta atravessado par nosso Pals é repleta de desafios para todos as
brasileiros, eis que estamos irmanados no esforco para construir a Brasil do
terceiro milênio. Na qualidade de Nacão em desenvolvimento, temos pela
frente todo urn trabaiho a cornpletar, se quisermas fazer da terra brasileira urn
modelo de bem-estar social. Essa meta, evidentemente, sá a atingirernos ao
incentivar e promaver, em todos as nIveis, a educaçaa de nassa pova.

Investir na educacão deve constituir uma das perrnanentes prioridades de
nassos gavernantes. Minas Gerais, e gratificante constatar, vern dando ao
Pals notôria comprovacão da seriedade corn que encara a assunto: a
verdadeira revoluçao no ensino que aqui se processa - mormente em relacâo
aos graus fundamental e rnédio - já é apontada corno pratótipo a ser irnitado
por outras unidades da Federaçao.

Ora, nesse contexto, em que nosso Estado se destaca coma madelo,
insere-se corn gaihardia a CIAAR - Centro de lnstruçao e Adaptacão da
Aeronáutica. Corn atividades direcionadas a urn cantingente especifico -
aquele dos aeronautas brasileiros - e funcionando em nIvel de especialização,
a Centro cumpre missão importantissima e prajeta Minas Gerais pela maneira
exemplar corn que o faz. 0 reconhecimento de nossos coestaduanos,
portanto, deve ser farmalizado exatamente nesta Casa: eis a razão par que
estarnos, neste P!enário, apresentando ao CIAAR as felicitaçoes de Minas e
dos mineiros. E a fazemos na pessoa de seu Comandante, a Coronel-Aviador

José Roberto Scheer, que nos honra corn sua presenca, bern coma de todos
as seus bravos colaboradores.

Parabéns, CIAAR! Receba da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais a mensagem de apreço que he é endereçada em name do povo
mineiro!

Gostaria de registrar minha alegria par ver tantas companheiros. Apesar de
náo estarmos mais na ativa, sempre serão companheiros da Arrna da
Aeronáutica. Portanto, num momenta coma este, é uma grande honra
homenageá-las. Náo nos esquecemos de tudo aquilo que ficou registrada em
nossa mente e em nosso coraçáo durante 17 anos de convivência. Fui
acoihido cam muito carinha naquela casa, onde tenho grandes amigos, e
espero continuar desfrutando da amizade, da cordialidade e do carinho
desses irmäas campanheiros da Aeronáutica.

Muito obrigado.
Palavras do Cel.-Aviador José Roberto Scheer

Exmos. Srs. Deputado Miguel Martini, Presidente desta reuniãa; Dr. Geraldo
Diniz Couto, Secretário Adjunto de Minas e Energia, representando a Sr.
Gavernador do Estado, Eduardo Azeredo; Cel. Jairo Rodrigues Escobar,
representante do General de Divisàa, Freitas, Comandante da 4' Regiâo
Militar e 4 a Divisäo de Exercito; Cel. PM Hamilton Brunelli de Carvaiho, Chefe
do Gabinete Militar do Governador de Minas Gerais; Eng° Valseni José
Pereira Braga, Superintendente do Aeroporta Internacional Tancredo Neves;
Dr. Silvino Ferreira Leite, Consul de Portugal; Deputados desta Casa,
senhoras e senhares, amigos do CIAAR, oficiais e graduados do nossa
efetivo, é corn muita honra que nos fazemas presentes a esta Casa,
particularmente orguihasos pelo canvite a nOs oferecida para, nesta reunião
especial, sermos homenageados, quando camemoramos 15 anos de
existéncia cam a name Centro de lnstruça e Adaptaçàa da Aeronáutica -
C IAAR.

Pela gentileza das palavras do Deputada Miguel Martini, eterno
campanheira da Aeranautica, da Força Aérea, já vimos que nossa história é
muito mais longa do que as 15 anas que camemaramos hoje. Na verdade,
estamos na Pampuiha ha 65 anos.

De todos as cursos ministrados no CIAAR, dos 8 names que a CIAAR ja
teve, algu ns inclusive repetidos, formamos aproxirnadamente 3.400 militares
para a Ministério da Aeronáutica e outras tantos que não continuaram
conosco e as entregamos a saciedade.

A par desse feito, a CIAAR, a cada dia ainda mais integrado na saciedade
mineira, participa do programa Phoenix, que canstitui trabalha educativo FWI



destinado a atender adolescentes de ambos os sexos, na faixa etária de 14 a
18 anos incompletos, que se encontram em situacão de risco pessoal e
social. Esse programa planeja e executa, em parceria corn o Governo do
Estado e corn a Prefeitura da Cidade de Belo Horizonte, o Curso Básico de
Formaçào Social e Esportiva.

Esse curso, iniciado em 1996, já formou 244 adolescentes. Atingiremos, ate
o final deste ano, 300 adolescentes. Dos 244 formados ate entâo, 177 estáo
empregados, fora das ruas e integrados na sociedade como cidadâos de
bern, numa missão do CIAAR junto a esta cidade.

o trabalho mencionado deve-se, fundamentalmente, ao esforco abnegado
de oficiais e graduados, esposas de militares e cidadãos da nossa sociedade
que, voluntariamente e sacrificando suas horas de lazer, descanso e apoio as
respectivas familias, dedicarn-se a ajudar o próximo desinteressadarnente,
tendo como Cnica remuneração o prazer do dever cumprido como cidadão e a
alegria de ver tantos jovens retomarem o rumo correto de bern servir a
sociedade e ao Pals.

Esse prograrna talvez náo tenha a divulgaçao que merece pelos efeitos que
produz,pelas vitórias que conquista e pelos nümeros que constatam a nossa
presenca sernpre atuante no seio desta cidade, junto a sociedade
belorizontina. Mas quern nos conhece e nos dá o prazer de ser recebido em
nossas instalaçoes pode aquilatar muito bern a dimensâo do grande trabalho
all desenvolvido.

Corn este nome - CIAAR - realmente completarnos 15 arios de vida. Mas,
na verdade, já desfrutamos do convIvio desta bela cidade. Desde 1933,
iniciamos nossa trajetória, fincamos definitivamente as nossas eternas raizes
nesta terra.

Exmos. Srs. componentes da Mesa, em particular, o Deputado Miguel
Martini, que nos honra, senhoras e senhores aqui presentes, em meu norne e
em nome de todos os civis e militares do CIAAR, registrarnos, corn imenso
orgulho, os agradecirnentos pela gentileza do convite a nôsformulado, a
fidalguia desta recepçäo e a lembranca desta data tao importante para a
nossa organizaçáo.

Em troca, transmito os votos de sucesso no desenvolvimento das acöes
que nesta nobre Casa tramitam e o convite para que nos visitern na
Pampulha, para tornarern contato mais Intimo corn as nossas realizaçoes.

Continuamos sempre a disposiçäo. Contém conosco e que Deus os
abençoe. Muito obrigado.

Entrega de Placa
0 Sr. Presidente - A Presidência tern a honra de entregar ao Coronel-

Aviador José Roberto Scheer uma placa comemorativa corn os seguintes
dizeres: "No 150 aniversário de criacáo do Centro de lnstruçäo e Adaptacäo
da Aeronáutica - CIAAR -, cuja ação pioneira em Belo Horizonte remonta ao
ano de 1933, afirmando-se hoje como referéncia estratégica na formação do
poder aeroespacial brasileiro, a homenagem da Assembléia Legislativa as
geracöes de oficials, especialistas e funcionários que construirarn e
enaltecem o conceito püblico da Base Aérea da Pampulha, designação
tradicional, que expressa o reconhecimento da comunidade mineira a
trajetória de relevantes serviços prestados pelo CIAAR a Minas Gerais e ao
Brasil, no campo militar e no âmbito civil. Belo Horizonte, 28 de setembro de
1998".

- Procede-se a entrega da placa comernorativa.
Execuçao do Hino do Aviador e da Cancâo do CIAAR

o Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a
apresentacão da Banda do CIAAR, que executará o Hino do Aviador e a
Cançào do CIAAR.

- Procede-se a execução do Hino do Aviador e da Cancão do CIAAR.
Encerrarnento

o Sr.Presidente - Cumprido o objetivo da convocacão, a Presidéncia
manifesta seus agradecimentos as autoridades e aos demais convidados pela
honrosa presenca e encerra a reunião, convocando os Deputados para a
ordinária de arnanhà, dia 29, as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reuniâo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 2 DE OUTUBRO DE 1998

ATA

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 10/10/98
Presidéncia do Deputado Wilson Trópia

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

- Comparecem os Deputados:
Agostinho Patrüs - Anivaldo Coelho - Wilson TrOpia.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Wilson Trópia) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nümero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a ordinária de terca-feira, dia 6, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada será publicada na ediçáo do dia
6/10/98.).

TRAMITAçA0 DE PROPOSIçOES
PARECER PARA 0 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.290/97

Comissão de Administraçâo Püblica
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n° 1.290/97 dá nova
redação ao art. 74 da Lei n° 11.406, de 1994, que reorganiza a autarquia
lnstituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM -, introduz alteraçoes na estrutura orgânica de Secretarias de Estado e
dá outras providéncias.

O projeto foi aprovado em 1° turno, com a Emenda n o 1.
Retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer no 2 1 turno.

Fundamentaçao
A matéria, no 10 turno, recebeu emenda para efeito de correçöes de ordem

técnica.
O projeto em tela tern por finalidade adequar o valor das pensães devidas

pela Caixa Beneficente da extinta Guarda Civil ao disposto nas Constituiçoes
Federal e Estadual e transferir para a Secretaria de Administração a
responsabilidade do pagamento dessas pensoes, que, atualmente, cabe a
Secretaria da Fazenda.

Ademais, tern por fim uniformizar as pensöes pagas a esses beneficiários,
dar solução as demandas judiciais em curso e aplicar corn justeza o § 5 1 do

art. 36 da Constituiçäo Estadual.
Sendo assim, reiteramos o entendimento desta Comissão quando do

exame da matéria em 1 0 turno, considerando que a medida é justa, uma vez
que os pensionistas da referida instituição recebem pensoes de valor irrisOrio.

Conclusâo
Isso posto, somos pela aprovacáo do Projeto de Lei n o 1.290/97 na forma

do vencido em 10 turno.
Sala das Comissães, 1 1 dejulho de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Marcos Helênio -

AntOnio Andrade.
Redacao do Vencido no 1 0 Turno

PROJETO DE LEI N o 1.290/97
DispOe sobre o pagamento de pensao pela Caixa Beneficente da extinta

Guarda Civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A pensão paga pela Caixa Beneficente da extinta Guarda Civil

corresponde a totalidade dos vencimentos do servidor falecido.
§ 1 0 - 0 pagarnento da pensâo devida pela Caixa Beneficente da extinta

Guarda Civil passa a ser de responsabilidade da Secretaria de Estado de
Recursos Humanos e Administração.

§ 20 - Os efeitos do disposto no "caput" deste artigo retroagirào a 21 de
setembro de 1989.

Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrário.
* - Republicado em virtude de incorrecão verificada na edição de 2/7/98,

pág. 31, col. 2.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 7 DE OUTUBRO DE 1998 	
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 8 DE OUTUBRO DE 1998
ATA

ATA
ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 6/10/98
Presidência do Deputado Francisco Ramaiho

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

- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramaiho - Agostinho PatrUs - Arnaldo Penna - Durval Angelo -

Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - João Leite - José Braga - Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastiáo Helvécio -
Wilson Tropia.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de ntmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniào, por falta de "quorum", e convoca Os

Deputados para a ordinária de amanhä, dia 7, as 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edicão.).

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 7/10/98
Presidéncia do Deputado Geraldo Rezende

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

- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Ailton Vilela - Alencar da Silveira Junior - Antonio

Andrade - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Durval Angelo - Ermano Batista -
Gilmar Machado - José Braga - Olinto Godinho - Paulo Schettino - Raul Lima
Neto - SebastiOo Costa - SebastiOo Helvécio - Sebastiào Navarro Vieira -
Wilson Trópia.

Falta de "Quorum"
o Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento nOo registra a existência de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca Os

Deputados para a ordinária de amanhO, dia 8, as 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edicao.).

0
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 8/10/98
Presidência da Deputada Maria Olivia

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

- Corn parecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria Olivia - Agostinho Patrüs -

Ailton Vilela - Anivaldo Coelho - Antânio Andrade - Arnaldo Penna - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Gil Pereira - Gilmar Machado - lvair Nogueira - João Leite -
José Braga - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Rémolo Aloise -
Sebastiào Navarro Vieira - Wilson Trôpia.

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

comparecimento não registra a existéncia de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a especial de terça-feira, dia 13, as 20 horas, nos termos do
edital de convocação, bern como para a ordinária da mesma data, as 14
horas, corn a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será
publicada na ediçãode 10/10/98.).

ATA DA 26 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMSSAO DE FISCALIZAcAO FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia oito de setembro de mil novecentos e noventa e oito,
corn parecem na Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramaiho, Elmo Braz e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião
Navarro Vieira e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de Fiscalizaçao
Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os
trabaihos, apOs o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tern por finalidade apreciar processos de
prestação de contas da aplicação de recursos liberados por esta Casa a titulo
de subvenção social, auxilios para despesas de capital e transferéncias a
municipios, nos termos do art. 30, III, da Lei n° 11.815, de 24/1/95; da
Deliberaçâo da Mesa n° 1.556 e das dernais normas vigentes. Em seguida, as
processos são distribuidos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor;

13
Dilzon Melo, relator no âmbito da Mesa, e José Braga, relator no âmbito da
Comissão de Fiscalizaçào Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto,
verificando as prestacães de contas, cada urn por sua vez, emitem pareceres
pela aprovacão dos processos das seguintes entidades: Associação Atlética
Born Despacho, Associaçáo Bem-Estar Menor Santa Maria Itabira,
Associaçäo Comun. Born Pastor, Associação Comun. Seara Luz, Associacão
Comun. Serranópolis Minas, Associacão Desenv. Assist. Social Educ. Desp.
Noroeste MG, Associacão Desenv. Comun. Comunidade Santa Rita,
Associacâo Moradores Produtores Rurais Posses, Associacão PrO-
Deficientes Vale Jequitinhonha, Associaçao Regional PrO-Desenv. Area Lig.
Diamantina-Corinto, Caixa Escolar Pedro Rodrigues Menezes, Caixa Escolar
Professor Alceu Novaes, Casa Crianca Mirai, Conselho Desenv. Comun.
Tapira, Prefeitura Municipal Claro Pocaes, Prefeitura Municipal Glaucilãndia,
Prefeitura Municipal Perdigão, Prefeitura Municipal São Lourenco, Prefeitura
Municipal Turvolândia, Sociedade Benef. Feminina, Sociedade Esportiva
Gouveia, Vigilante Mirim Vargem Alegre. Subrnetidos a discussão e votacão,
são as pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca as
rnembros da Mesa e da Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçarnentária
para a prOxirna reuniâo ordinária, determina que se Iavre a ata e encerra as
trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 15 de seternbro de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -
Sebastião Helvéclo - Ermano Batista.

ATA DA 27 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FIScALIZAcA0 FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e aito,
comparecem na Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia as Deputadas
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz, Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião
Navarro Vieira, Sebastião Helvécio, rnembros da Comissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçamentária, e a Deputado Errnano Batista, Corregedor.
Havendo nümero regimental, a Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos as trabaihos, apOs a que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. Isso pasta, a Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar as processos de prestaçáo de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de Subvençâo Social, AuxIlios para Despesas
de Capital e Transferências a Municipios, nos termos do art. 3 0 , III, da Lei n°
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11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.556 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa, e José Braga, relator pela
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em conjunto,
verificando as prestacães de contas, cada urn por sua vez, ernitem pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Associacão
Aposentados Araguari, Associação Comun. Moradores Bairros Rosário
Alvorada, Associacão Comun. Pequenos Prod. Rurais Raiz, Associacão
Cornun. Rural lndai6, Associaçao Moradores Bairro Santa Cruz, Caixa
Escolar Dr. Sandoval Azevedo, Centro Comun. Rural Serra Sussuarana Cana
Brava, Conselho Desenv. Comun. Garguelo, Conselho Desenv. Comun.
Mimoso, Coral Juvenal Alves Vilela, Creche Comun. Mundo Encantado,
Prefeitura Municipal Bambul, Prefeitura Municipal Chapada Gaücha,
Prefeitura Municipal Córrego Born Jesus, Prefeitura Municipal Dores
Guanhães, Prefeitura Municipal Guimarãnia, Prefeitura Municipal Itapecerica,
Prefeitura Municipal Jequeri, Prefeitura Municipal Nova Era, União Cornun.
Santo AntOnio Manhuaçu. Submetidos a discussão e votação, são 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 Fiscalização Financeira e Orçamentária
para a próxirna reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os
trabaihos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assernbléia, 22 de setembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kernil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécic - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 28a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FIsCALIzAçA0 FINANCEIRA E 0RcAMENTARIA

As dez horas do dia vinte e dois de seternbro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecern na Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz,
Maria Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga,
Sebastião Helvécio, Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Romeu
Queiroz, declara abertos Os trabalhos, após 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 aplicacão dos
recursos liberados por esta Casa a tItulo de Subvenção Social, AuxIlios para
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Despesas de Capital e Transferências a Municipios, nos termos do art. 3°, III,
da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da Deliberacão da Mesa n° 1.556 e das demais
normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuIdos aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator pela Mesa, e José Braga,
relator pela Cornissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais,
em conjunto, verificando as prestacOes de contas, cada urn por sua vez,
ernitem pareceres pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Associação Amigos Bairro São Jorge ltatiaia, Associacão Aposentados
Pensionistas São João Nepomuceno, Associação Comun. Bairro Vila São
João Adjacências, Associação Comun. Construindo Solidariedade
Machacalis, Associaçao Cornun. Desenv. Urbano Rural MunicIpio Pequi,
Associacão Comun. Ouro Fino, Associacão Cornun. Povoado São Pedro,
Associacão Comun. Principe Paz, Associação Cultural Assistencial Benef.
Paiolinho, Associação Desenv. Comun. Amigos Carnpolide, Associação
Desenv. Comun. Recreio, Associação Hospitalar Jeceaba, Associacão
Minasnovense Promocão Lavrador Inf. Area Rural, Associacão Moradores
Amigos Bairro José Peluso, Associação Moradores Dr. Sá Fortes, Associação
Pequenos Produtores Jorge, Caixa Escolar Dr. Vieira Braga, Caixa Escolar
Professor Astor Vianna, Caixa Escolar Santa Terezinha - Uberaba, Centro
Assistencial Descobertense, Centro Recu peração Alcoólatra Cam pina Verde,
Diretôrio Acadêmico João Ubaldo Silva, Movimento Nacional Meninos
Meninas Rua, Obras Sociais ParOquia São Norberto - OSSNOR -, Prefeitura
Municipal Joalma, Prefeitura Municipal Moema, Prefeitura Municipal Recreio,
Servico Evangélico Reabilitacão, Sociedade Amigos Flor Minas, Sociedade
EspIrita Maria Nunes, Sociedade Musical Padre Silveira. Submetidos a
discussão e votacão, SãO OS pareceres aprovados, cada urn por sua vez.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presenca dos
parlamentares, convoca os mernbros da Mesa e da Cornissão de Fiscalizacão
Financeira e Orçarnentária para a próxima reunião ordinária, determina que
se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de ReuniOes da Mesa da Assembléia, 29 de setembro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Navarro Vieira -
Sebastião Helvécio - Ermano Batista.
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ATA DA 1  REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOB RE 0 VETO TOTAL A PROPOSIçA0 DE LEI No

13.807
As quinze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de agosto de

mil novecentos e noventa e olto, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados TarcIsio Henriques, Ibrahim Jacob e Ronaldo Vasconcellos
(substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por indicação da
Liderança do Bloco Liberal), membros da Comissão supracitada. Havendo
nUmero regimental, o Presidente, Deputado TarcIsio Henriques, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovaço de requerimento do Deputado
Ibrahim Jacob, dispensa a leitura da ata da reuniáo anterior, a qual é dada por
aprovada e e subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
• reunião se destina a apreciar o parecer do relator e, em seguida, redistribui
• matéria ao Deputado Ibrahim Jacob, que procede a leitura de parecer
mediante o qual conclui pela rejeiçâo do veto. Submetido a discussâo e
votaçâo, é o parecer aprovado. A Presidéncia suspende os trabaihos para a
lavratura da ata da presente reunião. Reabertos os trabalhos, o Presidente,
tendo em vista a aprovaçao de requerimento do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, dispensa a leitura da ata, que é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros presentes. Cumprida a finalidade da reuniâo, a
Presidéncia agradece o comparecimento dos Deputados e encerra os
trabalhos.

Sala das ComissOes, 26 de agosto de 1998.
Tarcisio Henriques, Presidente - Ibrahim Jacob - Ronaldo Vasconcellos.

ATA

ATA DA407° REUNIAO ORDINARIA, EM 13/10/98
Presidéncia dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagens n°s 296 e 297/98 (encaminham os Projetos
de Lei n°s 1.914 e 1.941/98) - OfIcio n° 47/98, do Governador do Estado -
OfIcios - 2 a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposiçaes: Projeto
de Lei Complementar n° 37/98 - Projetos de Lei n°s 1.915 a 1.940/98 -
Requerimentos n°s 2.683 a 2.689/98 - Requerimentos dos Deputados Raul
Lima Neto e Marcos Helênio (3) - Comunicaçöes: Comunicaçöes dos
Deputados Paulo Schettino e Raul Lima Neto - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Bené Guedes, Gilmar Machado e Ibrahim Jacob - 2 a Parte
(Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscricoes - Decisao da Presidéncia -
Questão de ordem - Designacão de Comissães: Comissöes Especiais para
Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda a Constituiçâo n°s 59 e
60/98 - Leitura de Comunicaçoes - Despacho de Requerimentos:
Requerimento do Deputado Raul Lima Neto; deferimento - Votacão de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado Marcos Helênio (3); aprovacao -
2° Fase: Inexisténcia de "quorum" para votaçào - Discussão de Proposicoes:
Discussao, em turno Unico, do Veto a Proposicâo de Lei n o 13.822;
designação de relator; emissão do parecer pelo relator; encerramento da
discussão - 3° Fade: Leitura de Comunicaçoes - Encerramento - Ordem do
Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Maria Olivia - Agostinho PatrUs - Alberto Pinto Coelho - Alvaro AntOnio -
Anivaldo Coelho - Antonio JCilio - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Ermano Batista - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely TarquInio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Joâo
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Maria
Barros - José Militào - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Pettersen -
Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiào Helvécio - TarcIsio Henriques - Wilson
Fires.
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Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia 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. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
das atas das sete reuniöes anteriores.1  Parte1  Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funçoes de 2 0- Secretãrio,

procede a leitura das atas das sete reuniöes anteriores, que são aprovadas
sem restriçoes.

Correspondência
- 0 Deputado Bené Guedes, 1 0-Secret6rio 'ad hoc", lé a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N o 296/98*

Belo Horizonte, 8 de outubro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao

exame e deliberacão da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel a Associação
Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM.

O imóvel de que trata o projeto, havido por doacão do MunicIpio de Belo
Horizonte, abrigou por longos anos a Escola Estadual Efigênio Sales, ate a
sua transferência para o Bairro da Serra, na Favela do Cafezal.

Corn a sua desocupaco, foi o imôvel cedido em cornodato a ASSPROM,
que, após recuperá-lo corn recursos prOprios, vem dele se utilizando nos seus
serviços de assisténcia social, todos voltados para os menores filhos de
famlilas mais carentes.

Deseja aquela entidade ampliar as suas instalaçoes, objetivo que so será
viável corn a aquisição definitiva de sua sede, o que ora solicita.

O Estado não pode ficar indiferente ao apelo da ASSPROM, tanto mais que
não tern pianos para o aproveitarnento do imável. Assirn, a acoihida do projeto
pela Assernbléia traduz a solidariedade e o reconhecirnento do Poder Püblico
a urna instituição que tanto tern colaborado no encaminharnento de nossa
juventude.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestacâo do rneu alto
apreço e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
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PROJETO OF LEI N o 1.914/98

Autoriza 0 Poder Executivo a doar imOvel a Associacão Profissionalizante
do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM.

Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar a Associação
Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - ASSPROM .o imOvel de
propriedade do Estado, situado a Rua Minas Novas no 233, Bairro Cruzeiro,
em Belo Horizonte, constituido dos lotes do terreno n

o
s 6 (seis) e 7 (sete) do

quarteirão no 13 (treze) da 1a seção suburbana e a edificaçáo nele existente,
havido por doacão, conforrne escritura pUblica registrada sob o no 61129, no
Livro 3-13H, folha 265, do CartOrio do 2 0 Oficio do Registro de Irnóveis de Belo
Horizonte.

Parágrafo Unico - 0 imôvel de que trata este artigo destina-se
exclusivamente as instalaçães da sede da donatária.

Art. 20 - Da respectiva escritura de doacão constarão as seguintes
cláusulas:

- irnpenhorabilidade;
II - inalienabilidade;
Ill - reversão ao doador no caso de paralisaçäo das atividades da donatária

por mais de 1 (urn) ano, ou sua dissolucão;
IV - obrigacão da donatária de reservar 30% (trinta por cento) de sua

capacidade de atendimento a rnenores carentes indicados pela Secretaria de
Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Crianca e do Adolescente,
mediante convênio, observados Os critérios da ASSPROM.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçöes ern contrário, especialrnente 0 iflCi5O IV

do artigo 1° da Lei no 13.008, de 8 de seternbro de 1998."
- Publicado, vai o projeto as Cornissães de Justiça e de Fiscalizaçao

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
I nterno.

" Publicado de acordo corn o texto original. 	 -
"MENSAGEM No 297/98*

Belo Horizonte, 30 de setembro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encarninhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assernbléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que contém a
proposta orçamentária para o exercIcio de 1999, englobando o Orçarnentc
Fiscal e o Orçamento de Investirnento das Ernpresas controladas pelo
Estado.

Cumpre registrar que a proposta orçamentária, corn os demonstrativos que
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a integram, guarda fiel observãncia aos dispositivos constitucionais e àqueles
previstos na Lei n° 12.960, de 20 de julho de 1998, que estabelece as
diretrizes orçamentárias para o exercIcio de 1999.

O equilIbrio operacional, meta preponderante para o prOximo exercIclo, se
reflete na proposta que ora apresento, por estabelecer critérios rigidos para
projeção da receita orçamentária e urn Irmite bastante realista para fixação
das despesas.

E importante ressaltar que a Orçamento Fiscal, constante da proposta
orçamentária para o exercicio de 1999, expressa as acães do meu governo
através do detaihamento em subprojetos e subatividades, possibilitando major
especificidade na apresentaçáo das politicas pUblicas propostas.

A prioridade que tenho dado as areas sociais evidencia-se, também, na
proposta orçamentária para 1999, corn a aplicacão de 42,58% dos recursos
provenientes dos impostos e transferências federais Iivres e dos vinculados
ao Fundo de Educaçâo no desenvolvimento da educacao no Estado de Minas
Gerais. 0 setor saüde é contemplado corn a alocaçâo de 10,19% das
Receitas Correntes Liquidas para a melhoria do atendimento ao cidadâo.

Aos setores responsáveis pela segurança prbtica no Estado foram
alocados recursos da ordem de R$1.253,5 milhöes, correspondentes a 13,6%
das Receitas Correntes LIquidas.

Para a desenvolvimento cientIfico e tecnologico do Estado foram previstos
recursos no montante de R$57,3 rnilhães alocados na Fundaçäo de Amparo a
Pesquisa do Estado de Minas Gerais - FAPEMIG.

Em conformidade corn o que dispöe a Lei de Diretrizes Orçarnentarias, a
presente proposta orçamentária foi elaborada a preços correntes, náo tendo
sido incluido na projeçäo de despesas e estimativa de receita nenhum fator
de correçâo decorrente de variacão inflacionária.

Os valores destinados aos órgáos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do
Tribunal de Contas e do Ministério Püblico, tiveram incrernento de 4% sobre
as valores orçados para 1998, percentual este definido pelo Executivo, tendo
em vista que a Corn issao de Corn patibilização Orçamentária e Financeira não
chegou, em tempo hábil, a urn consenso sobre a capacidade do Estado de
arcar corn a incremento pleiteado pelos referidos Orgaos.

Conforme acordado pela Comissâo de Compatibilização Orcarnentaria e
Financeira, apresento anexo a esta mensagern a detalhamento dos pleitos
acirna rnencionados, para apreciaçäo dessa egrégia Assembléia Legislativa.

Destaco, finalrnente, que a proposta orçarnentária para 1999 não conternpla
recursos para rolagern da DIvida Püblica do Estado, tendo em vista a
renegociacão da Divida do Estado.
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Passo agora a detalhar a conteüdc da proposta orçarnentária, no que

concerne a distribuição dos recursos.
ORAMENTO FISCAL

0 Orçamento Fiscal proposto para 1 99, cujos principais cornponentes de
receita e despesa destacarei a seguir, estima a receita e fixa a despesa em
R$13.112,3 milhães.
RECEITAS 	 R$11.259,0
CORRENTES 	 milhöes
- Receita 	 R$ 6.864,2
Tributéria 	 milhöes
- Transferências 	 R$ 2.290,3
Correntes 	 milhöes
- Dernais 	 R$ 2.104,5
Receitas 	 rnilhöes
Correntes

Na Receita Tributária, destaca-se o Imposto sobre Operacöes Relativas a
Circulação de Mercadorias e sobre Prestaçào de Serviços de Transporte
Interestadual e Interrnunicipal e de Cornunicacão - ICMS, corn arrecadaçâo
estimada para 1999 em R$6.070,6 milhöes, representando 88,4% do total da
receita tributária.

Quanta as Transferéncias Correntes, a sua rnaior parte tern origern em
deterrninacöes constitucianais representadas, principairnente, pelo Fundo de
Participaçâa do Estado, corn R$552,2 milhöes, a Cota Parte do Imposta sabre
Produtos Industrializados Exportados, corn R$257,1 milhôes, pela Cota Parte
da Contribuicâa do Salário-Educacão, corn R$120,0 rnilhães e pelo Impasto
de Renda Retido na Fonte, corn R$303,0 milhöes.

As Outras Receitas Correntes sao representadas, principalmente, pelas
Receitas de Contribuiçães do Instituta de Previdência dos Servidores do
Estado, corn R$568,4 rnilhães, e do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares, corn R$158,2 rnilhöes. Destacarn-se também, neste conjunto, a
Receita Patrimonial, corn R$419,3 rnilhöes e a Receita de Serviças, corn
R$248,0 milhöes.
DESPESAS 	 R$11.006,2
CORRENTES 	 milhöes
- Pessoal e Encargos 	 R$ 5.964,6
Sociais	 milhöes
- Juras e Encargos da 	 R$ 405,9
DIvida PUblica 	 milhöes
- Transferéncias 	 R$ 2.044,2
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Constitucionais a 	 rnilhöes
Municipios
- Outras Despesas 	 R$ 2.591,5
Correntes 	 milhöes

A despesa corn pessoal inclui pessoal da ativa, inativos e berieficios.
As outras despesas correntes referern-se, basicamente, ao custo

operacional dos órgãos e entidades.
Considerando o compromisso básico corn a Educacão, destaca-se o

financiamento externo da ordem de R$13,2 rnilhöes, destinados as despesas
correntes do projeto PrO-Qualidade.
SUPERAVIT 	 R$252,8 rnilhöes
CORRENTE

Resultado da diferença entre as Receitas e Despesas Correntes, o
superávit representa a poupança, que somada as Receitas de Capital,
constituirão as fontes de financiarnento para as Despesas de Capital e para a
Reserva de Contingéncia.
RECEITAS DE 	 R$1.853,3
CAPITAL 	 milhöes
-Operacoesde 	 R$ 401,0
Crédito 	 milhães
- Outras 	 R$1.452,3
Receitas de 	 milhöes
Capital

Dentre as Outras Receitas de Capital destacam-se as Transferências de
Convênios, corn recursos da ordem de R$272,0 milhöes.
DESPESAS DE 	 R$2.005,5
CAPITAL 	 rnilhöes
- Investirnentos 	 R$1.781,4
Gerais do Estado 	 rnilhöes
- Amortização da 	 R$ 224,1 	 -
Divida	 rnilhöes

Os Investimentos Gerais do Estado, no montante de R$1.781,4 milhöes,
são financiados corn R$571,5 milhöes oriundos de recursos ordinários e
R$1.209,9 rnilhöes provenientes de recursos vinculados.

Dos recursos previstos para investirnentos destacam-se R$32,6 milhöes
destinados ao Prograrna de Saneamento Ambiental das Bacias do Arruda e
Onça - PROSAM, R$131,1 rnilhöes para o Programa de Saneamento
Ambiental, Organizacão e Modernização Municipal - SOMMA, e R$142,1
milhöes para a duplicação da Rodovia Fernão Dias.
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RESERVADE 	 R$100,6
CONTINGENCIA 	 milhöes

O montante de recursos programados em Reserva de Contingéncia
representa 0,8% da receita orçarnentária total estirnada para 1999, estando
dentro dos limites determinados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

ORAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS CONTROLADAS
PELO ESTADO

O Estado realizará, através das empresas, investimentos da ordem de
R$1.406,3 rnilhöes, sendo R$10,7 milhöes corn recursos provenientes do
Tesouro Estadual, R$536,8 rnilhöes de operacoes de crédito contratadas
diretarnente pelas empresas e R$858,8 milhöes de recursos decorrentes de
suas atividades.

A alocacâo dos recursos visa atender, prioritariamente, projetos em
execução de infra-estrutura básica e de natureza social, corn destaque para
geração, transmissão e distribuicão de energia elétrica, extensão rural,
abastecirnento d'água, sistema de esgoto e saneamento ambiental, fomento a
industrialização e a pesquisa agropecuária.

Reitero a Vossa Exceléncia, na oportunidade, protestos de elevada estima e
distinta consideracão.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N O 1.941/98

Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de
Minas Gerais e do Orçarnento de Investimento das Empresas controladas
pelo Estado para o exercIcio de 1999.

Art. 1 1 - 0 Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais para o exercIcio
financeiro de 1999 estima a receita ern R$13.112.283.291,00 (treze bilhöes,
cento e doze milhöes duzentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e urn
reais) e fixa a despesa em igual irnportância.

Art. 20 - As receitas do Orçamento Fiscal serão realizadas mediante a
arrecadacão de tributos e outras receitas correntes e de capitaV, na forma da
legislacão em vigor.

Art. 3 0 - Os dernonstrativos do Orçarnento Fiscal do Estado de Minas Gerais
e do Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado
estão contidos no Anexo I desta lei.

Art. 40 - As despesas dos ôrgãos e das entidades compreendidos no
Orçamento Fiscal serão realizadas segundo a discriminaçâo constante dos
Anexos II e Ill desta lei.

Paragrafo Unico - Cada crédito consignado a subprojeto e subatividade,
constante nos Anexos referidos no "caput", integra esta lei na forma de inciso
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deste artigo, identificado numericamente pela respectiva codificação
orcamentária.

Art. 50 - 0 Orçamento de Investimento das Empresas Controtadas pelo
Estado estima as fontes e fixa os investirnentos em R$1.406.327.180,00 (urn
bilhão, quatrocentos e sets rnilhöes, trezentos e vinte e sete mil, cento e
oitenta reais).

Art. 6° - Os investimentos das empresas controladas direta ou indiretamente
pelo Estado serão realizados segundo a discriminacäo por projetos e
atividades constantes no Anexo IV desta let.

Paragrafo ünico - Os projetos e as atividades constantes no Anexo IV
integram esta lei na forma de incisos deste artigo, identificados
numericarnente peta respectiva codificacão orçamentária.

Art. 7° - Rca o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares
ao Orçamento Fiscal ate o limite de 10% (dez por cento) da despesa fixada
no artigo 1 0 desta lei.

§ 1 0 - Não onerarn o limite estabelecido neste artigo:
- as suplementaçöes corn recursos vinculados, quando se referirern a

remanejamento interno ou utilizarern como fonte o excesso de arrecadação
desses recursos;

II - as suplementacöes de dotacöes referentes ao pagamento da dIvida
püblica e de precatórios judiciários, bern corno os créditos a conta da dotacao
Reserva de Contingência.

§ 20 - São dispensados os decretos de abertura de crédito nos casos em
que a let determina a entrega automática do produto de receita aos
municipios.

Art. 8° - 0 Poder Executivo poderá suplementar o Orçamento de
Investimento das Empresas controladas pelo Estado ate o limite de 10% (dez
por cento) do valor referido no artigo 5 0 desta let.

Parágrafo Unico - Não onerarn o lirnite estabetecido no "caput" deste artigo
as suplementacöes realizadas corn recursos provenientes das operacöes de
crédito e outros diretamente arrecadados pelas empresas controladas pelo
Estado.

Art. 90 - 0 Poder Executivo poderá, sem prejuizo de outras autorizaçoes
especIficas, realizar operaçöes de crédito ate o limite de R$205.000.000,00
(duzentos e cinco rnilhöes de reais), destinados ao financiarnento de projetos.

Parágrafo ünico - Na contrataçäo das operaçöes de crédito de que trata
este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer em garantia a vinculacão de
receitas prOprias ou de transferéncias federais, fianca bancária dos
estabelecimentos oficiais de crédito e caucão ou penhor de açöes de
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ernpresas pOblicas e sociedades de economia mista.

Art. 10 - Rca o Poder Executivo autorizado a realizar operacöes de crédito
por antecipacão da receita, mediante contrato ou emissão de tItulos de renda,
observado o estabelecido na Resolução n° 78, de 1 0 de julho de 1998, do
Senado Federal.

Paragrafo Unico - Na contratacão das operacöes de crédito de que trata
este artigo, poderá o Poder Executivo oferecer como garantia a vinculação
dos recursos referentes a cota estadual do Fundo de Participação dos
Estados e ao Imposto sobre Operaçoes Relativas a Circulacão de
Mercadorias e sobre a Prestacao de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Art. 11 - Esta lei vigorará no exercIcio de 1999, a partir de 10 de janeiro.
Art. 12 - Revogam-se as disposicöes em contrário."
- Publicado e distribuldos seus avulsos aos Deputados e as comissães

permanentes, vat o projeto a Comissào de Fiscalização Financeira, para Os

fins do art. 204 do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo corn o texto original.

OFICIO NO 47/98
- 0 OfIcio n° 47/98, do Governador do Estado, foi publicado na edicáo

anterior.
OFICIOS

No 419/98, do Sr. Marcus VinIcius Pestana, Secretário do Planejamento e
Coordenacão Gera[, enviando anexo a mensagem que encaminha a proposta
orçamentária para 1999, o qual contérn as propostas dos Poderes Judiciário e
Legislativo, do Ministério Püblico e do Tribunal de Contas, apresentadas a
Comissão de Cornpatibilização entre os Poderes. (- Anexe-se a Mensagem n°
297/98.)

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança PUblica,
informando, em atencão a requerimento da Cornissáo de Direitos Humanos,
que foi instaurado inquérito para apurar delitos de ameaça e danos contra o
Sr. Adebaldino Teixeira Chaves. (- A Comissão de Direitos Humanos. Anexe-
se ao Requerimento n° 2.652/98.)

Do Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da Segurança PUblica,
inforrnando, em atencão a requerimento do Deputado Geraldo Rezende, que
os microfones do extinto DOPS foram transferidos para o Arquivo PUblico
Mineiro. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.449/97.)

Do Sr. Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de
Administração, informando, em atencão a requerimento da Comissão de
Justiça, que esta Pasta concorda corn a reversão do referido imOvet ao
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Municipio de Santa Margarida. (- A Corn issão de Justica. Anexe-se ao Projeto
de Lei no 1.687/98.)

Do Sr. Ronan Ramos de Oliveira, Chefe do Cerimonial e Relaçães PUblicas
do Governo, agradecendo a convite para a reunião especial comemorativa
dos 50 anos do Lar dos Men inos Dom Orione.

Dos Srs. Geraldo Magela de Faria, da Diretoria de Apoio ao Aluno, e
Geraldo Magela Purri Alves de Sousa, Diretor da Superintendência de
Adrninistração da Rede Escolar em exercIcio, da Secretaria da Educaçao,
informando que as LIES, PES e CESU estão sendo atendidas corn recursos
financeiros da merenda escolar. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.610/98.)

Do Sr. Jean-Pierre Charbonneau, Presidente da Assembléia Nacional de
Québec e do Cornité Diretor da Conferência Parlarnentar das Americas,
enviando documento que sintetiza as discussães ocorridas na 1a Conferéncia
Parlamentar das Americas, realizada em Québec, de 18 a 2219/97.

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçöes

o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Mesa passa a receber
proposiçães e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0 Grande
Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicoes:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N o 37/98

Veda a participação de servidor püblico em atividades de bingos, em
sorteios nurnéricos ou similares.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E vedada a participação de servidor püblico, a qualquer tItulo, em

atividades de bingos, em sorteios numéricos ou similares.
Art. 21 - A infração do disposto no artigo anterior implicará a aplicação ao

servidor da pena de demissão.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçöes em contrário. 	 -
Sala das Reuniães, 15 de junho de 1998.
Comissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuraçao de Den(incias de Irregularidades no Funcionarnento dos Bingos em
Minas Gerais, tais coma: Violação de Direitos Humanos, Sonegacão Fiscal,
Fraudes na Premiacão e Envolvimento de Policiais corn as DenUncias, dentre
Outros Delitos

Justificaçaa: Esta CPI pôde constatar uma retação, pouco recornendável,
de servidores pUbticos corn as casas de jogos estabelecidas no Estado.

A proposição em tela visa a coibir a prestação de serviços de maneira
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clandestina pelos servidores püblicos, em prejuizo do Estado.

- Publicado, vai a prajeto as Comissöes de Justica e de Administração
PCiblica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
I nterno.

PROJETO DE LEI N o 1.915/98
Declara de utilidade püblica a Caixa Escolar da Escola Municipal Francisco

Azevedo, corn sede no MunicIpio de Bela Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Caixa Escolar da Escola

Municipal Francisco Azevedo, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 31 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 25 de setembro de 1998.
Durval Angelo
Justificação: Entidade sem fins lucrativos, a Caixa Escolar da Escola

Municipal Francisco Azevedo tern coma prioridade dar assistência aa escolar
pobre em termos de alimentaçãa, saüde, vestuário e material didático,
visanda a minimizar suas dificuldades e caréncias e a priarizar a sua
forrnacão. Assim, presta relevantes servicos a cornunidade.

Considerando oportuna a declaracãa de utilidade ptiblica dessa entidade,
contamos corn a apoia dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai a prajeta as Comissöes de Justiça, para exame preliminar,
e do Trabalho, para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regimenta lnterna.

PROJETO DE LEI N O 1.916/98
Declara de utilidade piblica a Assaciação Esportiva Santa Cecilia, corn

sede no MunicIpio de Bela Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade piblica a Associacãa Esportiva Santa

Cecilia, corn sede no Municipia de Bela Horizonte. 	 -
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãa.
Art. 3° - Revagam-se as dispasiçöes ern contrária.
Sala das Reuniães, de seternbro de 1998.
Arnaldo Canarinho
Justificação: A Associação Esportiva Santa Cecilia é uma sociedade civil,

sem fins lucrativas. Seu objetiva é a difusão do civismo e da cuttura fisica,
principalmente a futebol. Par meio de cornpeticôes, reuniöes e eventos de
caráter social e cultural, incentiva a prática desportiva amadorista.

Fundada ha mais de dez anos, a agremiação está em pleno e regular
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funcionarnento, cumprindo, fielmente, suas finalidades estatutárias, conforme
atesta a documentaçao apensa.

Assim, considerando o relevante papel que o esporte desempenha como
fator de integração social, conto corn o apoio dos nobres pares para
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N O 1.917/98
Declara de utilidade püblica a Cornunidade Terapêutica Urn Novo Caminho,

corn sede no MunicIpio de Ituiutaba.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Comunidade Terapêutica Urn

Novo Carninho, corn sede no MunicIpio de ltuiutaba.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogarn-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de seternbro de 1998.
Anderson Adauto
Justificação: A Comunidade Terapêutica Urn Novo Caminho, fundada em

26/5/94, é urna sociedade civil que tern por objetivo promover a reabilitação
de pessoas dependentes de drogas e álcool que se proponham, por livre e
espontânea vontade, a abandonar o vIcio, bern como a integração dessas
pessoas no mercado de trabaiho. Promove, também, a divulgação do esporte
e a proteção do meio ambiente. A diretoria da entidade é composta por
pessoas id6neas e não remuneradas pelos serviços prestados.

A instituição preenche os requisitos para a declaraçáo de sua utilidade
piiblica; por esse motivo, solicito o apoio dos nobres colegas a aprovação do
projeto em tela.

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

PROJETO DE LEI N O 1.918/98
Declara de utilidade pCiblica a Policlinica São Sebastião, corn sede no

MunicIpio de Santo Antãnio do Amparo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pãblica a PoliclInica São Sebastiâo, corn

sede no Municipio de Santo AntOnio do Amparo.
Art. 2 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
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Sala das Reuniöes, 15 de setembro de 1998.
ArnbrOsio Pinto
Justificação: Fundada em 1941, a PoliclInica São Sebastião vem cumprindo

suas finalidades estatutárias no que concerne ao atendimento de enfermos,
idosos e crianças do MunicIpio de Santo AntOnio do Amparo e de
comunidades circunvizinhas.

Hoje, a Policilnica conta corn CTI e nove leitos não credenciados junto ao
SUS, destinados a todos que necessitarem de assistência gratuita. Possui,
ainda, 63 leitos e pronto-socorro 24 horas e oferece outros servicos, sendo
95% do atendimento feito pelo SUS.

A entidade tern por finalidade precipua proporcionar assistência social,
rnédica e hospitalar a comunidade, em especial aos carentes de recursos,
conforme dispOe seu estatuto, e vem, ao longo de sua existência prestando
relevantes servicos a populacão amparense.

Preenchidos os requisitos legais para que a instituicão seja declarada de
utilidade pUblica, conto corn o apolo dos nobres colegas parlamentares a
aprovaçâo deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, para exarne prelirninar,
e de SaUde para deliberacão, nos termos do art. 188, c/c art. 103, inciso I, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 1.919/98
Declara de utilidade ptiblica a Igreja Assembléia de Deus Maria Gorete, corn

sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a Igreja Assembléia de Deus

Maria Gorete, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçOes em contrario.
Sala das ReuniOes, 18 de setembro de 1998.
Joäo Batista de Oliveira
- Publicado, vai o projeto as ComissOes de Justica, para exame prelirninar,

e de Educação para deliberação, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
I, do Regirnento Interno.

PROJETO DE LEI N o 1.920/98
Institul o Programa Bolsa Familiar para Educação
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica instituIdo o Programa Bolsa Familiar para Educaçäo, corn 0

objetivo de garantir a adrnissão e a perrnanência na escola pblica de
crianças corn idade de 7 (sete) a 14 (quatorze) anos completos, em
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condiçöes de carência material e precária situacão social e familiar.
Art. 20 - Para fazer jus a Bolsa Familiar para Educaçào, a mae ou, na sua

falta, o pai ou o responsável legal, corn a posse e a guarda do menor ou
menores carentes, beneficiários da bolsa, deverao provar:

- que todos os flihos ou menores, corn idade de 7 (sete) a14 (quatorze)
anos completos, estão regularrnente matriculados em escola püblica e tern,
todos eles, frequência regular minima de 90% (noventa por cento) das aulas
do periodo letivo em curso;

II - que a renda per capita mensal da familia é igual ou inferior a urn salário
minimo;

III - que, havendo mernbro adulto da farnilia desempregado, este se acha
inscrito no Sistema Nacional de Emprego - SINE -;

IV- que a famIlia reside ha, no rnlnirno, 5 (cinco) anos no Estado de Minas
Gerais.

Art. 3° - 0 valor da Bolsa prevista no art. 1 0 desta lei será de 135,27 (cento
e trinta e cinco vIrgula vinte e sete) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs.

Art. 40 - A Secretaria de Estado da Educaçao será a gestora do Programa.
Art. 5° - Será institulda uma Comissão Executiva, corn atribuiçOes de

supervisionar e coordenar o Programa, composta por urn representante de
cada urn dos seguintes órgâos:

I - Secretaria de Estado da Educaçâo;
II - Secretaria de Estado do Trabaiho, da Assisténcia Social, da Criança e

do Adolescente;
Ill - Conseiho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Art. 6° - Os recursos para o Programa serão previstos no orçamento do

Estado.
Art. 70 - 0 Poder Executivo regulará esta lei no prazo de 60 (sessenta) dias

contados da data de sua publicaçâo.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 9 0 - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, de seternbro de 1998.
Adelmo Carneiro Leào
Justificação: Existem muitos brasileiros, e os de Minas Gerais nâo

constituem exceção, em situaçao de pobreza assustadora. A fome e a rniséria
alastrarn-se e provocarn urn quadro social muito perverso. Muitas crianças
não väo a escola porque precisam trabaihar para ajudar suas famItias, as
quals, rnuitas vezes e em virtude disso, nào dão a importância devida a
educação.

A permanéncia de todas as crianças nas escolas contribuirá para amenizar
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as desigualdades sociais brasiteiras e diminuir o problema educacionat no
Brasil. Portanto, e necessário tomarmos medidas concretas para viabilizar a
presenca de todas as criancas em escolas de qualidade.

O Programa Bolsa Familiar para Educação, conhecido popularmente por
Bolsa-Escola, é urn programa de inclusão social, por meio da educação.

A Bolsa-Escola, que ja foi implantada corn sucesso no Distrito Federal e
mais recentemente em Belo Horizonte, já produziu resuttados positivos, como
a diminuiçäo significativa da evasáo e a valorizacão do desempenho escolar
pelas famIlias beneficiárias do Programa.

- Publicado, vai o projeto as CornissOes de Justica, de Educacáo e de
Fiscalizacão Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.921/98
Altera a Lei no 12.919, de 30 de junho de 1998, que dispOe sobre os

concursos de ingresso e de remocão nos servicos notarlais e de registro,
previstos na Lei Federal n o 8.935, de 18 de novembro de 1994, e dá outras
providéncias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a cetebrar convènios entre o

Estado e os cartOrios de registro civil das pessoas jurIdicas naturais, quando
de interesse da comunidade local, corn vistas a prestaçáo dos serviços
correspondentes ou de outros serviços de interesse pUblico.

Art. 20 - 0 Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de sua publicacáo.

Art. 3 0 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacão.
Art. 4° - Revogarn-se as disposiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 21 de setembro de 1998.
Miguel Martini
Justificação: Pretende este projeto de lei garantir major agilidade e

eficiência na prestacão de serviços a populaçäo mineira, além de garantir aos
cartôrios de registro civil das pessoas jurIdicas naturals a possibilidade da
compensaçào do Onus da gratuidade imposta pela Lei no 9.534, de 11/12/97,
que estabeleceu a emissäo graciosa do registro de nascirnento, do assento
de óbito e respectivas certidOes.

A autorizaçáo concedida ao Poder Executivo para celebrar convênios corn
os referidos cartOrios corn vistas a prestaçao de servicos de manifesto
interesse püblicojá é urna reatidade no Rio Grande do Sul, no que se refere a
vistoria de velculos para transferOncia de propriedade, beneficiando-se a
populaçáo daquele Estado corn urn atendimento rápido e eficiente.
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Certo de que nosso Estado tambérn pode e deve oferecer a populacao

serviços corn eficiéncia e eficácia, virnos pedir o apoio dos nobres pares para
a aprovaçao deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto as Cornissöes de Justica, de Administraçáo
Püblica e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 1.922/98
Declara de utilidade páblica a Fundação Oasis, corn sede no MunicIpio de

Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fundação Oasis, corn sede no

MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 13 de agosto de 1998.
João Leite
Justificação: A Fundação Oasis, corn sede no Municipio de Belo Horizonte,

é uma pessoa juridica de direito privado, sem fins lucrativos, atua em todo o
Estado e tern por objetivo a assistëncia ao menor carente e ao idoso, no que
se refere a saüde, a educacão e a habitação. 0 reconhecimento da entidade
como sendo de utilidade püblica fortalecerá o trabaiho que vem sendo
realizado, trazendo visiveis benefIcios a toda a populacão. Em vista disso,
conto corn o apoio dos nobres colegas a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto as Comissães 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 1.923/98
Declara de utilidade püblica a Casa da Criança, corn sede no Municipio de

Itapecerica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarada de utilidade püblica a Casa da Criança, corn sede no

Municipio de Itapecerica.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Ivair Nogueira
Justificaçao: Criada pela Lei Municipal n° 1.214, de 26/6/90, a Casa da

Criança e uma entidade de direito privado, administrativa e financeiramente
autOnoma, corn personalidade juridica própria, adquirida pela inscrição de

3.)

seus atos constituidos no registro competente, sem fins lucrativos, corn sede
e foro na cidade de Itapecerica.

A entidade presta assisténcia a crianca e ao adolescente, por meio da
oferta de creches e empregos; do estirnulo a participacão dos pais ou
responsáveis e da sociedade no processo de assistência ao .menor e da
defesa dos seus direitos, especialmente daquele que se encontra na faixa
etária de ate 7 anos; e da realização de atividades de lazer, esportivas,
culturais e outras manifestaçöes essenciais a formação fisica e mental da
juventude.

Além disso, convém esclarecer que a instituição mencionada não remunera
os seus Diretores, que são reconhecidamente idôneos, o que a qualifica, em
princIpio, a receber o tItulo declaratOrio de utilidade pUblica estadual, nos
termos da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

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

PROJ ETO DE LEIN O 1.924/98
Declara de utilidade pUblica a Fraternidade Auta de Souza - FAS -, corn

sede no MunicIpio de Alfenas.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Fraternidade Auta de Souza -

FAS -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Miguel Barbosa
Justificacão: A Fraternidade Auta de Souza - FAS -, é sociedade civil corn

personalidade jurIdica própria, sem fins lucrativos, que realiza relevante
trabalho social no Municipio de Alfenas.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade realiza importantes
obras assistenciais, tais corno: combate a fome e a pobreza, ensino de
informática a pessoas carentes e promoção de oficinas de artes rnarciais,
entre outras.

Por tais consideracães, justa é a outorga do tItulo declaratório de utilidade
pUblica a Fraternidade Auta de Souza - FAS -.

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

PROJETO DE LEI N o 1.925/98
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Declara de utUidade püblica o Centro Espirita Allan Kardec - C.E.A.K. -, corn

sede no MunicIpio de Alfenas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro Espirita Allan Kardec -

C.E.A.K. -, corn sede no Municiplo de Alfenas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçào.
Art. 3 1 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Miguel Barbosa
Justificaçäo: 0 Centro Espirita Allan Kardec - C.E.A.K. - é sociedade civil

corn personalidade juridica prOpria, sem fins lucrativos, e desde 1996 vem
realizando relevante trabalho social no Municipio de Alfenas.

A entidade desenvolve diversos trabalhos, como: amparo a saUde da
familia, auxilio a maternidade, combate a fame e a pobreza, alfabetização e
educação.

Pelos motivos expostos, justa é a outorga do titulo declaratOrio de utilidade
pblica ao Centro Espirita Allan Kardec.

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

PROJETO DE LEI N o 1.926/98
Altera a aliquota do Imposto sobre Operaçöes Relativas a Circulação de

Mercadorias e sobre Prestaçoes de Servicos de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicaçao - ICMS - nas operaçöes de fornecimento de
energia elétrica para consumo residencial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Acrescente-se a seguinte alinea ao inciso I do art. 12 da Lei n.°

6.763, de 26 de dezembro de 1975:
"Art. 12- .........................

....) 15% (quinze por cento) nas operacães de fornecimento de energia
elétrica para consumo residencial.".

Parágrafo ünico - Suprima-se o item g.2 da alinea "g" do inciso I do art. 12
da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 4 de marco de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: Todos reconhecem a essencialidade dos serviços de energia
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elétrica no mundo de hoje. Corn efeito, é impensável a vida sem eletricidade,
especialmente no quotidiano doméstico.

A proposta apresentada tern por objetivo reduzir a alIquota do ICMS nas
operacöes de prestacão de servicos de energia elétrica para consumo
residencial. E urn reconhecimento da impropriedade da atuai polItica do
Governo mineiro para a setor.

No caso do ICMS relativo a energia elétrica, a possibilidade de evasão fiscal
e minima, já que é a própria distribuidora que recolhe o imposto pago pelo
contribuinte. Assim, este tern reduzido poder de pressão, ao contrário de
outros grupos, e, sendo sua contribuição altamente rentável, torna-se a
principal vitima do Governo nos casos de necessidade de aumento da
arrecadacäo fiscal. Para cada R$10,00 que a cidadão mineiro paga hoje pela
luz, são cobrados mais R$3,00 de imposto. E absurdo.

Mais que imoral e contrário as mais comezinhas regras do born governo, a
ICMS da energia elétrica residencial é, nas palavras do Prof. Osiris Lopes
FlIho, "agressão brutal a Constituicão". Nossa Carta dispöe que a ICMS
respeitará a principio da seletividade, levando em conta a essencialidade da
mercadoria ou serviço. Ou seja, produtos mais impartantes para a populacão
devem ter urna aliquota menor. 0 constituinte, nesse caso, optou por
sobrepor a interesse social a necessidade estatal.

Constatarnos, pois, que é insustentável a atual alIquota do ICMS da energia
elétrica residencial, situacãa que pretendemos remediar corn a presente
proposicão. Esta, ao ser apresentada anteriormente, recebeu a n° 1.633, foi
anexada a de no 1.605 e não recebeu a devida apreciaçäo nesta Casa,
exceta na Comissão de Defesa do Consumidor. Esperamas que agora,
durante sua tramitacão, seja mais bern analisada, para a que cantamos corn o
apaia dos em inentes pares.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno. 	 -

PROJETO DE LEI N o 1.927/98
Dispãe sabre a publicação da relaçào dos estabelecimentos multados par

paluição e degradação ambiental.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 Poder Executiva publicará anualmente, no dia 5 de junho, a

relacãa dos names dos estabelecimentas comerciais e industriais que, nos 12
(doze) meses imediatamente anteriores, tenham sida multados par paluição
ou degradacãa ambiental.

§ 1 0 - A relacao de que trata este artiga sera publicada no diana aficial do
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Estado, em lista especifica e destacada, sem prejuIzo de sua divulgação por
outros meios de comunicação.

§ 2° - Além dos nomes dos estabeecimentos multados, deverâo constar na
relaçao os valores das muftas aplicadas, atuaiizados em moeda corrente, e as
respectivas datas de vencimento, ainda quejá quitado o débito.

§ 30 - Não havendo ediçáo do diário oficial no dia 5 de junho, a publicaçao
será efetuada na edicâo imediatamente posterior.

§ 40 - Para efeito do que dispöe este artigo, será considerada apenas a
multa aplicada apôs decisão administrativa definitiva.

Art. 20 - 0 Poder Executivo regularnentara esta lei no prazo de 90 (noventa)
dias contados da data de sua publicaçâo.

Art. 3 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 15 de setembro de 1998.
Marcos Helénlo
Justificação: Este projeto reporta-se as diretrizes de natureza ambiental

inseridas em nosso ordenamento juridico a partir da promulgação da
Constituiçáo de 1988. Com efeito, tanto a Constituiçao da Repüblica quanto a
Constituiçào do Estado consagram de forma inequlvoca a intencao de
assegurar a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado.

Determina a Carta mineira, em seu art. 214, que cabe ao Estado o papel de
promover a educaçâo ambiental em todos os niveis, disseminando as
informaçoes necessárias a conscientização püblica sobre o meio ambiente e
assegurando o livre acesso a toda e qualquer informaçao relativa ao tema.

E sabido que o processo de conscientizaçào ecológica passa por medidas
educativas e, além disso, pela intervenção estataL mediante prêmios as
atitudes ambientalmente sadias e sançöes as condutas lesivas a ordem
ambiental.

0 projeto, criando mecanismo coercitivo complementar contra a firma
violadora do equilIbrio ecolôgico, empreende, na realidade, uma tentativa de
coibir determinadas práticas degradantes levadas a cabo por essas
empresas, que néo séo suficientemente intirnidadas pelas normas já
existentes e por suas conseqUéncias pecuniárias. Trata-se de aplicar o
princIplo da publicidade de forma contundente, visando a atingir objetivos
precisos, quais sejam a conscientizaçáo da população por meio do
conhecimento dos nomes de quem contribui para o desequilibrio ambiental,
bern como o reforço as normas de conduta já existentes, destinadas a
manutenção e a recuperaçâo da ordem ambiental.

Ressalte-se ainda que a escolha do dia 5 de junho para a publicaçâo dessa
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lista vem ratificar o caráter educativo da medida, pois que, sendo o dia
mundial do meio ambiente, a referida data possul o condão de vincular a
publicaçào da relação de infratores ambientais com conceitos mais amplos de
preservaçäo do meio ambiente.

Lembramos, enfim, que a iniciativa aqui apresentada vem recuperar uma
idéia do Ex-Deputado João Batista Rodrigues, que, por rneio do Projeto de Le
n° 1.446/93, empreendeu vigoroso empenho em prol dessa medida, sendo,
na época, barrado em suas intençöes pelo então Governador Hélio Garcia.
Posteriormente, nesta legislatura, apresentamos proposta corn o mesmo fim,
a qual teve igual sorte, recebendo, sem razães significativas, veto do
Governador do Estado. Ora, a proposta é apropriada, como comprovaram as
corn issöes desta Casa:

"0 art. 214 da Constituiçâo mineira, ao dispor que todos tern direito ao meio
arnbiente ecologicamente equilibrado, por ser considerado bern comum do
povo e essencial a sadia qualidade de vida, impöe ao Estado e a coletividade
o clever de defendé-lo e conservá-lo para geracöes presentes e futuras.
Dessa maneira, a publicacao dos nomes dos poluidores nos modes
propostos é mais urn instrumento que ira permitir a populacão exercer maior
controle sobre atividades comercials e industrials lesivas ao rneio ambiente."
(Deputado Ivair Nogueira, relator na Comissão de Constituicâo e Justica.)

"0 uso da publicidade, dessa forma, realça, junto a opiniâo pUblica, o
repiidio aos atos de degradacão ambiental. A medida reveste-se, assim, de
urn caráter complementar a outros instrumentos da acão do poder püblico,
tais como a fiscalizaçäo e a educacáo ambiental, usados para prevenir e
coibir atos danosos ao meio arnbiente. A iniciativa poderá ser ütil no processo
de conscentização pUblica e contribuir para a mudança de cornportamento
daquelas ernpresas que ainda não poem em prática o respeito a preservacao
do equilibrio arnbiental." (Deputado Wilson Trópia, relator na ComissOo de
Melo Ambiente.)

"A publicaçOo dos nomes dos agressores é mais urn instrurnento que Ira
permitir ao Estado cumprir o seu dever de defender e conservar o melo
ambiente para as geracOes atual e futuras. Do ponto de vista financeiro-
orçarnentário, a rnatéria náo encontra óbice a sua aprovação. A publicacäo
será feita pela lmprensa Oficial, podendo o seu custo estar a cargo das
Secretarias da Casa Civil do Governo de Minas Gerais e de Comunicação
Social, compreendido na atividade DivulgaçOo e RelaçOes Püblicas", cuja
dotaçao orçarnentária para o exerciclo de 1996 é de R$15.000.000,00. Como
a publicacao deverá ocorrer no dia 5 de junho de cada ano, se o projeto for
transformado em lei a primeira publicaçào dar-se-á em 5/6/97, e as dotaçOes
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para seu custeio poderão ser incluldas na proposta orcamentária referente
àquele ano." (Deputado Geraldo Rezende, relator na Comissão de
Fiscahzaçáo Financeira e Orçarnentaria - 10 turno.)

"0 projeto torna obrigatoria a publicaçao, anualmente, no dia 5 de junho -
Dia Mundial do Meio Ambiente -, dos names dos estabelecimentos comerciais
e industriais multados por poluiçäo ou degradaçao ambiental. Além de
contribuir para a mudança de comportamento das empresas que ainda nâo se
preocupam corn a preservaçao do melo ambiente, essa publicaçâo
possibilitarâ major flscaIizaço por parte da sociedade e aprirnoramento de
sua educaço ambiental." (Deputado Durval Angelo, relator na Camissão de
Fiscalizaçâo Financeira e Orçamentaria - 2 0 turna.)

Na certeza da relevância desta proposicao, contamos corn o integral apoio
dos nobres pares a sua aprovaçao nesta Casa.

- Publicado, vai a projeto as Comissöes de Justiça, de Meio Arnbiente e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N O 1.928/98
Dispöe sobre a denominaçao de estabelecirnento, instituicão e próprio

püblico do Estado e dá outras providências.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A denominaçao de estabelecirnento, instituiçâo, prédio ou obra

pUblica do Estado será atribulda par lei.
Art. 21 - A escolha da denominaçâo näo poderá recair sabre pessoa viva.
Art. 30 - No poderá haver, em urn mesmo municiplo, mais de urn

estabelecimento, instituiçao ou práprio püblico do Estado corn igual
denorninaçâo.

§ 10 - No caso de fusão de estabelecirnentos, será rnantida a denorninaçao
rnais antiga.

§ 20 - No caso de desmembrarnento, a denorninaçao já existente, seré
mantida ern apenas urn dos estabelecimentos, devendo as dmais receber
nova denorninação.

Art. 40 - As propastas de alteração de denorninaçao dos estabelecirnentos
de ensino da rede ptblica estadual serão precedidas de plebiscito na
comunidade escolar, mediante convocação do colegiado da escola.

Parágrafo Unco - 0 projeta de lei que trouxer a proposta de que trata este
artigo será instruldo corn a comprovante do resultado do plebiscito
mencianado no "caput".

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 6 0 - Revogam-se as disposiçaes ern cantrário, especialmente a Lei n°
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5.378, de 3 de dezernbro de 1969, e a Lei n o 7.621, de 13 de dezembro de
1979.

Sala das Reuniöes, 15 de setembro de 1998.
Marcos Helénlo
Justificaçào: 0 projeto em tela tern coma abjetivo a democratizaçáo do

processo de escalha da denominaçäo dos próprias püblicos, especialmente
dos names de escolas.

Ao passibilitar a comunidade influir no pracesso de indicaçâa dos
homenageadas nas denaminacöes de estabelecimentos püblicos, garantem-
se maior aproxirnacão do povo corn a Pader e ampliacão dos rnecanismos de
exercicio pleno da cidadania.

Adernais, tratar a matéria par mela do pracesso legislativo é a maneira mais
salutar para se garantir a transparéncia desse processo.

0 projeto em pauta é inspirado em projeta semelhante do ex-Deputado
Bonifácio Mourãa, que inicialmente levantou essa questão nesta Casa.

Par sua impartância e oportunidade, este prajeto deverá merecer anuência
dos nobres pares a sua apravacão.

- Publicada, vai a projeto as Carnissöes de Justica e de Admintstraçäo
Püblica para parecer, nos termas do art. 188, c/c a art. 102, do Regimento
Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 1.929/98
Declara de utilidade püblica a Associação dos Radioarnadores de

Governador Valadares, corn sede no Municipio de Gavernador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estada de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Assaciacão dos

Radloamadares de Governador Valadares, corn sede no Municlpio de
Governador Valadares.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 31 - Revagam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, 3 de setembro de 1998. 	 -
Marcos Helênio
Justificação: A Associacão dos Radioarnadares de Governador Valadares

tern par principia básico a ampliacaa dos rneios de camunicaçào e a
aperfeiçoamenta do intercârnbia de informacöes e é conhecida par toda a
populacão valadarense em vista do significativo papel que desempenha junta
aquela camunidade, especialmente na difusäo de informaçöes par rneio do
radloamadorismo.

Corn uma atuaçãa dinâmica e séria, a entidade, nas promocöes e nas
atividades que desenvolve, sempre deu enfoque priaritário a causa social,
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trabalhando corn afinco pela coristrução de uma sociedade mais justa e
humana.

A par dessas consideraçöes e numa demonstração de reconhecimento ao
trabalho relevante empreendido pela Associaçào dos Radioamadores de
Governador Valadares, esperamos a aprovação deste projeto pelos nobres
pares desta Casa.

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

PROJ ETO DE LEI N O 1.930/98
Altera a denominaçao da Escola Estadual Sagrada Familia, localizada no

Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - A Escola Estadual Sagrada FamIlia, localizada no MunicIpio de

Belo Horizonte, passa a denominar-se Escola Estadual Professor Sigefredo
Marques Soares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 28 de setembro de 1998.
José Bonifácio
Justificação: 0 Prof. Sigefredo Marques Soares nasceu no MunicIplo de

Contagem, em 6/8/11. Foi o prirnogénito de José Cândido Soares e America
Marques Soares. Devido ao falecimento prernaturo de seu pal, mudou-se
para Belo Horizonte corn a mae e as irmãs. Apesar de jovem, diante das
dificuldades financeiras, se viu na obrigação de ajudar a mae no sustento do
lar, trabalhando em várias casas comerciais. Para completar o orcamento,
fazia trabalhos em argila. Fez o curso primário na Escola Estadual Barão de
Macatibas. Recebeu o diploma corn mérito e medalhas, por ter sido ótimo
aluno. Pelo tradicional Ginásio Mineiro de Belo Horizonte, recebeu o
certificado do curso de Humanidades.

Bacharel em Direito, no ano de 1938, pela Faculdade de Direito da UFMG,
atuou no foro cIvel, em várias areas, e na Justiça do Trabalho. Exerceu, por
várias décadas, a advocacia, na Capital e no interior. Educador, atuou em
escolas das redes particular, estadual e municipal, destacando-se os Colégios
Municipal, Afonso Celso, Afonso Arinos e Padre Lebret, a Escola de Comércio
de Minas Gerais, a antiga Escola Normal e o Colégio São Geraldo, em
DivinOpolis, entre outros. Professor fundador da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras de Belo Horizonte, fundador e Diretor da Faculdade do Vale
do Rio Doce, na cidade de Governador Valadares, fundador e professor do
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Colégio Municipal de Belo Horizonte, foi, ainda, jornalista e escritor. Fol
redator-repOrter do "Correio Mineiro", do Jornal da Manhã, do "Diário da
Tarde", do "Estado de Minas", do "Diário do Comércio", da "Revista Sul
America", da "Revista Ciência e Cultura", da Sociedade Brasileira para 0

Progresso da Ciência - SBPC -, e de várias outras revistas.
E justa, portanto, a aprovaçào deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, para exame preliminar,

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

PROJETO DE LEI N O 1.931/98
Declara de utilidade püblica a Associação Cornunitária Selma Cristina Pires,

corn sede no MunicIpio de Senhora do Porto.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Associacão Comunitária

Selma Cristina Fires, corn sede no Municipio de Senhora do Porto.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 311 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Associacão Cornunitária Selma Cristina Pires é uma

sociedade civil sem fins lucrativos e tern como objetivo meihorar a qualidade
de vida dos moradores do povoado de Santa Terezinha, no Municipio de
Senhora do Porto.

Dessa forma, assiste Os rnais carerites, mediante a doaçâo de produtos que
possam garantir a sua sobrevivéncia. Ademais, promove debates, cursos e
seminários sobre direitos e garantias do cidadão, corn 0 fim de dar a essas
pessoas a oportunidade de participarem das decisöes governamentais.

Por considerar oportuna a declaracão de utilidade püblica da referida
entidade, contamos corn o apoio dos nobres pares a aprovaçâo deste projeto
de lei.

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

PROJ ETO DE LEI N o 1.932 /98
Declara de utilidade püblica o Grupo de Voluntárias PrO-Comunidades

Perpétuas, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade piblica o Grupo de Voluntárias Pro-

Cornunidades Perpétuas, corn sede no Municiplo de Belo Horizonte.
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Art. 20 - Esta lei eritra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificaçâo: 0 Grupo de Voluntárias Pró-Comunidades Perpétuas, fundado

em 10/9/87, é sociedade civil sem fins lucrativos, que tern corno fim prestar
assistência social a farnIlias carentes e desenvolver iniciativas que possam
beneflciar a comunidade.

A entidade tern estatuto próprio, funciona ha mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e nào remuneradas pelas funcöes
que desempenham. Assim sendo, faz jus a declaracäo de sua utilidade
pU blica.

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

PROJETO DE LEI N O 1.933/98
Transfere para a Loteria do Estado de Minas Gerais as atividades da

Comissâo Permanente de Bingos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam transferidas para a Loteria do Estado de Minas Gerais as

atividades da Comissäo Permanente de Bingos, de que trata o Decreto no
36.900, de 24 de rnaio de 1995.

Parágrafo Unico - A transferência prevista no "caput" deste artigo abrange
os processos submetidos ao controle da Comissao Permanente de Bingos,
em andamento na data da publicacâo desta lei.

Art. 20 - A Loteria do Estado de Minas Gerais, na fiscalização e na autuacâo
das entidades envolvidas corn sorteios, deverá atuar conjuntarnente corn os
dernais órgãos do Estado na consecucao dos seus objetivos institucionais.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário. 	 -
Sala das Comissöes, 15 de junho de 1998.
Comissão Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuraçâo de Denncias de Irregularidades no Funcionarnento dos Bingos em
Minas Gerais, tais como Violação de Direitos Hurnanos, Sonegaçao Fiscal,
Fraudes na Premiação e Envolvimento de Poticiais corn as DenUncias, dentre
Outros Delitos

Justificação: A vasta experiência dos técnicos da Loteria do Estado de
Minas Gerais deve ser colocada a serviço do Estado, para disciplinar as
atividades desenvolvidas pelos promotores de bingos.
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A atual Comissâo Permanente de Bingos, institulda pelo Decreto no 36.900,

não se tern mostrado eficiente para coibir práticas abusivas dos promotores
de eventos dessa natureza, o que gera prejuizo não apenas para o poder
püblico, que deixa de arrecadar as impostos correspond entes, corno também
para os consurnidores, que, em muitos casos, nem mesmo recebem as
prémios prometidos.

For certo, a Loteria do Estado de Minas Gerais poderá redefinir o papel da
Comissão, cotocando a sua estrutura administrativa a serviço do interesse
maior da populacâo mineira.

- Publicado, vai a projeto as Comissães de Justica e de Adrninistracão
Piiblica, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento
Interno.

PROJETO DE LEI No 1.934/98
Disciplina as condicöes de operação perrnanente de máquinas eletrônicas

p rog ra m ad as
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Denomina-se video bingo a modalidade de rnáquina eletrônica

programada que utiliza terminal de video e gerador de nUmero ou cartelas,
operando corn fichas, dinheiro, cartâo magnetico, pulsos eletrônicos ou outros
meios que perrnitam ao apostador a conversâo destes em espécie.

Art. 21 - Denomina-se video bingo mültiplo a rnodalidade de máquina
eletrônica programada que permite que ate 30 (trinta) pessoas joguem
simultaneamente em uma mesma rnáquina.

Art. 3° - Denornina-se video keno a modalidade de máquina eletrônica
programada cujo mostrador apresenta urna ou mais cartelas, permitindo ao
jogador selecionar as nUmeros da cartela de keno.

Art. 40 - 0 equiparnento para operacâo de rnodelos especificos de
máquinas eletrOnicas programadas conceituado nos arts. 1° a 3° desta lei
está sujeito aos seguintes requisitos e especificaçöes minirnas:

I - possibilidade de garantir: 	 -
a) o pagamento minima de 75% (setenta e cinco por cento) de premiaçâo

liquida;
b) urn mInirno de 7% (sete por cento) da renda liquida para a entidade

desportiva interessada, entendendo-se por renda llquida a resultado da
arrecadacäo total diminuldo do valor da prerniacào e dos tributos incidentes,
na forma da legislacão aplicável;

it - as term inais devern ter Onica e exclusivamente sistemas de video;
Ill - as terminais devem oferecer urn dos jogos identificados nos arts. 1 0 a 30

desta lei;
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IV - o apostador terá direito de escoiher as cartelas e as nümeros corn as

quais ira jogar;
V - a variação dos nümeros utilizados deve estar entre 1 (urn) e 90

(noventa);
VI - Os terminais devern utilizar gerador aleatório de nmeros fundado no

sistema randãmico, para determinar o resultado do jogo, totalmente imune a
qualquer interferência externa que possa alterar-Ihe as probabilidades;

VII - todos os terminais devem exibir a descriçao das possiveis apostas, a
denominação das combinaçoes possiveis, o valor monetário, as sImbolos ou
as quantidades de crédito para cada combinaçào ganhadora;

VIII - as terminais devern operar de maneira a assegurar que o jogador fique
lyre de qualquer risco fisico, elétrico ou mecânico;

IX - cada terminal deve ser imune a descargas eletrostáticas diretas ou por
ionizaçâo de ate 27.000 v (vinte e sete mil volts), mantendo intactas as
informaçoes nele armazenadas;

X - as terminals devem canter dispositivo eletrônico para fornecer a
qualquer mamento relatório corn as seguintes informaçães:

a) unidades de crédito apostadas;
b) unidades de crédito retidas pela entidade operadora;
c) unidades de crédito pagas como prêmio;
XI - os terminais devern canter dispositivo eletrônico capaz de fornecer a

totalizaçao dos elementos referidos no inciso X e o total das partidas jagadas
e das cartelas utilizadas.

Art. 50 - Os medidores eletrônicas, corn capacidade de manter corretamente
os totals de pelo menos 8 (alto) dIgitos, devem estar preparados para
funcionar sem a abertura da porta do terminal e devem preservar as
informaçoes exigidas par, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, na hipátese
de desligamento, sendo ainda capazes de completar a jagada, fazendo as
pagamentos e os registros devidos em caso de interrupçäo do fornecimento
de energia elétrica.

Art. 6 0 - E vedada a reprograrnação automática do terminal, que deve conter
na memOria de acesso aleatória RAM as seguintes dados:

- nümeros sorteados pelo gerador aleatório, segundo a intervalo de
nCirneros do jogo carrespondente;

II - listagem dos pagamentas em reais e determinação de probabilidades;
Ill - descri(;ão dos métodos e critérios de teste, se realizados, bern coma as

resultados dos testes em relação ao gerador aleatOrio de nUmeros, a
interferência eletromecãnica, a linha de ruido A. C. e as condiçoes de
temperatura maxima.
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Art. 70 - o sistema de segurança conterá:

- dispositivos de detenção de abertura da parta inviolável que acusem a
quebra de segurança;

II - indicacão de aceitacão do crédito.
§ 1 1 - Os pagamentas manuals devem ser providos de sistemade luz e som

para chamar a atenção do operador e devem bloquear a insercãa de créditos
ate que a terminal seja recompasto.

§ 2° - Se a acionamenta de equipamentas for feito por fichas, cada terminal
deve aceitar apenas aquelas aprovadas, rejeitanda todas as demais.

§ 31 - 0 terminal näo pode ter nenhum outro mecanisma de manipulacao
que possa afetar a operaçào ou a resultada do jaga.

§ 40 - Cada terminal deve ser planejado para impedir fraudes.
§ 51 - Os terminais devem possuir portas vedadas em trés areas separadas,

da seguinte forma:
a) Area 1, contendo a placa UCP e "softwares";
b) Area 2, contendo a dinheiro da premiaçãa do bilhete impresso ou a

equivalente em fichas ou cartão magnetico;
c) Area 3, contenda a dinheiro retido para a casa ou a equivalente em fichas

au cartão magnético.
§ 61 - A placa de UCP deve possuir identificaçãa Unica par melo de etiqueta

ou nUmeros de série carimbados corn tinta permanente.
Art. 8° - Samente será expedida autarizaçãa para a funcionamento de

equipamentas previamente habilitadas nos bingos permanentes
credenciados, nas sedes e nas subsedes das entidades desportivas
credenciadas e em salas especiais nos hotels situados em estâncias
turisticas preiamente credenciadas.

Art. 90 - A habilitacaa do equipamento far-se-6 rnediante requerimento do
fabricante au de seu representante comercial dirigido a Loteria do Estado de
Minas Gerais - LOTEMGE -, acompanhado de:

I - laudo comprobatOria de que a equipamenta atende aos requisitas desta
el, emitido pelas seguintes entidades:

a) Universidade de São Paula - USP -;
b) Universidade de Campinas - UNICAMP -;
c) Instituto de CriminalIstica e de PalIcia CientIfica do Estada de Minas

Gerais;
II - taxa de expediente no valor de 100 (cern) Unidades Fiscais de

Referenda - U FIRs -;
III - dacumentacão técnica-operacianal das caracteristicas de fabricaçãa do

terminal, corn traduçãa par tradutor juramentada, se for a casa;
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IV - prova de representaçào cornercial, quando for o caso;
V - declaração de resporisabilidade civil e criminal pelos programas que

equipem cada urn dos modelos, publicada pelo interessado em jornal de
grande circulacão da Capital, se deferido o pedido.

§ 10 - No caso de modificaçao ou alteração de modelo já credenciado, o
licenciado deverá declará-la, indicando a diferença entre o modelo modificado
e aquele previamente aprovado, cabendo a LOTEMGE deferir ou nâo a
modificaçâo.

§ 21 - A LOTEMGE, para apreciação dos pedidos de habilitacão e
fiscalizaçâo, poderá exigir do interessado os esciarecimentos e elementos
que entender necessários.

Art. 10 - Será revogada a habilitacâo concedida, ouvido previamente o
interessado, quando se apurar que o equipamento näo atende aos requisitos
e as condiçöes impostos por esta lei ou, por qualquer forma, alterarem-se as
caracteristicas do produto corn intencao de obter habilitaçâo e instalaçäo.

Art. 11 - Deferida a habilitaçäo do equipamento, previamente a sua
instalaçâo em qualquer dos locals permitidos, será recolhida a Secretaria de
Estado da Fazenda a importância correspondente a 1.000 (mil) UFIRs por
ano, relativa a cada máquina que for instalada.

Art. 12 - Sob pena de revogacão da habilitaçào, 0 interessado deverá:
- encaminhar a LOTEMGE a relaçäo dos bingos permanentes

credenciados, das sedes e das subsedes das entidades desportivas
credenciadas e das salas especiais em hotels situados em estâncias
turisticas, igualmente credenciados, que adquirirarn ou receberam, no rnês
anterior, a qualquer titulo, terminals de video bingo e video keno,
especificando os endereços, as quantidades, a marca, o modelo e o nümero
de série de cada urn;

II - afixar, em cada equipamento, o original ou cópia autenticada da guia de
recolhimento da taxa correspondente, além do nümero da autorizaçao e a
data de sua expedição;

Ill - denunciar o eventual desvirtuamento, de que tenha noticia, na utilizaçào
de seu equipamento.

Art. 13 - Deferido o pedido, caberá a LOTEMGE:
- expedir Certificado de Habilitaçao, corn perfeita qualificaçäo do

interessado, marca e modelo do equiparnento habilitado.
II - publicar cornunicado no órgão oficial dos Poderes do Estado,

identificando as marcas e os modelos de equipamentos habilitados para video
bingo, video bingo mültiplo e video keno.

Parágrafo Unico - Continuam vigentes as habilitacães concedidas antes da
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publicação desta lei, desde que atendidas as exigências formais previstas
neste artigo.

Art. 14 - A utilizacâo de equipamentos de video bingo, video bingo mültiplo
e video keno depende de prévio credenciamento da entidade desportiva
interessada, nos termos da Lei n° 9.615, de 24 de marco de 1998, e do
Decreto no 2.574, de 29 de abril de 1998, e da completa identificacão dos
locais em que serào instalados.

Art. 15 - Para instalacão de equipamentos de video bingo, video bingo
mUltiplo e video keno, será observado o seguinte:

I - o nUmero total de máquinas será limitado em ate 10% (dez por cento) da
capacidade da sala, quando instaladas em recepcáo ou sala especial em
bingo permanente, conforme dispãe o art. 86, I, da Lei n° 9.615, de 24 de
marco de 1998;

II - quando instaladas nas sedes e nas subsedes das entidades desportivas
credenciadas e em salas especiais em hotels situados em estâncias
turisticas, igualmente credenciados, o nümero máximo de máquinas permitido
por local será 50 (cinquerita);

Ill - a utilizaçäo exclusiva no mesrno endereco do bingo permanente
credenciado, em sala própria que deverá estar convenientemente isolada do
espaco da sala de bingo permanente.

Parágrafo tinico - E proibida a instalacao de máquinas em qualquer local
fora do endereco de bingo permanente credenciado, de sedes e subsedes de
entidades desportivas credenciadas e de salas especiais em hotéis situados
em estâncias turisticas, igualmente credenciados.

Art. 16 - Fica vedada a entrada ou a permanência de menores de 18
(dezoito) anos no local autorizado para funcionamento dos equipamentos,
devendo ser colocado, em lugar de fácil visualizacào, o aviso de proibição.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 18 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Comissães, 15 de junho de 1998. 	 -
Comissão Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuração de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, tais como: Violação de Direitos Humanos, Sonegação Fiscal,
Fraudes na Premiacáo e Envolvimento de Policiais corn as DenCincias, dentre
Outros Delitos

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, de Defesa do
Consumidor e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
188, c/co art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N o 1.935/98
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Regulamenta o recebimento de prémios em bingos, mediante

contemplação.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - 0 ganhador de prêrnio, por sorteio, nos bingos autorizados pela Lei

n° 9.615, de 24 de marco de 1998, fica obrigado a apresentar, para o
recebimento do bern objeto da contemplaçào, os seguintes documentos:

I - Cartão de Identificaçao do Contribuinte - CIC -;
If - carteira de identidade.
§ 1 1 - Será o prêmio enviado a Loteria do Estado de Minas Gerais, em 3

(três) dias, quando não forem atendidos os requisitos de que trata o "caput"
deste artigo.

§ 20 - Não sendo reclamado no prazo de 90 (noventa) dias, o prémlo será
destinado a entidade de assistência social declarada de utilidade püblica
estadual.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pub!icaçáo.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçaes em contrário.
Sala das Reuniöes, 15 dejunho de 1998.
Comissâo Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuração de DenUncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, tais como: Violaçâo de Direitos Humanos, Sonegacao Fiscal,
Fraudes na Premiaçâo e Envolvimento de Policiais com as Denüncias, dentre
Outros Delitos

Justificação: Ha que se ter urn rigoroso controle dos jogadores
contemplados nos bingos, sobretudo para se apurar o imposto devido pelos
promotores dos eventos.

Conforme fol apurado pela CPI, esse controle não existe, o que facilita
muito a atuacão dos fraudadores.

For outro lado, poderá ser evitada a ocorrência de contemplaçoes
simuladas, que acabam por prejudicar os consumidores que participam dos
sorteios corn o espIrito de entretenimento.

- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica, do Trabalho e de
Fiscalizaçao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Inferno.

PROJETO DE LEI NO 1.936/98
Torna obrigatoria a afixação do regulamento dos sorteios nas dependéncias

das casas de bingos.
A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As entidades promotoras de bingos, na modalidade denominada

bingo permanente, deverão afixar em suas dependéncias, em locais visIveis
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para o piiblico, cartazes contendo o regulamento dos sorteios.

Parágrafo Onico - 0 cartaz a que se refere o "caput" deste artigo deverá
conter, ainda, o nome, o endereco e o telefone dos principais Orgãos de
defesa do consumidor do municipio em que a entidade estiver sediada.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, 15 de junho de 1998.
Comissäo Parlamentar de lnquérito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuracäo de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, tais como Violacão de Direitos Humanos, Sonegacão Fiscal,
Fraudes na Premiacao e Envolvimento de Policiais corn as Denüncias, dentre
Outros Delitos

Justificação: 0 fácil acesso ao regulamento dos sorteios é desejável, pois
permite que o jogador tome conhecimento de alguns de seus direitos como
consu midor.

Ao cientificar o jogador, corn antecedéncia, das regras que disciplinam os
sorteios, corn certeza, a casa de bingo estará evitando transtornos e
aborrecimentos de toda ordem no decorrer de suas atividades.

A proposta encontra amparo no proprio Codigo de Defesa do Consumidor,
que coloca a transparência como princIpio nas relacoes entre os diversos
elos da cadeia de consumo.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica e de Defesa do
Consumidor, para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJ ETO DE LEI N o 1.937/98
Disciplina o parcelamento dos débitos de entidades desportivas

patrocinadoras de sorteios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 débito relativo aos tributos não recolhidos pelas entidades

desportivas, decorrente da realizacao de bingo permanente, bingo eventual,
sorteio nurnérico ou similar, apurado ate a data desta lei, poderá ser quitado
sem a incidéncia de multa, em ate 24 (vinte e quatro) parcelas mensais e
consecutivas, nas condiçoes seguintes:

- 20% (vinte por cento) do valor do débito, no minimo, mediante
pagamento a vista;

II - o pedido de parcelarnento deverá ser protocolado no setor competente
da Secretaria de Estado da Fazenda ate 90 (noventa) dias apOs a data da
publicaçao desta lei;

III - o devedor deverá oferecer como garantia real de pagamento bens de
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sua propriedade ou de terceiros, arcando corn o onus relativo a Iavratura e ao
registro da escritura de hipoteca correspondente.

Parágrafo Unico - Constitui pré-requisito para o parcelamento a desisténcia,
pelo contribuinte, de qualquer açâo judicial ou outro procedimento
administrativo relativo ao tributo.

Art. 30 - 0 atraso superior a 60 (sessenta) dias no recoihimento do tributo a
que se refere esta lei ensejará a fecharnento do estabelecirnento pela
autoridade competente.

Paragrafo ünico - 0 contribuinte reincidente no atraso do recolhimento do
tributo, independentemente das demais penalidades previstas em lei ou
regulamento, ficará proibido de explorar jogos de bingo no Estado pelo prazo
de 2 (dois) anos.

Art. 40 - Esta lei eritra em vigor na data de sua publicaçáo.
Art. 5 0 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniöes, 15 dejunho de 1998.
Comissáo Parlamentar de Inquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuraçâo de Deniincias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, tais como: Violaçäo de Direitos Humanos, Sonegaçao Fiscal,
Fraudes na Prerniaçao e Envolvimento de Policiais corn as Denüncias, dentre
Outros Delitos

Justificaçâo: As irregularidades praticadas pelas casas de bingo no Estado
de Minas Gerais dernandam major rigor na fiscalizaçao do sistema e na
cobrança dos créditos tributários.

Por outro lado, as entidades desportivas promotoras de sorteios na
modalidade de bingo podem ser levadas a sucumbência corn a não-quitaçao
dos débitos decorrentes da falta de recolhimento dos tributos devidos ao
Estado.

As administradoras dos empreendimentos acumulam divida considerável,
em face da inadimpléncia quanto ao recoihimento da taxa de expediente. Em
muitos casos, o montante devido já ultrapassa ate mesmo o patrimOnio da
entidade, conforme ficou claro nos depoimentos prestados a CPi dos Bingos
por representantes dos clubes.

Esta proposta proporciona aos clubes a possibilidade da quitaçâo dos
débitos em atraso, assim corno oferece ao poder ptiblico a perspectiva de
arrecadar o tributo em menor prazo, mediante garantia a ser oferecida pelos
devedores.

- Publicado, val o Projeto as Comissöes de Justica e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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PROJETO DE LEI N o 1.938/98

Acrescenta parágrafo ao art. 92 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de
1975.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - 0 art. 92 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1995, fica

acrescido do seguinte § 30:
"Art. 92 - ............................................
§ 30 - 0 valor previsto no item 2 do paragrafo anterior terá desconto de 65%

(sessenta e cinco por cento) e de 75% (setenta e cinco por cento),
respectivamente, para a contribuinte da Capital e para o do interior do Estado,
quando recolhido no prazo fixado em lei.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 15 de junho de 1998.
Comissão Parlamentar de inquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuraçao de Denüncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, tais coma Violacão de Direitos Humanos, Sonegacào Fiscal,
Fraudes na Premiacäo e Envolvimento de Policiais corn as Denncias, dentre
Outros Delitos

Justificação: 0 valor estipulado para as taxas de expediente pagas pelas
entidades desportivas que promavem bingos e outros sorteios para captacão
de recursos tern levado as clubes mineiras a uma dificil situaçào financeira. A
taxa estabelecida é exorbitante, a que tern inviabilizado seu recolhimento
pelos clubes, devido a inadimpléncia dos administradores dos
empreendimentos, que deixam de recolhê-la nos prazos estabelecidos.

A taxa cobrada, independentemente do fato de ser o bingo estabelecido na
Capital ou no interior do Estado, corresponde a, aproximadamente, R$
34.000,00. Corn os descontos sugeridos nessa proposta, a taxa passaria a
ser de, aproximadamente, R$12.000,00 na Capital e R$8.500,00 no interior,
valores ainda consideráveis. 	 -

As entidades optam pela via judicial para discutir a legalidade da cobrança,
coma também para questionar as valores fixados.

Essa situacão interessa aos clubes e ao poder pblico, que poderá contar
cam essa parcela de arrecadação, sem a necessidade de mobilizar a
Procuradoria da Fazenda Estadual para responder as acöes propostas pelas
entidades desportivas ou pelos administradores dos bingos.

A proposicao em tela visa, exatamente, a estabelecer urn valor razoável, a
titulo de taxa de expediente, para que esses conflitos não se tornern uma
constante na relação entre a Estado e as entidades que buscam recursos
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para o fomento do desporto.
- Publicado, val o projeto as Comissöes de Justiça e de Fiscalização

Finance!ra para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
nterno.

PROJ ETO DE LEI N O 1.939/98
lnstitui o Programa de Recuperaçao dos Viciados em Jogos de Azar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica instituido o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos

de Azar.
Art. 20 - 0 programa a que se refere esta lei tern como objetivos:

- prestar orientaçäo psicolOgica e social ao viciado em jogos de azar;
II - dar assistència aos familiares do viciado durante o periodo de sua

recuperaçao;
III - proporcionar as condiçoes minimas para que o viciado seja socialmente

reintegrado.
Art. 30 - 0 Estado destinará o percentual de 10% (dez por cento) dos

recursos arrecadados a tItulo de taxa de expediente, conforme previsto no art.
92 da Lei no 6.763, de 26 de dezembro de 1975, para a manutencao do
programa previsto nesta lei.

Art. 4° - 0 Poder Executivo definirá, mediante decreto, o Orgão gestor do
programa.

Art. 50 - Esta lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data de sua publicaçäo.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7° - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Reuniães, 15 dejunho de 1998.
Comissâo Parlamentar de lnquerito para, no Prazo de 120 Dias, Proceder a

Apuraçao de DenUncias de Irregularidades no Funcionamento dos Bingos em
Minas Gerais, tais corno: Violaçâo de Direitos Humanos, Sonegaçäo Fiscal,
Fraudes na Premiaçào e Envolvimento de Policiais corn as DenUncias, dentre
Outros Delitos

Justificação: A permissividade do poder pUblico tern levado o Estado
brasileiro a tornar-se urn verdadeiro paraiso para os exploradores dos jogos
de azar.

Já não mais se liga a televisão corn espIrito de lazer, sern que o cidadão
seja afrontado por toda espécie de sortelos, os rnais sedutores, sern serern
esquecidas as loterias, os bingos, as sortecas, entre tantos outros.

Essa situaçâo tern levado muitas familias ao desespero, pois ha cidadãos
que colocam todo o patrimônio amealhado em longos anos de esforço cornurn
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nesses farnigerados jogos, corn a ilusào do ganho fácil, do enriquecirnento
sem causa.

Esse quadro avassalador está a justificar a criacâo, pelo poder pUblico, do
Prograrna de Recuperacão dos Viciados em Jogos de Azar, conforme
pretendido, para que se proporcione as pessoas em questão urna orientacão
minima, visando ao restabelecirnento da dignidade e da harmonia em rnuitas
familias mineiras.

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

PROJ ETO DE LEI N O 1.940/98
Estabelece normas para concursos piblicos realizados pelo Estado de

Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - 0 edital para o concurso pUblico promovido pelos órgãos e pelas

entidades da administracáo direta e indireta do Estado de Minas Gerais
indicará, entre outros dados, o rnunicIpio em que serao rea!izadas as provas
de conhecimento e o local para entrega dos cornprovantes de tItulos.

Art. 21 - Nos casos em que exista disposição expressa ern lei indicando a
participacão de representantes de órgãos ou entidades püblicas ou privadas
na composicão da banca ou comissâo exarninadora, é vedada a delegação
de competência a terceiros, mediante contrato, convênio ou instrumento
congênere, para a elaboracäo e a correção das provas de conhecimento.

Art. 3° - Para os fins do disposto do inciso I do § 1 11 do art. 10 da Lei no
12.919, de 29 de junho de 1998, somente em decorréncia da extincào da
atual delegacâo, nos termos do art. 39 da Lei Federal no 8.935, de 18 de
novembro de 1.994, será considerada vaga a serventra provida a qualquer
tItulo, ate a vigéncia da rnencionada lei federal.

Art. 4 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçöes ern contrário, especialmente o

parágrafo Unico do art. 12 da Lei n o 12.919, de 29 de junho de 1998.
Sala das Reuniöes, 21 de seternbro de 1998.
Ivair Nogueira
Justificaçao: A previsäo no edital do local em que serão aplicadas as provas

constitui informaçâo de relevante interesse püblico. Essa inforrnaçao permite
que o futuro candidato avalie de forma isenta e responsável a conveniência
de sua participacão no concurso.

Em outro dos seus dispositivos, esta proposicão visa a corrigir contradiçâo
logica existente no ordenamento jurIdico vigente, no que se refere a
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participação legalmente determinada de entidades pUblicas ou privadas na
elaboração e aplicação de provas nos concursos. Havendo determinação
legal que objetive garantir a lisura e a quandade dos concursos, não se pode
permitir a delegaçao a terceiros de açöes que são legalmente reservadas a
banca ou a comissão examinadora.

A matéria que apresentamos é de competéncia estadual. A sua iniciativa
não e reservada a nenhum dos poderes ou entidades previstas no art. 66 da
Constituição Estadual. Dessa forma, contarnos corn a colaboraçao dos
ilustres pares para a sua aprovação nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justiça e de Adrninistração
PibIica para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
I nterno.

REQUERIMENTOS
N° 2.683/98, do Deputado Ibrahim Jacob, em que solicita se encaminhe

oficio ao Governador do Estado, a firn de que determine a realização de
concurso pUblico para o cargo de Professor de Müsica, corn lotação nos
conservatOrios de müsica do Estado. (- A Comissão de Adrninistração
Pibl ca.)

N° 2.684/98, do Deputado Marcos Helênio, em que solicita se encaminhe ao
Presidente da Companhia Mineradora de Minas Gerais - COMIG - pedido de
inforrnaçoes acerca do repasse financeiro efetuado em beneficio da empresa
SMP&B Cornunicação, no valor de R$1.500.000,00, para patrocinar o Enduro
Internacional da lndependência de 1998. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.685/98, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja consignado nos
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do msico rnineiro José dos
Reis Barbosa dos Santos, o Zé Coco do Riachão. (- A Comissão de
Educacão.)

N° 2.686/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG, a firn de que
sejarn agilizadas as obras da rodovia que interliga Araguari e Tupaciguara. (-
A Comissão de Transporte.)

No 2.687/98, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Diretor do DETRAN-MG, a fim de que
seja autorizada a criação de urna Junta Regional de Arbitragem e Julgarnento
de lnfraçoes em Uberlândia. (- A Comissão de Administração PUblica.)

N° 2.688/98, do Deputado Miguel Martini, solicitando se encaminhe ao
Diretor-Geral do DER-MG pedido de inforrnaçöes a respeito dos pagamentos
efetuados pelo Orgão em julho e agosto de 1998, corn discrirninação do
objeto, do beneficiário e dos respectivos valores, inclusive os referentes aos
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acordos administrativos. (- A Mesa da Assembléia.)
N° 2.689/98, da Comissão de Fiscalizacão Financeira, solicitando seja

encaminhado oficio ao Procurador-Geral de Justica, a firn de que seja
determinada abertura de inquérito civel pbIico para se apurar a possivel
prática de irregularidades por parte de advogados do Quadro de Pessoal do
DER-MG. (- A Comissão de Administracão Püblica.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Raul
Lima Neto e Marcos Helênio (3).

Comunicacoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicacöes dos Deputados Paulo

Schettino e Raul Lima Neto.
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, amigos presentes nas galerias, venho a esta tribuna apresentar
de püblico os meus agradecimentos a muitos rnineiros que honraram-me corn
seu voto.

Devo dizer aos eleitores nas inümeras cidades que me prestigiaram corn o
cornparecimento as urnas, principalmente na rninha base maior, a Zona da
Mata, que valeu a pena trabalhar durante mais urn perIodo legislativo e ver
reconhecido esse trabalho, o que nos é extrernamente gratificante.

Agradeco também ao meu gabinete, comandado pela Chefe Sãnia Sales, e
a todos os demais funcionários. Agradeco a minha equipe em Leopoldina,
coordenada por Sérgio Lupatini, e pelo respaldo de vários companheiros e
companheiras. Agradeço aos Prefeitos de muitas cidades e os que me
fizeram majoritários, como em Leopoldina, corn o Prefeito Márcio Freire; em
Astolfo Dutra, corn o Prefeito ArcIlio Venãncio; em Desterro do Melo, corn
Mario Tafuri; em Visconde do Rio Branco, corn o ex-Prefeito Iran Curi; em
Ervália, corn o Prefeito Carlos Dias, e o ex-Prefeito Dr. Julio; em EugenOpolis,
comandada pelo rneu querido amigo Russo; ern Laranjal, corn o Prefeito José
Verdinho; em Muriaé, onde fui honrado corn urna expressiva votacão, corn o
Deputado Lael Varella, do Grupo Gama; em Mar de Espanha, com o apoio do
lustre Prefeito Diquinho; em Vieiras, corn o Prefeito Onofre Scares, e o meu
querido amigo Evandro, Presidente da Cãrnara; em Antonio Prado de Minas,
corn o Prefeito Lourinho; em Pirapetinga, corn o Prefeito Caio Borges; em
Palma, corn o Prefeito Iran Vinicius Finamore; em Volta Grande, corn o
Prefeito Euler; em Maripá de Minas, corn o Prefeito Walter Trezza; em
Tocantins, com meu prezado amigo Angelino Arruda; em Açucena, corn meu
prezado amigo, Vereador Maninho e demais companheiros.
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Todos foram extremamente importantes nessa nova vitOria e, pela 4a vez

consecutiva, volto a esta Assembléia.
Tendo saUde, espero, se Deus quiser e me der forças, poder continuar, no

próximo perlodo, dando minha colaboracao para o desenvolvimento e 0
crescimento da regiâo da Zona da Mata e de outras regiöes onde também
trabaiho: nas Vertentes, no Sul de Minas, no centro e no Nordeste. Espero,
enfim, que possamos retribuir toda essa confiança corn muito trabaiho e
dedicaçâo.

Nesta oportunidade, quero também parabenizar os colegas reeleitos. Estou,
também, solidário corn aquees que, infelizmente, não lograram êxito, rnas
que participararn e contribuIram, corn dignidade, para que tivéssemos urna
eleiçâo tranquila e dgna. Quero dizer que aprendi e estou aprendendo muito
corn todos esses companheiros, corn os quals quero continuar convivendo,
aqui e Ia fora, sobretudo corn muita amizade e solidariedade para corn todos.

Quero aproveitar, ainda, para renovar o rneu apoio ao Governador Eduardo
Azeredo. E digo o porquê: nossa regiào, a Zona da Mata, sernpre foi olhada
corn muito carinho pelo Governador. Tivemos a implantaçào da Mercedes-
Benz, ern Juiz de Fora, e da Inega, em Leopoldina. Lernbrarnos, ainda, do
Projeto Luz de Minas II - irnplernentado na época em que estava a frente da
Secretaria de Estado de Minas e Energia -, que atende a 65 municipios
mineiros e a 16 mil produtores rurais e que foi feito em parceria corn o Estado,
corn as Prefeituras, corn a Companhia Força e Luz Cataguazes/Leopoldina e
corn os pequenos produtores rurais. Trata-se de urn projeto desejado ha mais
de 40 anos, que foi implementado por nossa vontade poiltica, corn o
extraordinário respaldo do Governador Eduardo Azeredo. Foi ele tambérn o
homern que para cá rnandou o Projeto "Robin Hood", que foi a salvaçao de
rnuitas Prefeituras, principalmente das cidades rnenores. For isso e por outras
acöes direcionadas as cidades nas quais trabalho - onde P0550 ver a sua
mao -, nâo poderiarnos deixar de renovar nosso apoio ao Governador,
embora guardando o maior respeito por seu adversário, o ex-Presidente
Itarnar Franco, urn hornem muito digno. Entendernos que a Zona da Mata foi
rnuito bern olhada pelo Governador Eduardo Azeredo e, desta tribuna, quero
dizer novarnente que, em minha regiao, varnos trabalhar rnuito para reverter o
quadro e, se Deus quiser, alcançar, no próximo dia 25, uma grande vitOria,
porquanto Eduardo Azeredo é urn homem extremamente trabaihador e digno.

o Governador tern uma esposa que e seu braço direito: D. Heloisa
Azeredo, urna grande darna, uma grande pessoa, inteiramente solidária a
area social de nosso Estado, que tern feito urn grande trabalho, como
podemos sentir na regiao da Zona da Mata. Por fim, quero dizer, nesta
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oportunidade, da minha gratidão ao Governador Eduardo Azeredo e de nossa
solidariedade a ele e ao Vice, Clésio Andrade - jovern figura da polItica
rnineira, a quern tive o prazer de conhecer nesta campanha; homem
perfeitamente identificado corn nossos problernas em Minas e que, no
próxirno Governo Eduardo Azeredo, certarnente dará uma grande
contribuição, por ser rnuito inteligente e participante. Corn certeza, ele é urn
homern que tern todas as credenciais para fazer urn grande trabalho no
próxirno perlodo administrativo, ao lado do nosso Governador. Era o que eu
tinha a dizer. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, presentes as galerias, irnprensa, püblico que nos ye e ouve de
casa, nesta tarde, sendo a primeira vez que ocuparnos a tribuna após o
processo eleitoral, gostariamos, em prirneiro lugar, de agradecer muito ao
servidor pblico do Estado de Minas Gerais, em especial, que foi urn dos
grandes responsáveis por nossa vitOria, não mais para Deputado Estadual,
rnas para Deputado Federal.

Gostarlamos imensamente de externar os nossos agradecimentos, em
prirneiro lugar, a Deus, e depois a cada urn de vocês, que acompanharam o
nosso trabalho aqul e nos deram oportunidade de agora trilhar urn novo
carninho. Gostariamos de ser, de fato, no Congresso Nacional a voz dos
servidores pUblicos, servidores que vém sendo discriminados pelo Governo
Fernando Henrique. Na regularnentacão das reformas administrativa e
previdenciária, pretendernos estar atentos para que, de fato, possamos
resgatar o serviço püblico e valorizar os servidores.

Em segundo lugar, gostarIamos de iniciar, nesta tarde, urna série de
debates e discussöes a respeito da situacão de Minas Gerais. Estaremos
ainda, no decorrer da sernana, apresentando aqui urn conjunto de propostas,
para que possarnos trabalhar seriarnente agora, e não como fez o Governo
Fernando Henrique, que escondeu a crise do povo brasileiro. 0 Governo
Eduardo Azeredo tarnbém tentou esconder a crise por que passa o Governo
de Minas e a tragedia que causou as financas e a satde do Estado.
Querernos aqui discutir a real situação do endividarnento do Estado;
queremos discutir, sirn, a situaçao da venda e da entrega do nosso
patrirnOnio.

o Governador Eduardo Azeredo vern falando de corrupção. Deveria, em
prirneiro lugar, olhar para dentro do seu Governo, porque quem mantém corno
Secretário da Fazenda o Sr. Joao Heraldo náo tern moral para falar de
corrupcao de governo algum; porque quem mantérn na Secretaria da
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Educaçáo o Sr. Joâo Batista dos Mares Guia não tern moral para fatar de
outros governos.

Querlamos aqui tambérn expor os dados que dizern respeito principaimente
aos servidores. Agora o Governador Eduardo Azeredo entra corn urn pedido
de licenga na Assembléia Legisiativa do Estado nuni gesto .demagOgico,
porque, se queria, de fato, nào colocar a máquina a disposiçäo da sua
campanha, deveria ter feito isso no 10 turno. Mas não o fez e agora faz isso
como mais uma jogada de "marketing", porque nào teve coragem de faze-b
no 10 turno. Se o Governador de fato fosse sério, teria feito isso no 10 turno, e
não agora numa jogada de "marketing" demagOgica, para tentar passar aos
mineiros urn ar de seriedade.

Querlamos deixar aqui registrado que não varnos obstruir, tanto faz se o
Governador está de licença ou não, porque a tragédia é a mesma. Varnos
discutir os problernas de Minas. 0 Secretário João Batista dos Mares Guia
rnandou - quero charnar os Deputados do Governo para discutir - uma
proposta de piano de carreira para ser discutida nas escolas, apresentando
urna jornada de trabaiho de 32 horas semanais, o que significa a dernissão de
40 mil professores no ano que vem. Queria discutir isso, queria que o
Governador viesse discutir essas coisas sérias e não flcasse fazendo
propaganda demagógica na teievisão, dizendo que educacao é prioridade.
Vamos discutir essas coisas objetivas e concretas que estão no piano
mandado pela Secretaria da Educaçao, no inicio do mës passado, para todas
as escolas. Quero perguntar aos Lideres do Governo: por que não discutern
isso aqui? Varnos discutir essa proposta. Al vamos ver quern, de fato, tern
cuidado e prioridade corn a educação. Queremos discutir, sim, nesta sernana,
porque dia 15 é o Dia do Professor. 0 Governo foi responsávei peia dernissão
de 32 mil trababhadores da area de educacão. Varnos discutir essas questoes.
Por que estão corn rnedo de discutir? Desafio os Lideres do Governo a virem
aqui discutir essas questöes. Se o Governador Eduardo Azeredo tern mesmo
esse projeto, vamos discuti-lo, para ver se ternos condicão de apoiá-lo e votá-
to.

Hoje, a maior parte das nossas crianças de 4 e 5 anos estão fora da pré-
escola, porque o Governo de Minas obrigou os rnunicipios a assumirern os
alunos de 7 a 14 anos, para que o Estado, so neste ano, econornizasse
R$130.000.000,00. Gostaria de saber onde está esse dinheiro. Onde 0
Secretário da Educação cobocou esses R$130.000.000,00, que foram
economizados corn a transferéncia de rnais de 500 mil alunos das escolas do
Estado para as das Prefeituras? Corn isso, muitos municIpios tiverarn de
mandar fechar suas pré-escolas. Hoje, os alunos que tern dinheiro estão nas
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escolas particulares, e os que não tern estão em dificuldade: os pais não tern
onde deixar os flihos de 4 e 5 anos, pois as pré-escolas se encontram
fechadas. Gostaria de discutir sobre essas questães, porque interessarn ao
povo de Minas.

Gostaria de discutir a questão dos alunos corn mais de 19 anos que não
conseguern vaga no ensino rnédio, porque ha urna resoiução na Secretaria da
Educação que garante vaga apenas aos alunos de urna determinada faixa
etária. Gostaria de discutir tarnbém sobre os alunos de 5a a 8a series do
ensino fundamental noturno, que hoje são obrigados a fazer o supletivo,
porque o Governo fechou as escolas de ensino médio noturno, não dando
oportunidade aos jovens, principalmente as de 14, 15 anos, de estudar no
ensino regular. Isso é rnodebo educacional de Primeiro Mundo?

Gostariamos de discutir tambérn, corn este Governo, sobre o rnodebo de
qualificacão dos profissionais da educação. Ele coboca a Escola Helena
Antipoff como Unico rnodebo para o Estado inteiro, corno se as nossas regiöes
fossem todas iguais. Sabemos que não são. Entendernos que, no modelo
educacionab, e preciso levar em consideracão as realidades regionais, mas
esse Governo as desconhece, obriga todos a seguirem o mesmo modebo,
tentando aplicá-lo no Estado inteiro.

Gostaria de discutir o modebo educacionab. Examiná-lo-ei corn o rnaior
cuidado, porque, antes de fazer quatquer crItica ou cornentário, procuro
aprofundar-me no assunto para não corneter injustica. Gostaria de discutir
corn a Liderança do Governo sobre as propostas. Quais são etas?

Gostaria de mostrar a incoerencia do Governo na area da educacão, urna
vez que cornemoramos a semana do professor. 0 Governo diz que não
atrasará a 13 1 salário este ano. Não pode. E uma prornessa, por ter atrasado
o salário e o 13° dos trabaihadores nesses trés anos e rneio. 0 Governo não
recebeu, em momento abgum, a Coordenação Sindical. 0 Governador chegou
a fazer chacota corn a iideranca do funcionalismo - em especial, corn o
companheiro Renato Barros, da Coordenacão Sindical. Agrediu- a Presidente
da Associação dos Aposentados, apenas por ter-se aposentado corn 49 anos,
depois de 25 anos de magistério. Ela, inclusive, está corn urn processo na
Justiça contra esse Governador.

Queremos urna refbexão, na Semana do Professor, sobre a real situacão de
Minas Gerais. Queremos discutir corn dados objetivos, e não corn essa
demagogia, corn nUrneros para o Banco Mundiab; hoje os alunos passam de
quabquer jeito nas escolas do Estado, pois a ordem é aprovar. Não interessa
se eles estão sabendo ou não, porque as professores estão impedidos de
reprová-los na rede estadual. Dessa maneira, qualquer pessoa muda a
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estatistica de qualquer Estado. Não ha como haver reprovação da 1a a
series, porque agora é por ciclo. Corn isso, evidenternente, o indice de
repeténcia caiu a nUmeros muito baixos. Por decreto, é muito fácil.

Quero ver como estäo, de fato, a qualidade dessa educação e as condicöes
de trabaiho do educador, que hoje tern muita dificuldade, porque não Ihe é
permitido desenvolver corn tranquilidade sua rnetodologia de ensino, nem
avahar corretamente seus alunos, porque o modelo é o da Secretaria da
Educacâo, é o do Secretário João Batista dos Mares Guia, e tern de ser
aceito, goela abaixo, pelos trabaihadores deste Estado.

Querernos colocar que esse näo é o melhor modelo para Minas Gerais.
Durante esta semana, ainda you voltar aqui, porque nâo podemos, na
semana do professor, deixar de fazer o nosso protesto. Deixa-me
extremamente indignado a quantidade de propaganda mentirosa que estou
vendo. Este Governo está fazendo uma propaganda falsa corn referência aos
trabaihadores da educaçâo e, em especial, aos servidores ptblicos. Agora
que fui eleito para Deputado Federal, corn uma votaçâo macica dos
servidores pCiblicos, nao you me calar. Não me calei durante trés anos e meio
diante dessa tragédia que foi Eduardo Azeredo para Minas Gerais e
continuarei nâo me calando diante do que querem fazer para o Estado, ou
seja, continuar corn essa tragédia por mais quatro anos. Aqui, e em Brasilia
também, iremos nos levantar contra esse projeto entreguista de Fernando
Henrique, que, mais uma vez, quer prejudicar os nossos servidores, corn o
aumento da CPMF e do imposto, para, assim, o povo continuar pagando a
conta de sua incornpeténcia. Acatarei a posicão do meu partido de não apoiar
nem urn candidato nem outro. A minha posição era diferente, mas, como sou
um Deputado disciplinado e membro fundador do partido, que acredita no
fortalecimento e no crescimento do partido, no sentido de mostrar que é
possIvel construir politica de outra forma, acatei a posiçao do meu partido e
nâo declararei o meu voto. Votarei no dia 25, eu e minha consciência, 16 em
Uberlãndia, na secão 168, no conjunto Luizote de Freitas, onde moro, mas
antes nâo farel a minha declaracäo de voto. Enquanto isso, estarei aqui,
discutindo o que interessa ao povo de Minas, pois esse é o meu papel e o
cumprirei ate o dia 31 de janeiro, quando vence meu mandato aqui. 0 povo
me escolheu para exercer essa funcão ate o dia 31/1/99, estarei aqui vigiando
este Governo que, no meu entender, entregou o nosso patrimOnio e
desrespeitou Os flOS5OS servidores. Agora, na semana do professor, ele vem
fazer dernagogia usando os trabaihadores da educacäo. Além disso, fazendo
mais urna jogada de "marketing", Eduardo Azeredo diz que vai se licenciar
para poder se dedicar a campanha exciusivamente. Ele usou a máquina para
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se eleger no 1° turno e a está usando também para se eleger no 2 0 turno,
mas vem corn essa demagogia. Não acredito nessa demagogia e irei repudiar
todas essas atitudes mesquinhas e pequenas deste Governador. Pois nao,
Deputado Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado, V.
Exa. está de parabéns pelo reconhecimento do povo de Minas Gerais, por
seu trabaiho parlamentar e por sua transparéncia. V. Exa. disse que não ira
declarar o seu voto, rnas, publicamente, já demonstrou que não votará em
Eduardo Azeredo. Consequentemente, V. Exa. ou votará em branco ou na
esperanca da voz de Minas sendo levantada novamente para que este
Estado possa ter, no cenário nacional, a força que sempre teve Itamar
Franco. Gostaria de perguntar se V. Exa. yotará em branco.

o Deputado Gilmar Machado - No dia 25, votarei. Já tenho a rninha
posicâo, mas não a declararei, de acordo corn a determinação do meu
partido.

o Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - 0 PT é contra o voto em branco,
e entäo V. Exa. ira votar no Itamar mesmo, nâo e?

o Deputado Gilmar Machado - Ha o voto em branco, o nulo e outras
opcoes. Não you fazer essa declaracâo de voto aqui, pois sou urn membro
disciplinado, e rneu partido definiu que nâo apoiaria nem urn candidato nem
outro. Como Lider da Bancada do partido nesta Casa, iremos defender essa
posiçäo. Entretanto, cada urn de nOs é livre para votar, e o PT nào se defintu
pebo voto nub; assim, cada um votará com a sua consciéncia. Estarei aqut
vigilante contra as demagogias deste Governo. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Ibrahim Jacob.
o Deputado Ibrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, urn dos

aspectos negativos que caracterizaram o regime de exceçào - em que
estivemos merguihados por mais de 20 anos e de que nos ficou a mats triste
memOria - foi, sem düvida, o flagrante e inconstitucional desequilibrio entre os
Poderes.

Realmente, o que nOs, democratas, testernunhamos durante as quase trés
décadas de ditadura militar foi a reduçâo do Poder Legisbativo a condicão de
titere, bern como a notOria intimidação do Judiciário. Foi urn periodo que
todos queremos esquecer, mas que deve ficar como exempbo para que näo
se coboque em risco a consolidaçâo da democracia.

Redemocratizado o Pals, era licita a expectativa dos brasileiros de contar
corn o absoluto equiblbrio entre os poderes constituidos, em clirna harmonica
e sem interferéncias de parte a parte. Entretanto, se grandes progressos
temos feito - estáo al as eleiçöes recentemente realizadas, como exernpbo
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inconteste do exercIcia democrático -, a caráter de prevaiência e mesmo de
prepoténcia par parte do Executivo ainda é uma realidade.

Não e preciso muito nos estendermos a esse respeito. Basta uma vista-de-
aihos no comportamento do supremo mandatário da Nação, cuja reconduçäo
ao pasta é fata incontestável e que representou a vontade das urnas. Sua
Excelência a Presidente Fernando Henrique Cardoso tern agido de forma
nitidamente ditatorial, sobretudo no piano ecanômica, e vem procurando
institucionalizar a fisiologismo coma instrumento de suas relaçaes corn a
Congresso.

Em Minas Gerais, a atual ocupante do Paiácio da Liberdade, em linha corn
a Planaito e em demonstraçãa de vantade débil e imediatista, nâo faz par
menas e procura sabrepar-se ao Legislativo e ao Judiciário. Menos mal,
parém, que esta Assembléia saiba impar sua condicâo de Casa do povo
mineiro e que nassa Judiciário repetidamente se manifeste contra a
ingeréncia indevida.

Ocorrem-nos essas cansideraçoes, na verdade, quando canstatamas a
prática abusiva do Executivo mineiro, que, ultimamente, vem protelando e
parcelanda a liberacao dos duadécimos devidos a esta Assembiéia e a justica
de nasso Estado, em name de insuficiente fiuxo de caixa. So que essa
prapalada insuficiência não existe quando se trata de veicular publicidades
rniiianárias, custear mordomias e empreender obras de fundo eleitareiro.

A Canstituiçâo mineira em vigor, em seu art. 162, é bastante clara ao
determinar que as recursos correspandentes as dotacoes arcamentárias,
compreendidas as créditas supiementares e especiais destinadas aas Orgãas
dos Poderes Legislativo e Judiciãrio, do Ministério Pbiico e do Tribunal de
Contas, sejam-Ihes entregues em duodécimas ate a dia 20 de cada mês, sob
pena de crime de responsabilidade. Esse artiga, na verdade, fai abjeta de
ernenda de iniciativa desta Casa, a qua] entrará em vigor em 1°11199,
definindo que a repasse seja feito mediante crédito automático em conta
prápria de cada Orgão. 	 -

o dispasitivo canstitucional anterior a referida emenda previa a necessidade
de lei complementar que orientasse a liberacão dos recursos, coadunando-se
corn a texto da Carta Magna brasileira. Mas a Lei Camplementar Federal n°
4.320, de 1964, lange está de atender as atuais exigências de nossa
realidade demacrática, e par isso mesmo é que tramita no Cangresso projeta
que a substitui. No entanto, ao que sabemas, a tramitaçãa desse substitutivo
vem-se desenvolvendo de maneira pouco dinãmica no parlamento brasileiro.

Não nos vamos alongar em fihigranas jurIdicas, ate porque é também nelas
que se apóia a Executiva mineira para reter as duodécimos. Vamos, apenas,
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lembrar que a norma constitucional existe para ser cumprida e que, mais
ainda, a Palácio da lncanfidência, em boa hora e atenta aos interesses
populares, veio a emendá-la para que seu cumprimento não fosse obstado.
Se a Executivo rnineira faz par gnorá-la e coloca a Legisiativa e a Judiciário
na condiçäo de pedintes, devemas recardar que náo devemas pedir, e sim
exigir urn direito de que sornos titulares.

Nãa faz muito, assistimas aos vivas e justas protestos dos magistradas
mineiras, que, par intermédia da AMAGIS, sua entidade de classe,
manifestavam sua inconformidade cam a que as sujeita a Governo Eduardo
Azeredo. 0 fato é que, ao reter as duodécimas devidos aa Judiciária - seja
para parcelar sua iiberaçãa, seja para efetivá-la cam atrasa -, a Executiva
impede que aquele Pader execute as mInimas açoes que possibilitam seu
funcionamento, tais coma a reforma de fóruns, a aquisição de material e de
servicas essencials. E uma situacãa hurniihante e ultrajante, para não
mencianar as danas que causa as nossas comunidades.

No caso do Legislativa, a liberacão de nassas duodécimas a conta-gotas,
também, se institucianalizau nos Ultimos tempos, tanto e que a direção da
Casa tern sido obrigada a parcelar e mesma a atrasar a pagamenta dos
funcionários. Alias, quanda e se receberão a 13 0 salária são perguntas que
fazem nossas servidores.

E sabido que a receita estatal tern origens várias e que, na prática,
converge para urn caixa ünico. Ora, disso se apraveita a Executiva para
passar par cima de destinaçães especificas previstas em lei e manusear as
fundos segundo seus próprias critérios, tudo em name do binôrnia
necessidade versus disponibilidade.

Exemplo que nos ocorre é a da cantribuicãa previdenciária camplernentar,
que a Estado vem descontando, ha barn tempo, no contracheque dos
servidores. Embora se destine b formacão de urn fundo de aposentadoria, ate
hoje issa não aconteceu; as recursas arrecadados vãa para a Erário, que as
utiliza para a que Ihe interessa, canuiguranda evidente confisco no vencimento
dos funcianários.

Nasso pronunciamento de haje tem a caráter de alerta a nossas calegas
parlarnentares, leg itimas representantes do pova mineiro. Mais que urn abuso
e um ultraje a dignidade deste Pader, a retencaa dos duodécimas constitui
precedente perigoso. A cantinuar assim, não estará distante a dia em que as
cantas do Legislativo virãa a ser controladas pelo Executiva, e, não, pelos
cidadãos que representamas.

Já vivemas, no âmbito federal, um clima em que proliferam as medidas
pravisórias e em que a Palácia do Planalta orienta urna palitica econOmica
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totalmente alheia aos interesses populares. Em vista dessa realidade, mais
que nunca, impöe-se a necessidade de preservar a autonornia e de fortalecer
os outros Poderes, sob pena de resvalarmos gradualmente para a ditadura
civil. Exigir, portanto, que o atual Governo mineiro, em seus estertores,
cumpra a lei e libere os duodécimos na forma devida, nada mais é que
contribuir para esse fortalecirnento e para afastar a ameaça autocrática. Muito
obrigado.

2 Parte (Ordem do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente - Nâo havendo outros oradores inscritos, a Presidência

passa a 2 Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçaes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciaçao de pareceres e de requerimentos. Estâo abertas as inscriçöes
para o Grande Expediente da próxirna reuniáo.

DECISAO DA PRESIDENCIA
o Deputado Raul Lima Neto suscita questao de ordem acerca do

recebimento da Emenda n o 1 ao Projeto de Lei n o 1.114/97, no 2° turno, e seu
posterior envio a Comissão de Direitos Humanos para parecer.

Entende o parlamentar que essa emenda, por ser idêntica ao art. 1 0 do
projeto, estaria prejudicada. Alega, ainda, que o seu encarninhamento a
Comissão de Direitos Humanos teve o inico propOsito de retardar o
andamento do processo.

Ao examinar os argumentos formulados pelo nobre Deputado, a
Presidéncia ratifica o despacho formulado anteriormente, considerando que:

1 - A emenda foi recebida num mornento procedimental apropriado, e a
Presidéncia, fazendo uso da faculdade que Ihe confere o § 4 0 do art. 196 da
Resoluçao no 5.065, de 1990, encarninhou-a a Comissao de Direitos
Humanos;

2 - Urna vez que a emenda suprime partes do texto do art. 1 0 do projeto
original, a Presidência esclarece ao nobre parlarnentar que nao procede o
argumento corn relaçâo a prejudicialidade alegada. Essa é a decisão da
Presidéncia.

Sala das ReunEöes, 13 de outubro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Questão de Ordem
o Deputado Raul Lima Neto - No entendi bern: V. Exa. confirmou, ratificou

ou retificou?
o Sr. Presidente - A Presidéncia ratificou e informa ao ilustre Deputado que
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o projeto já se encontra em condiçöes de entrar na pauta.

o Deputado Raul Lima Neto - Gostaria de ter a conviccâo absoluta de que
V. Exa. ha de colocá-lo na pauta o mais rápido possivel, uma vez que o povo
de Minas Gerais, especialrnente a camada mais pobre, que tern que usar os
banheiros de rodoviárias, encontra dificuldades muito grandes. Agora
sabemos que, na sua saida desta Casa, rurno a Brasilia, V. Exa. ha de deixar
para o povo de Minas Gerais esse projeto aprovado corn sua influência nesta
Casa. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao ilustre parlamentar que nào tern
O menor interesse em retardar a apreciação do projeto e que este será
incluido em pauta.

• Deputado Raul Lima Neto - Sel disso, Sr. Presidente.
Designação de Comissöes

• Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissäo Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda a Constituição no 59/98, do
Deputado Paulo Schettino e outros, que modifica o "caput" do art. 23 do Ato
das Disposicöes Constitucionais Transitórias. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
Arnaldo Penna; suplente - Deputado Ailton Vilela; pebo PFL: efetivo -
Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Sebastiao Costa;
pebo PMDB: efetivo - Deputado AntOnio Roberto; supbente - Deputado AntOnio
Andrade; pelo PT: efetivo - Deputado Durval Angelo; suplente - Deputado
Marcos Hebênio; pelo PPB: efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente -
Deputado Gil Pereira. Designo. A Area da Apoio as Comissöes.

A PresidOncia val designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Ernenda a Constituição no 60/98, do Governador do Estado, que
altera o art. 75 da Constituicâo do Estado. Pelo PSDB: efetivo - Deputado
AIlton Vilela; suplente - Deputado Mauri Torres; pebo PDT: efetivo - Deputado
Alencar da Silveira Jnior; suplente - Deputado José Braga; pebo PT: efetivo -
Deputado Gilrnar Machado; suplente - Deputado Marcos HelOnto; pebo PPB:
efetivo - Deputado Luiz Fernando Faria; suplente - Deputado Gil Pereira; peto
PTB: efetivo - Deputado Obinto Godinho; suplente - Deputado Ambrósio Pinto.
Designo. A Area de Apoio as Corn issOes.

Leitura de ComunicacOes
- A seguir, o Sr. Presidente da ciência ao Plenário da comunicação

apresentada pelo Deputado Raub Lima Neto - sua desfihiacao do PDT (Ciente.
Cópia a Area de Apoio as ComissOes e as Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
o Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Raul Lima Neto, em que

solicita que o Projeto de Lei no 1.885/98 seja encaminhado a comissãc
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seguinte, uma vez que a Comissão de JusUca perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade corn o inciso
VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimeritos
- A seguir são submetidos a votaçao e aprovados, cada urn por sua vez,

requerimentos do Deputado Marcos Helênio (3), em que solicita audiência da
Comissão de Educação para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.847/98, do Governador do Estado; audiência da Comissão do Trabalho para
ernitir parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.809/98, do Deputado Toninho
Zeitune; audiência da Comissão de Defesa do Consumidor para emitir
parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.838/98, do Deputado Anivaldo Coelho
(Cumpra-se.).

2a Fase
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada 1a Fase, a Presidéncia

passa 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussäo e a votaçao da matéria
constante na pauta. A Presidência verifica, de piano, a inexistência de
"quorum" para a votação das matérias constantes na pauta e passa a
discussão das demais matérias.

Discussão de Proposiçoes
o Sr. Presidente - Discussão, em turno ünico, do Veto Parcial a Proposiçáo

de Lei n° 13.822, que dispöe sobre o sistema estadual de financas e a
estrutura orgânica da Secretaria da Fazenda e dá outras providéncias. A
Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Ailton Vilela solicitou prazo para emitir o seu parecer.
Na sua auséncia, a Presidência designa relator o Deputado José Militão, a
quem consulta se está em condicöes de emitir o parecer.

o Deputado José Militão emite o seguinte parecer:
Parecer sobre o Veto Parcial a Proposição de Lei n° 13.822

RelatOrio
Corn fuicro no art. 90, III, c/c o art. 70, II, da Constituiçao Estadual, o

Governador do Estado opôs veto parcial a Proposiçao de Lei n° 13.822, que
dispãe sobre o Sistema Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da
Secretaria da Fazenda e dá outras providências.

Vencido o prazo da Comissão Especial para emissão de parecer, foi a
proposição incluida na ordem do dia, e este Deputado foi designado relator,
nos termos do art. 223, c/c o § 2 0 do art. 145, do Regirnento lnterno.

Fundamentaçao
o veto parcial a proposição de lei em epIgrafe incidiu sobre os arts. 21 e 28,

ambos resultantes de emenda parlamentar, por motivos de ordern

67
constitucional e de interesse püblico.

Propunha o art. 21 a criacão de comités gerenciais e comités setoriais na
estrutura da Secretaria da Fazenda, medida considerada inoportuna e
estranha a estrutura proposta pelo Chefe do Executivo, conforme as razöes
do veto, que deve, portanto, ser rnantido por esta Casa.

No que concerne ao art. 28, manifestamo-nos pela manutenção do veto
oposto ao referido dispositivo, por também se tratar de medida inoportuna,
uma vez que a extensão da vantagem pecuniária nos termos do dispositivo
vetado ainda suscitaria exames relativos a sua viabilidade.

Pelas razöes expostas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Opinamos pela manutenção do veto incidente sobre os arts. 21 e 28 da
Proposição de Lei n° 13.822.

o Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não havendo oradores inscritos,
encerra-se a discussão.

31 Parte
o Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a

falta de "quorum" para votação da matéria, a Presidência passa a 3a Parte da
reunião, destinada a leitura de comunicacöes e a pronunciamentos de
oradores inscritos.

Leitura de Comunicaçães
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicacão hoje

apresentada pelo Deputado Paulo Schettino - falecimento do Sr. Gilberto
Gonçalves, em Born Despacho (- Ciente. Oficie-se.).

Encerrarnento
o Sr. Presidente - Não havendo outras comunicaçöes a serem feitas

oradores inscritos, a Presidência encerra a reunião e convoca Os Deputados
para a especial de logo mais, as 20 horas, bern como para a extraordinária de
arnanhã, dia 14, as 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária tarnbém de amanhã, dia 14, as 14 horas, corn a seguinte ordem do
dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na ediçao anterior.) Levanta-
se a reuniào.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 408 a REUNIAO ORDINARIA, EM 14/10/98
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecirnento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: OfIcios n o

s 27, 28 e 29/98(encaminham, respectivarnente,
os Projetos de Lei n

o
s 1.942 e 1.943/98 e o Projeto de Lei Complementar no

38/98), do Presidente do Tribunal de Justica - Oficio no 2/98, do Vice-
Governador do Estado - 2a Fase (Grande Expediente): Apresentaçao de
Proposiçães: Comunicaçaes: Comunicaçoes dos Deputados Miguel Martini e
Gil Pereira - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de lnscriçoes -
Questão de ordem - Encerramento - Ordern do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Adelmo

Carneiro Leâo - Agostinho Patrüs - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Junior - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio
Andrade - Antonio Genaro - AntOnio JUlio - Arnaldo Penna - Bilac Pinto -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djairna Diniz - Durval Angelo - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarquinio
- Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonidlo Bouças
- Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres
- Miguel Barbosa - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiao Helvéclo - Sebastiâo Navarro Vieira -
Tarclsio Henriques - Wilson Tropia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramaiho) - As 14hl5rnin, a lista de

comparecimento registra a existéncia de nUmero regimental. Declaro aberta a
reuniao. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
da ata da reuniäo anterior.

la Pa rte
ia Fase (Expediente)

Ata
- 0 Deputado ivo José, 2°- Secretário, procede a leitura da ata da reuniâo

anterior, que é aprovada sem restriçOes.
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Correspondência

- 0 Deputado José Henrique, 1 1-Secret6rio "ad hoc", lé a seguinte
correspondência:

"OFICIO N O 27/98*
Belo Horizonte, 9 de outubro de 1998.
Senhor Presidente:
Passo as mãos de V. Exa. o incluso projeto de lei versando sobre a criacão

de cargos nas Secretarias dos Tribunais de Justica e de Alçada de Minas
Gerais, para apreciacão dessa augusta Assembléia Legisiativa de Minas
Gerais, fazendo-o corn base no art. 104, II e Ill, da Carta mineira.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. protestos de consideraçäo e de apreco.
Desembargador LUcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justica do Estado

de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI ORDINARIA N o 1.942/98

Dispöe sobre a criacão de cargos nos Quadros de Pessoal das Secretarias
dos Tribunais de Justica e de Alçada do Estado de Minas Gerais.

o povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e eu,
em seu nome, sanciono a seguinte lei:

Art. 1 1 - Ficarn criados:
- no Quadro de Pessoal constante do Anexo I da Lei no 11.098, de 11 de

maio de 1993, 32 (trinta e dois) cargos de Assessor Judiciário lit, codigo TJ-
DAS-09, padrào de vencirnento PJ-S02, 16 (dezesseis) cargos de Auxiliar
Judiciário, codigo TJ-EX-02, padrão de vencimento PJ-A23, e 16 (dezesseis)
cargos de Assistente Especializado, codigo TJ-EX-03, padrão de vencimento
PJ-A23;

II - no Quadro de Pessoal constante do Anexo Ii da Lei n o 11.098, de 11 de
maio de 1993, 48 (quarenta e oito) cargos de Assessor Judiciário Ill, codigo
TA-DAS-05, padrâo de vencimento PJ-S02, 24 (vinte e quatro) cargos de
Auxiliar Judiciário, cOdigo TA-EX-02, padráo de vencimento PJ-A23, de 24
(vinte e quatro) cargos de Assistente Especiaiizado, código TA-EX-04, padrão
de vencimento PJ-A23.

Art. 21 - Os cargos criados por esta lei somente serão providos na medida
da necessidade do servico, a juIzo da Corte Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 30 - As despesas corn a execuçào desta lei correrão por conta dos
créditos orçamentários consignados aos Tribunais de Justica e de Alçada do
Estado.

Art. 4 1 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 5 1 - Revogarn-se as disposiçöes em contrário.
Dada no Palácio da Liberdade, etc.
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Justificativa: Tendo proposto, em projeto de lei complementar já
encaminhado a augusta Assembléia Legislativa, a criaçâo de 16 cargos de
Desembargador e 24 cargos de Juiz do Tribunal de Alçada, elaborou o
Tribunal de Justiça tambérn a presente proposição, valendo-se da iniciativa
privativa que Ihe confere o art. 66, inciso IV, alInea "b', da Constituiçáo do
Estado de Minas Gerais.

Trata-se de criar, nos Quadros de Pessoal de sua Secretaria e da
Secretaria do Tribunal de Alçada, Os cargos de assessoramento direto aos
novos Desembargadores e Juizes de Alçada, a firn de que contem eles com a
mesma estrutura de apoio existente para os membros atuais dos dois
Tribunais.

Por firn, cabe ressaltar que, constando do projeto de lei complernentar
acima referido norma que estabelece, expressamente, que o provimento dos
cargos de Desembargador e de Juiz do Tribunal de Alçada criados far-se-6 na
medida da necessidade do serviço, a juIzo da Corte Superior do Tribunal de
Justiça, idéntico critério haverá de presidir o provimento dos cargos de
assessoria previstos no presente projeto de lei ordinária."

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

' Publicado de acordo corn o texto original.
"OFICIO N o 28/98*

Belo Horizonte, 9 de outubro de 1998.
Senhor Presidente:

Passo as mãos de V. Exa., para apreciaçao dessa augusta Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, a inclusa mensagem, que cuida da fixaçao dos
subsIdios dos membros do Poder Judiciário, fazendo-o corn base no art. 104,
II, da Constituiçâo mineira.

o Judiciário de Minas Gerais solicita que a matéria seja apreciada em
regime de urgência.

Ac, ensejo, renovo a V. Exa. protestos de consideraçao e de apreço.
Desembargador LUcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N o 1.943/98

Dispoe sobre o subsldio mensal dos mernbros do Poder Judiciário e dá
outras providências.

O Povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou e
eu, em seu nome, sanciono a seguinte el:

Art. 1° - Os subsidios dos Desembargadores correspondem a noventa e
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cinco por cento do subsldio mensal fixado para os Ministros dos Tribunais
Superiores, mantido idëntico referencial, sucessivamente, entre os subsIdios
daqueles e os dos demais magistrados estaduais.

Art. 20 - 0 subsIdio somente pode ser fixado ou alterado por lei especIfica
de iniciativa do Tribunal de Justica.

Art. 30 - Os proventos dos magistrados e as pensöes serão fixados de
acordo corn o valor do subsidio respectivo e seräo revistos sempre que se
modificar o valor devido aqueles que estejam em atividade, na mesma data e
em idêntico percentual.

Art. 40 - Aos membros do Poder Judiciário é concedido urn abono variável,
corn efeitos financeiros a partir de 1 0 de janeiro de 1998, correspondente a
diferença entre a remuneracão mensal atual de cada magistrado e o valor do
respectivo subsidio.

Parágrafo iinico - 0 abono previsto neste artigo extinguir-se-á a partir do dia
em que vigorar o subsldio de que trata esta lei.

Art. 50 - As despesas corn a execucão desta lei correrão por conta das
dotacöes orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário, que, se necessáno,
serào supementadas.

Art. 60 - Esta lei entrará em vigor na data em que for fixado o subsldio
mensal previsto no art. 48, inciso XV, da Constituicäo da Repiblica.

Art. 70 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Dada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos de de 1998.
Justificativa: Corn o advento da Emenda Constitucional n° 19, deu-se nova

redacäo ao art. 93, item V, da Constituiçäo da Repüblica, que assim dispöe:
"0 subsIdio dos Ministros dos Tribunais Superiores corresponderá a

noventa e cinco por cento do subsldio mensal fixado para os Ministros do
Supremo Tribunal Federal e os subsIdios dos demais magistrados serâo
fixados em lei e escalonados, em nivel federal e estadual, conforme as
respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, näo podendo a
diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco
por cento, nem exceder a noventa e cinco por cento do subsldio mensal dos
Ministros dos Tribunais Superiores, obedecido, em qualquer caso, o disposto
nos arts. 37, XI, e 39, § 41".

Em razäo disso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais cuidou da matéria e
oferece a augusta Assembléia Legislativa a proposta fixadora do subsIdlo dos
magistrados mineiros.

Levado o assunto a consideracâo do Colegio Permanente dos Presidentes
dos Tribunals de Justiça, que se reuniu no Rio de Janeiro nos dias 20, 21 e
22 de agosto ültimo, deliberou-se, por unanimidade, que os Tribunals de
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Justica ofereceriam igual proposta as respectivas Assembléias Legislativas.

O Tribunal de Justica de Minas Gerais encarnpou a proposta do referido
Colegio, sem discrepância de voto.

Por oportuno, consigne-se que, nos Estados de Pernambuco, Espirito
Santo, Paraiba e Roraima, a proposta já se converteu em lei.

Ao propor-se o subsidio em 95% daquele percebido pelos Ministros do eg.
Superior Tribunal de Justica, nada mais se faz do que manter-se o atual
padrâo de vencirnentos. Qualquer redução seria injustificável atropelo ao
princIpio constitucional da irredutibilidade de vencimentos dos magistrados.

Enfatize-se que a proposta apanha todos os Tribunals de Justica dos
Estados, corn o propósito de uniformizar-se a remuneração dos magistrados
brasileiros, antiga pretensâo da classe, situaçao que agora se pode fazer,
porque a Emenda Constitucional no 19 e!iminou todo e qualquer tipo de
gratificação dos servidores püblicos.

Se todos realizam o mesmo trabalbo, todos devem receber a rnesma
remuneração, atendendo-se, assim, ao princIpio da igualdade."

- Publicado, val o projeto as Comissães de Justica, de Adrninistracâo
Püblica e de Fiscalizacao Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c
o art. 102, do Regimento interno.

* - Publicado de acordo corn o texto original.
"OFICIO N o 29/98*

Belo Horizonte, 9 de outubro de 1998.
Senhor Presidente:
Passo as màos de V. Exa. o incluso projeto de lei complementar versando

sobre alteraçaes nos arts. 10 e 40 da Lei Cornplernentar no 38, de 13 de
fevereiro de 1995.

Ao ensejo, renovo a V. Exa. protestos de consideraçäo e de apreço.
Desembargador
Lücio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais. 	 -
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N O 38/98

Altera dispositivos da Lei Cornplementar n o 38, de 13 de fevereiro de 1995.
O povo do Estado de Minas Gerais, por seus representantes, decretou, e

eu, em seu norne, sanciono a seguinte lei cornplementar.
Art. 10 Os "caputs" dos artigos 10 e 48 da Lei Complernentar n o 38, de 13

de fevereiro de 1995, passarn a vigorar corn a seguinte redaçao:
"Art. 10 - 0 Tribunal de Justica, órgão superior do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais, corn sede na Capital e jurisdiçao em todo o territOrio
do Estado, compor-se-á de 60 (sessenta) Desembargadores, dos quais 1
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(urn) será o Presidente, 2 (dois) Os Vice-Presidentes e 1 (urn) o Corregedor-
Geral de Justiça.

Art. 48 - 0 Tribunal de Alcada, corn sede na Capital e jurisdcão ern todo a
Estado, compor-se-á de 74 (setenta e quatro) Juizes, dos quais 1 (urn) será a
Presidente e outro o Vice-Presidente.".

Art. 20 - A primeira parte do Anexo I da Lei Cornplernentar no 38, de 13 de
fevereiro de 1995, em que estâo relacionados Os cargos que cornpöern a
Segunda Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, fica
alterada, para constarern 60 (sessenta) cargos de Desembargador e 74
(setenta e quatro) cargos de Juiz do Tribunal de Alcada.

Art. 3° - Os cargos de Desembargador e de Juiz do Tribunal de Alçada
criados por esta lei complementar sornente serão providos na medida da
necessidade do servico, a juizo da Code Superior do Tribunal de Justiça.

Art. 40 - As despesas corn a execuçao desta lei correrâo por conta dos
créditos consignados aos Tribunais de Justiça e de Alçada do Estado.

Art. 5 0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacâo.
Art. 6° - Revogarn-se as disposicöes ern contrário.
Dada no Palácio da Liberdade, etc.
Justificativa: 0 Tribunal de Justica de Minas Gerais encarninhou a augusta

Assernbléia Legislativa, através dos ilustres Deputados dela cornponentes,
proposta de emenda a Constituição mineira alterando a redaçäo de seu art.
106, inciso II, e, corn isso, rnodificando as competências recursais do Tribunal
de Justica e do Tribunal de Alçada.

Assirn, sendo aprovada aquela proposta, compietar-se-á a reestruturacâo
da Segunda lnstância do Poder Judiciário mineiro, corn a criacâo de 16
cargos de Desernbargador e de 24 cargos de Juiz do Tribunal de Alçada,
objeto do presente projeto de lei cornplernentar.

E que, corno se procurou demonstrar na justificativa da referida proposta de
emenda constitucional, a elevado ntmero de recursos judiciais-hoje a cargo
dos dois Tribunais, a fundada expectativa do crescirnento natural da dernanda
por Justiça, que irnplica aurnento do nürnero de processos, em geral, e de
recursos, em particular, bem coma a futura revisâo da Divisão Judiciária do
Estado, já em estudos no Tribunal de Justica e que certamente propiciará a
criacão de novas cornarcas e varas em Minas Gerais, tudo aponta para a
necessidade da ampliacâo do nümero de mernbros dos dois Tribunais.

Prevé-se, por outro lado, que as novos cargos a serern criados por esta lei
complernentar häo de ser providos na medida da necessidade do servico, a
juizo da Code Superior do Tribunal de Justiça.
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Faz-se anexar a esta, para cabal cornpreensão da matéria, cOpia da já

referida justificativa, que acompanhou aquela proposta de ernenda a
Constituiçao."

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

* - Publicado de acordo corn o texto original.
OFICIO N o 2/98

o OfIcio no 2/98, do Vice-Governador do Estado,
anterior.

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentaçao de Proposiçoes

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

Cornunicaçoes
- Nesta oportunidade são encaminhadas a Mesa comunicaçoes dos

Deputados Miguel Martini e Gil Pereira.
2a Parte (Ordem do Dia)

1a Fase
Abertura de lnscriçoes

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a
2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo as
comunicaçaes da Presidéncia e de Deputados e a apreciação de pareceres e
de requerimentos. Estáo abertas as inscriçöes para o Grande Expediente da
próxirna reunião.

Questão de Ordem
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de

piano, da reunião, uma vez que não ha "quorum" para continuação dos
nossos trabaihos.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de

nmero regimental para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando Os Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas,
bern como para as de amanhã, dia 15, as 9 e as 20 horas, nos termos dos
editais de convocaçao, e para a ordinária, também de amanhä, as 14 horas,
corn a seguinte ordem do dia: (- A ordern do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.). Levanta-se a reuniào.

ATA DA 299a REUNJAO EXTRAORDINARLA EM 14/10/98
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Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2' Parte (Ordern do
Dia) - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Rarnaiho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs - Auiton Vilela - Ajalmar Silva -
Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade -
Antonio Genaro - AntOnio JOlio - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Geraido Nascimento - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Luiz
Fernando Faria - Mauri Torres - Paulo Schettino - Pericles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - TarcIsio Henriques - Wanderley Avila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão 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
Ata

- 0 Deputado Ailton Vilela, 2 0-Secret6rio "ad hoc", procede a leitura da ata
da reunião anterior, que é aprovada sern restriçOes.

2 a Parte (Ordem do Dia)
o Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocacOo, a Presidência vai

passar 21 Parte da reuniào, corn a discussão e a votaçOo da rnatéria
constante na pauta.

Encerramento
o Sr. Presidente - A Presidência verifica, de piano, a inexistëncia de

"quorum" para votação e para a continuação dos trabalhos, motivo pelo quai
encerra a reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 15, as 9 e as 20 horas, nos termos do edital de convocação, bern
corno para a ordinária da mesma data, Os 14 horas, corn a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reuniOo.

ATA DA 300a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 15/10/98

foi publicado na edição
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Presidência do Deputado Francisco Rarnaiho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 21 Parte (Ordem do
Dia): Questöes de ordem; chamada para recomposiçáo de "quorum";
inexisténcia de nümero regimental para a continuaçao dos trabaihos -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Marcelo

Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Auiton
Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antonio - AmbrOsio Pinto - Anivaldo Coelho -
Antonio Andrade - AntOnio Genaro - AntOnio Julio - AntOnio Roberto - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Ermano Batista -
Gilmar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - JoOo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando Faria -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos -
SebastiOo Costa - Sebastião Helvécio - Tarcisio Henriques - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 9hl5min, a lista de

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

1  Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia , 5 a..Secret6ria nas funçOes de 20-Secretário,
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 convocaçOo, a Presidéncia vai

passar b 2a Parte da reunião, corn a discussOo e a votaçào da matéria
constante na pauta.

QuestOes de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, para votaçäo, precisamos de

"quorum" qualificado, a "quorum" de 39 Deputados. Como V. Exa. pode
verificar de pIano, inexiste esse riOmero regimental. Por isso, solicito a
encerramento da reuniào.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito seja feita a chamada para
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recomposicão de "quorum".

O Sr. Presidente - E regimental. Corn a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder a chamada para recomposicão de "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (-Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 20 Deputados. Portanto, näo

ha "quorum" para a continuaçOo dos trabaihos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando as
Deputados para a ordinária de logo mais, as 14 horas, corn a ordem do dia já
publicada, e para a extraordinária também de hoje, as 20 horas, nos termos
do edital de convocacäo. Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 4a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO

As dez horas do dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das ComissOes as Deputados Adelmo Carneiro
Leão, Carlos Pimenta, Irani Barbosa, Marcos Helênio (substituindo este ao
Deputado AntOnio Roberto, por indicacOo da Lideranca do Bloco Parlamentar
de Oposicäo) e JoOo Batista de Oliveira (substituindo a Deputado Alencar da
Silveira JOnior, por indicacOo da Lideranca do Bloco Social Trabaihista),
membros da supracitada ComissOo. Na ausência do Presidente, a Deputado
Adelmo Carneiro Leão assume a Presidência e, havendo nUmero regimental,
declara abertos as trabalhos e, em virtude da aprovacão de requerimento do
Deputado Joâo Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata da reuniOo
anterior, a qua] é dada por aprovada e é subscrita pelos membros presentes.
A PresidOncia solicita ao Deputado Marcos Helénia que faca a leitura da
correspondência recebida: duas denOncias feitas por meio do Disque
DenOncia, do servico Fale corn as ComissOes, e oficio do Sr. AntOnio de
Pádua Pontes, Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de Justica do Estado,
designando, por delegaçào, as Promatores de Justiça de Entrância Especial
AntOnio Joaquim Fernandes Neto e Cláudio Emanuel da Cunha para
acompanharem os trabaihos desta Comissäo. 0 Presidente informa que a
finalidade da reuniOo e ouvir a Sr. Tadeu de Moura Gomes, Coordenadar do
Nücleo de Processamento de Informaçöes sobre Rernédios Falsificados da
PolIcia Federal de Minas Gerais, e as Sras. Edna Fatima AmOncio dos
Santos, Natália Ramos e Wanda Braga Dias, parentes das vItimas da
falsificaçOo do remédio Androcur. A seguir, comunica que o Sr. Tadeu de
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Moura Gomes nao pôde comparecer e passa a palavra as Sras. Edna Fatima
Amâncio dos Santos, Natália Ramos e Wanda Braga Dias, que, cada uma por
sua vez, fazem suas consideraçöes iniciais sobre as conseqüências da
utilizaçâo do medicamento falsificado por seus parentes. Após as
explanaçoes, a Presidência abre a fase dos debates. As convidadas sào
questionadas pelos Deputados Adelmo Carneiro Leâo, Irani Barbosa, Marcos
Helênio e João Batista de Oliveira, conforme consta nas notas taquigráficas.
o Deputado Irani Barbosa solicita as Sras. Wanda Braga Dias e Natália
Ramos que enviem a Comissão côpias autenticadas da receita médica e dos
recibos das farmácias que forneceram os medicamentos para o tratamento de
seus parentes. As convidadas se propãem a enviar a documentação para a
Comissâo. Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidéncia agradece as Sras.
Edna Fatima Amâncio dos Santos, Natália Ramos e Wanda Braga Dias pelos
valiosos subsidios trazidos a Comissão, 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 Comissöes, 14 de outubro de 1998.
Wilson Fires, Presidente - Adelmo Carneiro Leáo - Irani Barbosa - Carlos

Pimenta - João Batista de Oliveira.
ATA DA 75a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIzAçA0
As nove horas do dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissães os Deputados José Henrique, José
Militâo e José Maria Barros (substituindo este ao Deputado Kerni! Kumaira,
por indicaçâo da Liderança do PSDB), membros da supracitada Comissao.
Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara
aberta a reuniâo e, em virtude da aprovaçâo de requerimento do Deputado
Arnaldo Penna, dispensa a Ieitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros presentes. A seguir, informa que a
reuniào se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Esgotada a
matéria destinada a 1a Parte da reunião, o Presidente passa b 2' Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de matérias de
deliberaçâo conclusiva da Comissão. Submetido a votação, é aprovado 0
Requerimento n° 2.622/98, do Deputado Geraldo Nascimento. A seguir, o
Presidente submete a discussao e votaçáo o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei n o 1.692/98, do Deputado Mauro Lobo, que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidéncia agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Cornissão para a prOxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.
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Sala das Comissöes, 15 de outubro de 1998.
José Henrique, Presiderite - José Braga

	 Mauri Torres - Ronaldo
Vasconcellos.

TRAMITAcAO DE PRoPoslçOEs
PARECER SOBRE 0 OFCIO N o 47/98, DO GOVERNADOR DO ESTADO

Mesa da Assernbléia
Relatório

0 Governador do Estado, por intermédio do OfIcio n° 47/98, solicita a esta
Assembléia Legislativa, corn base no art. 62, inciso XI, da Constituicão do
Estado, licenca para interromper o exercicio de suas funcães, no perlodo
compreendido entre 19 e 25 de outubro do corrente.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 14/10/98, o referido oficio foi
encaminhado a Mesa, para fins do art. 79, inciso VII, allnea "g", do Regimento
I nterno.

Fundamentaçäo
A Constituiçâo do Estado, no art. 62, inciso XI, prevê, entre as

competéncias privativas da Assembléia Legislativa, a concessão de Iicença
ao Governador do Estado para interromper o exercicio de suas funcoes.

A concessão dessa Iicenca deve ser forrnalizada por meio de resolucão,
sendo de competência exciusiva da Mesa da Assembléia a iniciativa de
apresentar o respectivo projeto, conforme dispöe o art. 79, inciso VII, alinea
"g", do Regimento Interno.

Conclusäo
Em virtude do exposto, nosso parecer conclui pela apresentacão do

seguinte projeto de resolucão.
PROJETO DE RESOLUcAO N O 1.944/98

Concede Iicenca ao Governador do Estado para interrom per o exercIcio de
suas funçOes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - Fica concedida ao Governador do Estado Iicença para interromper

o exercicio de suas funcôes, no perIodo compreendido entre 19 e 25 de
outubro de 1998.

Art. 20 - Esta resolucão entra em vigor na data de sua publicacão.
Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 14 de outubro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Ivo José.
- Publlcado, val o projeto a Mesa, para parecer, nos termos do art. 195, c/c

o art. 102, do Regimento Interno.
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PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR No
36/98

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçäo
Relatório

O projeto de lei complementar em referência, de autoria do Deputado
Ronaldo Vasconcellos, tern por escopo dar nova redacâo ao art. 21 da Lei
Complementar n o 26, de 1993, que altera a composiçâo do Colar
Metropolitano da Regiào Metropolitana de Belo Horizonte.

Após ter sido recebida, a proposição foi publicada e submetida,
preliminarmente, 6 Comissão de Constituição e Justiça, que emitiu seu
parecer concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do projeto.

Cabe a esta Comissão, agora, examinar o rnérito da proposta, nos termos
do art. 102, II, 'f', c/c os arts. 188 e 192, do Regimento Interno.

Fundamentaçäo
O Projeto de Lei Complementar n o 36/98, ora sob análise, objetiva alterar a

redacao do art. 21 da Lei Complementar n° 26, de 1993, que contém a
relaçâo dos muncipios que compöern o Colar MetropoUtano da Regiáo
Metropolitana de Belo Horizonte.

Ernbora a Comissão que nos antecedeu pudesse restringir-se, apenas, ao
exame de aspectos preliminares do projeto, o próprio conteüdo da proposiçäo
induziu a referida Comissào a abordar, também, na ocasião, aspectos de
mérito da proposta.

De fato, conforme salienta o autor na justificaçäo do projeto, e o referenda a
Comissâo de Justiça, a dinâmica do processo de metropolização exige
mudancas, necessárias a sua adequaçâo as novas realidades que surgem.

Corn efeito, recenternerite, dois municIpios integrantes do Colar
Metropotano passaram a fazer parte da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, por meio da Lei Complementar n o 48, de 12/11/97.

O autor propoe, tambérn, por razães semelhantes, a inclusão, no
mencionado Colar, dos Municipios de Born Jesus do Arnparo, Cachoeira da
Prata, Crucflândia e Itaguara.

Ha que se registrar, por Ultimo, a necessidade de correçöes ortográficas
nos nomes dos Municipios de Inhaürna e Jabuticatubas, em vez de InhaUmas
e Jaboficatubas, esses ültirnos topOnimos constantes no texto do art. 21 da
Lei Complernentar no 26, de 1993. Tal correçâo tern por finalidade adequar o
texto legal a nornenclatura atualrnente adotada.

O projeto, que, visto sob o aspecto de rnérito, está de acordo corn a
dinârnica que norteia o crescirnento e o desenvolvimento da região
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metropolitana da Capital mineira, é técnica e politicarnente correto e, por essa
razáo, deve ser aprovado.

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

Complemeritar n o 36/98 no 1 0 turno.
Sala das Cornissöes, 15 de outubro de 1998.
José Henrique, Presidente - José Braga, relator - Mauri Torres.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.423/97
Comissäo de Direitos Humanos

Relatário
O projeto de lei em epigrafe, da Deputada Maria José Haueisen, tern por

objetivo proibir a exigéncia e a divulgaçäo de requisitos discriminatórios em
editais ou anüncios publicitários de chamamento para concursos ou seleçao
de pessoal.

Aprovado no 1 0 turno, corn a Subernenda no 1 a Emenda n° 1 e corn a
Ernenda no 2, vem, agora, o projeto a esta Cornissão para receber parecer no
2° turno.

Fundarnentaçâo
Apesar das garantias estabelecidas na Constituiçao, atitudes e

comportamentos discrirninatOrios contra diversos segmentos sociais ainda
ocorrern, explIcita ou camufladarnente, em diversos setores da sociedade
brasileira. Antincios utilizados por empresas para a seleção de candidatos a
emprego, estampados ern jornais de circulacão nacional ou local, mostram
que requisitos profundamente preconceituosos se escondem atrás de
expressöes esdriixulas e rnal definidas, corno o termo "boa aparência", de
ampla utilização nesse tipo de mensagem.

Ora, cabe aos Estados Federados cuidar para que as normas
constitucionais sejam respeitadas integralmente, não so por sua correta
observaçâo, mas tarnbérn pela instituiçào de norrnas próprias, segundo a
cornpetência que lhes é reservada.

Pretendendo a autora da matéria, por meio da proposicão ora examinada,
coibir esse tipo de discriminacão em nosso Estado, mantemos a opinião por
nOs exarada quando da emissáo do parecer para o 1 0 turno.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no 1.423/97 no 21

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das ComissOes, 14 de outubro de 1998.
João Leite, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Tarcisio

Henriques.
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Redação do Vencido no 1 1 Turno
PROJETO DE LEI N O 1.423/97

Proibe a exigéncia e a divulgacao de requisitos discriminatários em editais
ou anUncios publicitários de chamamento para concursos ou selecáo de
pessoal.

A Assembléla Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E proibida a instituicão e a divulgaçäo de requisitos relacionados a

aparëncia, origem, raga, etnia, sexo, cor, credo religioso, convicção poiltica ou
orientação sexual, ou quaisquer outras formas de discriminação, nos editais e
nos anüncios publicitários para concursos ou seleção de pessoal.

Art. 20 - Nos anincios publicitários a que se refere o art. 1, deve constar o
nUmero de vagas disponiveis, bern como as qualificaçoes profissionais
exigidas para seu preenchimento.

Art. 30 - A não-observància do disposto nesta lei importará:
I - a pagarnento de multa de 5.000 (cinco mil) UFIRs, aplicada em dobro nos

casos de reincidéncia, quando o infrator for pessoa fisica ou pessoa juridica
de direito privado;

II - a responsabilidade civil ou criminal, conforme o caso, quando o infrator
for agente püblico da administracão piblica do Estado, de suas autarquias ou
fundaçoes.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposiçöes em contrário.

REQUERIMENTO
Do Deputado AIlton Vilela, solicitando seja atribuido regime de urgéncia a

trarnitacáo do Projeto de Resolução n° 1.944/98.

COMUNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUN IcAcOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 14/10/98, as seguintes comunicaçôes:
Do Deputado Gil Pereira, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.

Priscilina Veloso Campos, ocorrido em 11/10/98, em São João da Ponte. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Miguel Martini, dando ciência a Casa do falecimento de Ana
Carolina Monteiro, ocorrido em 11/10/98. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SABADO, 17 DE OUTUBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 409 REUNIAO ORDINARIA, EM 15/10/98
Presidëncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
2a Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposiçöes: Projeto de
Resolucào n° 1.944/98 - Requerimento do Deputado Ailton Vilela -
Comunicaçöes: Comunicaçöes da Comissão de Direitos Humanos e dos
Deputados Ivair Nogueira (4) e Sebastião Navarro Vieira - 2a Parte (Ordem do
Dia): 1a Fase: Abertura de Inscricöes - Decisão da Presidéncia - Designacão
de Comissöes: Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Veto Total a
Proposiçao de Lei n° 13.839 - Acordo de Lideres; Decisão da Presidência -
Leitura de Comunicaçoes - Votacão de Requerimentos: requerimento do
Deputado Ailton Vilela; questães de ordem; chamada para recomposição de
"quorum"; inexisténcia de "quorum" para prosseguimento dos trabalhos -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem as Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende

- Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leào - Agostinho
Patrüs - Aliton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro AntOnio - AmbrOsia Pinto -
Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade - Antonio Jilio - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bitac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Henrique - José Maria Barros - Maria
José Haueisen - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Pericles Ferreira
- Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Tarcisio Henriques - Wilson Pires.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniâo. Sob a pratecão de Deus e em name do povo mineiro, iniciarnos as
nossos trabalhos. Corn a palavra, a Sr. 2 0-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reunião anterior.

P Parte
i a Fase (Expediente)
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Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secretária , nas funçoes de 2°- Secretário,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sern restriçoes.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposiçöes

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Mesa passa a
receber proposicães e a conceder a palavra aos oradores inscritos para 0
Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçöes:
PROJETO DE REsoLuçAo No 1.944/98

- 0 Projeto de Resolução n o 1.944/98 foi publicado na edicão anterior.
Requerimentos

- Requerimento do Deputado AIlton Vilela. (- 0 requerirnento foi publicado
na edicão anterior.)

Comunicaçoes
- São também encarninhadas a Mesa comunicaçoes da Comissão de

Direitos Humanos e dos Deputados Ivair Nogueira (4) e Sebastião Navarro
Vieira.

2a Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de Inscriçöes
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa a

2a Parte da reunião, corn a 1a Fase da Ordern do Dia, compreendendo as
comunicacães da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e
requerimentos. Estão abertas as inscriçães para o Grande Expediente da
próxirna reunião.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência, nos termos do § 2 0 do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexacão do Projeto de Lei n° 1.920/98, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, ao Projeto de Lei n° 380/95, do ex-Deputado Almir Cardoso,
por guardarern semelhança entre si.

Sala das Reuniöes, 15 de outubro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Designação de Comissöes
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre o Veto Total a Proposição de Lei n o 13.839. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Ailton Vilela; suplente - Deputado Mauro Lobo; pelo PMDB:
efetivo - Deputado Antonio Roberto; suplente - Deputado Toninho Zeitune;
pelo PFL: efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Sebastião
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Navarro Vieira; pelo PTB: efetivo - Deputado Olinto Godinho; suplente -
Deputado Ambrósio Pinto; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa;
suplente - Deputado Dinis Pinheiro. Designo. A Area de Apoio as ComissOes.

ACORDO DE LIDERES
Exmo. Sr. Presiderite da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:

Os Deputados que este subscrevem, representando a maloria dos
membros do Colégio de Lideres, deliberam seja convocada reunião especial
para o més de dezembro do corrente ano, em comemoração aos 50 anos da
Declaracão Universal dos Direitos do Homem, por solicitação do Deputado
João Leite.

Sala das ReuniOes, 15 de outubro de 1998.
Mauri Torres, Lider do Bloco Social Trabalhista - Sebastião Helvécio, Lider

do Bloco Social Progressista - Ajalmar Silva, Lider da Maloria - Adelmo
Carneiro Leão, LIder da Minoria.

DECISAO DA PRESIDENCIA
A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das ReuniOes, 15 de outubro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Leitura de CornunicaçOes
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicaçOes

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Direitos Humanos - aprovacão,
na 22a Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°s 2.680 a 2.682/98, da
Comissão de Direitos Humanos (Ciente. Publique-se.); pelo Deputado Ivair
Nogueira, LIder do PDT (4) - ndicacão, para membro efetivo da Corn issão de
Turismo, do Deputado Alvaro AntOnio e, para membro suplente das
Comissöes Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de
Emenda a Constituição n°s 35 e 38/97 e da Comissão do Trabalho, dos
Deputados Ibrahim Jacob, Bené Guedes e João Batista de Oliveira,
respectivamente, todos em substituição ao Deputado Raul Lima Neto
(Designo. A Area de Apoio as ComissOes.). 	 -

Votacão de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Ailton Vilela, em que solicita

seja atribuido regime de urgência a tramitação do Projeto de Resolucão n°
1.944/98, da Mesa da Assembléia, que concede Iicença ao Governador do
Estado para interromper o exercIcio de suas funçOes. Em votacão, o
requerimento.

QuestOes de Ordern
0 Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, coma a senhor pode

verificar, não temos "quorum" para votacão, portanto pedimos a encerramento
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da reunião.
o Deputado Joâo Leite - Sr. Presidente, solicito a recomposiçâo do

"quorum".
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita a Sra. Secretária que

proceda a chamada dos Deputados para a recornposiçâo de "quorum". Corn a
palavra, a Sra. Secretária.

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (-Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 24 Deputados, nümero

insuficiente para a continuaçao dos trabalhos.
Encerraniento

o Sr. Presidente - A Presidêncja encerra a reunião, convocando Os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas; de amanhã, dia
16, as 9, as 14 e as 20 horas; de sãbado, dia 17, as 9, as 14 e as 20 horas,
nos termos dos editais de convocaçao, bern como para a ordinária de terça-
feira, dia 20, as 14 horas, corn a seguinte ordern do dia: (- A ordern do dia
anunciada é a publicada na edicäo anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO EXTRAORDINARIA EM 16/10/98
Presidéncia da Deputada Maria Olivia

Sumário: Comparecimento - Falta de "quorum".
Comparecimento

- Corn parecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leâo - Ailton Vilela -

Ajaimar Silva - Anivaldo Coelho - Antonio Andrade - Antãnio JUlio - Carlos
Pimenta - Djalma Diniz - Errnano Batista - Glycon Terra Pinto - Hely TarqüInio
- Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique -
Olinto Godinho - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastiâo Costa - Tarcisio Henriques -Wanderley Avila.

Falta de "Quorum"
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento nâo registra a existência de nUmero regimental. A
Presidéncia deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", desconvoca as
extraordinárias de logo mais, as 20 horas, e de arnanhà, dia 17, as 9, as 14 e
as 20 horas, e convoca os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 20,
as 14 horas, corn a ordem do dia já anunciada.

ATA DA ioo a REUNIAO ESPECIAL, EM 13/10/98
Presidéncia do Deputado Francisco Rarnaiho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Cornposiçâo da Mesa -
Destinaçao da reuniáo - Execuçao do Hino Nacional - Palavras do Deputado
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Durval Angelo e do Padre Dino Barbieiro - Entrega de placa - Apresentacão
do Coral Angelus - Palavras do Sr. Presidente - Encerrarnento.

Corn pareci mento
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Aliton

Vilela - Alvaro AntOnio - Arnbrósio Pinto - Bené Guedes - Dimas Rodrigues -
Durval Angelo - Gil Pereira - José Bonifácio - José Maria Barros - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastiâo Helvécio - Sebastiâo Navarro Vieira - Tarcisio
Henriques - Wanderley Avila

Abertu ra
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Rarnalho) - As 20hl5min, 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 1-Secretário, para
proceder a leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- 0 Deputado Ronaldo Vasconcellos, 2°-Secret6rio "ad hoc", procede a

leitura da ata da reuniâo anterior, que é aprovada sern restriçOes.
Composicâo da Mesa

o Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento a mesa o Exmo.
Sr. James Ladeia, Secretário do Traballho, da Assistëncia Social, da Crianca
e do Adolescente, representando o Governador do Estado, Sr. Eduardo
Azeredo; o Revrno. Padre Dino Barbieiro, Diretor do Lar dos Meninos Dorn
Orione; a Ilma. Sra. Maria de Lourdes Horta, representante da Associacão de
Madrinhas dos Meninos do Lar Dom Orione, o Exmo. Sr. Deputado Durval
Angelo e o limo. Sr. Nirlando Beiräo, representante da Càmara dos Diretores
Lojistas.

Destinacào da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear o Lar dos

Meninos Dom Orione, pela comemoracão dos 50 anos de sua fundação. A
Presidência convida os presentes a ouvirern o Hino Nacional, que será
executado pelo Coral Angelus, da ParOquia Nossa Senhora da Divina
Providência.

Execuçào do Hino Nacional
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado Durval Angelo
Exmos. Srs. Deputado Francisco Ramaiho, Presidente em exercicio da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; James Ladeia, Secretário
do Trabalho da Assistência Social, da Criança e do Adolescente,
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representando o Governador do Estado Sr. Eduardo Azeredo; Revmo. Pe.
Dino Barbieiro, Diretor do Lar do Meninos Dom Orione, urn grande sonhador
que sabe traduzir em açöes concretas seus sonhos; lima. Sra. Maria de
Lourdes Horta,
representante da Associaçâo de Madrinhas dos Meninos do Lar Dom Orione;
limo. Sr. Nirlando Beiráo, representante da Câmara dos Diretores Lojistas,
Srs. Deputados presentes, minhas senhoras, meus senhores, a constelaçâo
de Orion, que está ha anos-luz do nosso planeta, é bern uma metáfora da
poiltica social do governo, especialmente no tocante as crianças e aos
adolescentes, que constituern o pilar de qualquer nacão minimamente
corn prometida corn o futuro e o bem-estar de seu povo.

Sem dUvida, a persistir essa ideologia que prioriza os ricos e so visa ac,
lucro, as Trés Marias, que cintilam tao intensamente no escuro céu de Orion,
por certo, acabarâo perdendo o fulgor, denegridas pela incüria da
administraçao neoliberal que se instaiou no Estado e no Pals.

Corn efeito, a naçao que não busca o bem-estar coletivo, que não investe
na sua juventude e permite a mácula da inocéncia, explorando o trabaiho e a
prostituiçâo infantis, nâo merece respeito e está corn o futuro comprometido,
fadada ao desmantelamento.

Como se não bastassem, na outra ponta da existéncia, os miihöes de
idosos abandonados e aviltados nas humilhantes filas de hospitais e Bancos,
o Estado, conforme se viu recentemente em seminário sobre direitos
hurnanos e cidadania realizado nesta Casa, detém urn triste e vergonhoso
segundo lugar na exploraçao do trabaiho infantil.

Corn base em levantamento feito pelo DIEESE no ano passado, so em
Minas, sao mais de 700 mil crianças, de 5 a 14 anos, mourejando duramente
na luta pela sobrevivéncia. Além desse quadro deprimente, prova também o
descaso do poder püblico em relaçäo ao problema o fato de existir o
Conselho da Criança e do Adolescente em apenas 30% dos municipios
mineiros, conforme pesquisa realizada por esta Casa.

Ao ensejo do seminário, Segundo destacou Marcus Fucks, do Conseiho
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e coordenador de urna
ONG ligada a essa area, "é dificil deterrninar urn setor da economia onde não
haja crianças atuando". Na oportunidade, ele alertou de forma enfática:

"Nâo ternos nUmeros, mas ha casos de perda de impressáo digital pelas
crianças. Exemplo disso é o trabaiho na coiheita da laranja, cujas plantaçoes
tern urn elevado indice de agrotOxicos. A absorção desses agrotóxicos pelos
adultos é de 5%, mas nas crianças ela chega a 50%".

Cremos que realmente "lugar de criança é na escola", como alardeia a
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propaganda, em alguns casos, falaciosa e demagogica do Governo, mas urna
escola verdadeirarnente comprornetida corn a educacâo, onde se moldam as
personalidades, forja-se a cidadania, possibilitando ao aluno o crescimento
intelectual e o desenvolvirnento pleno de suas potencialidades. Escola que se
preze dá ao discente condicöes de entrar, corn segurança, no mercado de
trabalho e ter uma vida digna.

Senhoras e senhores, ac, contrário da constelacão de Orion, que jaz no 16
distante da imensidao cósmica, o Lar dos Meninos Dom Orione, embora
longe do fulgor cintilante das Trés Marias, é urna realidade tangivel, que já fez
brilhar mais de 10 mil jovens nesses 50 anos de sua existéncia.

Bern na linha da igreja progressista, o trabalho religioso realizado pela
Congregacão Orionita tern buscado a redenção dos excluidos da sociedade,
procurando unir fé e vida terrena, oração e luta pela Iibertaçâo.

Na busca do verdadeiro sentido do cristianismo, sobretudo o cristianismo
filtrado pela Otica da Teologia da Libertacão, que nao exclui, por certo, os
valores espirituais, é funcào da religião lutar contra as injusticas sociais, na
busca incessante da redençäo do ser hurnano, e, como reza o lema da
organizaçào, "fazer o bern sempre; o bern a todos e o mal a ninguém".

O Evangelho da liturgia do ültimo domingo, da cura dos dez leprosos por
Jesus, mostra muito bern o compromisso dessa igreja nas trés posturas que
Jesus tern naquele Evangeiho. A primeira é a postura da misericOrdia, de
acoiher os exciuldos. Acolher ouvindo aquele que, pelas normas e leis da
época, inclusive religiosas, era excluIdo por ser portador de hansenIase. A
segunda atitude é a da libertacào, da cura, e se apresentar ac, templo para
provar e mostrar que estäo curados. So a terceira postura de Jesus que é a
explicitaçao do dogma da fé, quando àquele leproso que volta Jesus diz: "A
tua fé te salvou." Os outros foram acolhidos corn misericôrdia e libertados,
mostrando a postura que hoje a gente tern no Lar Dom Orione, da cura, da
Iibertacão, do acolhimento e da misericOrdia.

"Nesse sentido, é oportuno lembrar aqui as palavras de urn mistico
holandés, Ruisbroeck, que diz: "Se vocé está em êxtase e urn pobre bate a
sua porta, pedindo rernédio, deixe o Deus que você tern no éxtase para
encontrar o Deus que está no pobre, porque o Deus que vocé encontra no
pobre é mais seguro que o Deus que vocé deixa no êxtase".

O embrião da entidade que ora hornenageamos foi uma casa que se fez
construir em 1944, quando era Prefeito de Belo Horizonte o Dr. Juscelino
Kubitschek - grande padroeiro das Orionistas do Brasil. Criada corn a
finalidade de amparar menores ôrfãos e abandonados, a instituição funcionou
inicialmente sob a direção da Prefeitura da Capital.
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Hoje, travestido em sua versão neoliberal, o capitalismo avança e
recrudesce, esmagando Os pequenos e indefesos corn seus tentáculos
globalizados, fazendo crescer, cada vez mais, o nimero de exciuldos.

Diante dessa massa marginalizada, näo deixa de ser irônico que o nosso
Estado brasileiro esteja mais voltado para a construcao de penitenciárias,
pouco fazerido para recuperar os meninos de rua. Como é de praxe no Pals,
deixa-se que a criança se transforme em bandido porque já tern seu lugar, em
alguns casos, garantido nas casas de detencao.

Obviarnente, a soluco do problema do menor näo se limita a construçao de
escolas e centros de recuperaçäo, pois so o espaço fisico näo resolve nada.
E preciso que haja uma metodologia correta e, sobretudo, vontade politica,
além de compromisso ético corn a infância.

o desaflo, pois, é sOcio-educativo, e nao apenas econôrnico. Limitar-se a
injetar dinheiro sem o comprornisso efetivo de resolver o problema, como
costuma acontecer entre nós, mormente em época de eleiçao, é soluçâo
simplista e câmoda, além de demagOgica, que revela bern a verdadeira face
da ideologia vigente.

Para as elites que nos governam, insensIveis as reais caréncias e aos
reclarnos da populacâo, basta que se dê a ela o "panis et circus" (se chegar a
tanto ... ), que é bern a marca dos impérios que sempre espoliaram a classe
operária, ao longo dos séculos.

o trabalho deserivolvido pelo Lar dos Meninos Dam Orione é urn exernplo
do que se pode e deve fazer, pals nâo se lirnita a dar o peixe, procurando
ensinar aos rneninos, sobretudo, a pescar e a mudar as águas desse rio, que,
muitas vezes, não tao piscoso é assirn.

Conscientes de que Os menores abandonados foram violados nas suas
relaçoes corn a mundo, as educadores e instrutares da entidade
empreendern, corn zelo e pertinácia, urn atendimento de qualidade,
diferenciado, que abjetiva reconstituir as vInculos perdidos.

Senhoras e senhores: encerrando as rninhas palavras, faco urn apelo aos
que me ouvem para que o verdadeiro sentido desta hameriagem náo se
perca no forrnalismo da solenidade que ora realizarnos.

Que as bodas de ouro do Lar dos Meninos Dam Orione, corn seu exernplo
de garra e deterrninacão, sirvarn para despertar, em nossos governantes, a
sensibilidade e a decéncia na gestäa da coisa pUblica.

Que a Ia distante da constelação de Orion, rnetáfora triste das pollticas
sociais da adrninistraçao, se deixe impregnar do dorn do Lar dos Meninos,
orientando para uma vida digna as milhöes dejovens e excluldos deste Pals.

Que a brilho das Três Marias, que cintilarn no céu escuro da longingua
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Orion, nos ilurnine o carninho e nos incite na luta para extirpar da face da
Terra a injustica e todo tipo de segregaçao.

Que a nosso planeta, fecundado pelo amor e pela justiça, seja urn lar de
paz e harmonia, nâo sO para as meninos, mas para todos as hornens e
muiheres da Terra.

Oxalá a Dia da Criança, coincidenternente tao perto do dia 11 de outubro,
aproxirne-nos da infáncia e faça encurtar a distância existente entre a Ia lange
de Orion e a constelaçao de estrelas cintilantes, que é a Lar dos Meninos
Dam Orione. Muito obrigada.

Palavras do Padre Dino Barbieiro
Exmos. Srs. Deputado Francisco Ramaiho, Presidente em exercicia da

Assernbléia Legislativa do Estado; Jaime Ladeia, Secretário do Trabalho,
representanda a Governador do Estado, Eduardo Azereda; Maria de Lourdes
Horta, representarido a Associacâa das Madrinhas do Lar dos Meninos Dom
Orione; Deputado Durval Angela, autor do requerirnento que deu arigern a
esta solenidade; Nirlando Beirão, representante da CDL, corn quern nos
encantrarnas domingo passado, as 9 horas, quanda a bandeira foi levantada,
coma fazernos todos as dorningos; prezados alunos da escola vocacional,
prezados ex-alunos presentes; senhores e senhoras; amigos do Lions Clube
Parnpulha; de antemao, agradeca a todos por estarem presentes nesta
solenidade.

Quero dizer sobretudo que a Lar dos Meninos é urna histôria veridica.
Muitas coisas aconteceram. Quero aqui trazer dois rnornentas dificeis da
histOria do Lar.

o prirneira foi quando se passou a trabaiho da Prefeitura para a Lar dos
Meninos Darn Orione. Os padres que iniciararn a trabalho aurnentararn a
nrnero de 35 meninos para 350 e, depois, 400. Depararam corn urn trabaiho
muito dificil. Tiveram que enfrentar dificuldades muita grandes, principalmente
corn relacao ao aumento dos pavilhOes e ao recoihimento dos meninas no
Brasil inteiro. 0 ( ... ), alguérn deve se lernbrar, recolhia meninos do Brasil
inteiro e as encaminhava, tambérn, para Bela Horizonte. Em 1956, quando
chegamas ao Lar, realmente encontrarnos 300 meninos vindos de todos as
rincöes do Brasil, de todas as cares, de várias nlveis social e intelectual, já
rapazes farmados, e a Lar teve que dar cobertura a essas crianças.

Esse momenta foi realmente dificil. Foi a passagem de uma vida tranquila
coma era - sabemas disso, pals ternas empregadas que viverarn naquela
épaca - para uma vida de dureza e de dificuldades. Os padres tiveram muita
garra; arregaçaram as rnangas e enfrentararn as problernas. Urn dos
primeiras trabaihos foi a criaçâo de uma olaria. Faziamos rnuitos tijolas, que
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eram vendidos aqui e acolá, em qualquer lugar da cidade. Nossos tijolos eram
muito apreciados porque eram muito mais baratos que os tijolos das outras
olarias - nossa rnão-de-obra era baratinha, já que os meninos ajudavarn - e
eram muito procurados. Vendiarnos os tijolos para defender nossa criançada,
para dar-Ihes urn prato sadio e completo, a tim de que eles pudessem ter
satde de acordo corn sua idade. Isso era feito corn muito prazer.

Passou-se urn tempo, e daI a pouco veio a desapropriação. Foi urn banho
frio. Ficamos - usando palavras pobres - de calças curtas, pois nessa época
ficamos desamparados. Não sornente desapropriados, mas desamparados.
Quase chegamos ao ponto de fechar, pois não havia mais condicoes de
continuar corn o trabalho. Ficávamos pensando para onde irlamos levar toda
a meninada e onde irlamos construir 12 pavilhöes corn oficinas, tudo
funcionando, corn cozinhas novas. Mas al elevamos nosso olhar para o Pai,
Deus Nosso Senhor, e a Divina Providéncia veio nos auxiliar. Novarnente
arregaçarnos as rnangas e passamos a produzir rnais tijolos: 12 mil tijolos por
dia. Tudo era vendido, e o dinheiro chegava. Juntarnos o dinheiro,
cornpramos urn terreno e começamos a construir. Depois, recebemos o
dinheirinho da desapropriação e conseguirnos completar duas quadras e urn
prédio bem-estruturado. Alguem ate disse: mas por que urn prédio bonito
assim para crianças de rua? Mas precisávarnos educar os meninos; não
podiamos prepará-los na sujeira.

Tinhamos que prepará-los nurn lugar sadio, bonito, tudo gostoso. A
criançada entrou là e, ate hoje, cuida de tudo, pois são eles que lirnpam, são
eles que se entusiasmam corn a prOpria construção do local.

Conseguirnos, então, superar esse segundo momento de dificuldade e,
repito, nos todos tivemos que arregaçar mangas e readquirir ãnimo para
reconstruir, para recolocar nossos rneninos dentro de casa. Era necessário
colocá-los dentro de casa. Chegaram a dizer: "devolvam essas crianças para
o Estado, para a FUNABEM, deixern para là, vocês vão fazer o quê?". Mas,
não, era a criançada que gritava, desejosa, corn muita vontade e esperança
de poder continuar amparada por nós. E nós, então, conseguimos superar
essas dificuldades. Hoje nossa obra é urn conjunto; não é somente urn tar que
ampara os meninos de rua; não e somente a escola vocacionat; temos urn
centro de formação profissional, em que são preparados profissionais mesmo,
pessoas que sabem fazer as coisas, que sabem se colocar na indüstria, nas
oficinas, que sabem fazer as coisas direitinho, é urn centro de prornoção
Profissional. 0 aluno entra e vai devagarzinho, ate conseguir sua profissão.
Nao são todos, e verdade, rnas existem os que desejam, os que sonham, os
que querem os que gostam, que vao para là e conseguem. Ternos o centro
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paroquial, o centro comunitário, o centro de saUde, temos urn rnontão de
coisas.

o Lar dos Meninos Dom Orione saiu do terreno desapropriado pela
universidade, pelo Governo Federal, ocupamos outro terreno, e, ate hoje,
estamos tentando reconstruir nosso tar devagarzinho. No dornLngo passado
demos o ãltimo passo, e muita gente bateu palrnas e disse: "que coisa
gostosa que vocés estão fazendo!". Criamos urna escolinha de jardinagem, e
seus alunos atenderão as pessoas da vizinhanca, que, as vezes, precisarn de
alguem que reatmente saiba cuidar de urn jardim, alguem que saiba conduzir
sua enxadinha, fazer as coisas direitinho. Esse foi o Ultimo passo que demos,
sempre para beneficiar, sobretudo, nossos alunos, para poder arnpará-los,
para poder indicar-Ihes o caminho certo e, corno disse o Deputado Durval
Angelo, não sornente para dar-Ihes o peixe, mas para ensinar-lhes a pescar.
E isso que queremos deixar para nossa meninada. Assirn seguirnos o que
Dorn Orione dizia, a herança que nos deixou: "faca o bern a todos, o rnal,
nunca, a ninguérn". Nessa corrida toda é que estarnos realizando algo em
beneficio da nossa rneninada, que sempre estende sua mao, pensando em
urn ponto de referência, que é o Lar dos Meninos de Dorn Orione. Estarnos
repetindo sempre corn Dom Orione: 'Ao que bate a sua porta, não pergunte a
cor, a religiao, o nIvel intelectual; se é alguérn que precisa de ajuda, estenda
sua mao e o recolha para dentro de sua casa." Assim é que estarnos
conduzindo nossas atividades no Lar dos Meninos Dorn Orione.

Deixo aqui o nosso apelo para que vocês nos incentivem, nos auxiliern.
Vamos Ia, porque a meninada, quando chega na mesa, quer seu prato cheio,
quando chega a hora do estudo, quer seu material, quando chega a hora do
lazer, precisa de urn lugar, e precisarnos dar isso tudo para que urn rnenino,
ao sair de la, possa repetir: "Passei no Lar dos Meninos dias gostosos, anos
gostosos, consegui me realizar, sou urn profissional, porque foi là que iniciei
rninha vida". Que nOs possamos conseguir isso tudo, sernpre corn o apoio de
todos vocés. Muito obrigado e que Deus, nosso Senhor, recompense essa
vossa generosidade.

Entrega da Placa Comernorativa
o Sr. Presidente - A Presidência tern a honra de entregar ao Pe. Dino

Barbieiro urna placa comernorativa corn os seguintes dizeres: "0
reconhecirnento da Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pelos
relevantes serviços prestados a comunidade mineira, em proi da forrnacão
hurnana e profissional de crianças e jovens carentes. Belo Horizonte, 13 de
outubro de 1998".

- Procede-se a entrega da placa.
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Apresentaçao do Coral Angelus

o Sr. Presidente - A Presidéncia convida as presentes a ouvir a
apresentaçao do Coral Angelus, que, sob a regência da Maestrina Marilene
Gangana e acompanhamentos a cargo da Profa. Maria Ligia Becker,
executará as seguintes cançöes: La Sera Sui Monti, de halo Bianchi; 0 Hino
Alberto Orione, de José Cândido da Silva; e Va Pensiero, da opera Nabuco,
de Verdi.

- Procede-se a apresentação do Coral Angelus.
Palavras do Sr. Presidente

o Sr. Presidente - A homenagem que a Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais vem prestar ao Lar dos Meninos Dam Orione por seu
cinqüenteriário, além de reconhecer a trabatho de uma entidade benemérita,
reflete a prioridade reservada por esta Casa as iniciativas de cunho
eminentemente social.

o Poder Legislativo - e tat afirmamos sem propósito de auto-elogio,
coma constatação da realidade - tern-se ernpenhado efetivamente na defesa
dos rnais elevados interesses do povo mineiro. A par de nossa atuação como
legistadores, bern como dos encargos de Orgäo fiscalizador, desenvolvemos
prajetos de natureza institucionat que nos aproximam da cornunidade. Nessa
linha, as programas que contemplarn a população - sobretudo crianças e
idosos - merecem nosso especial acompanhamento.

Al estâo, para citar apenas dois exemplos, a convênio que manternas corn a
Associação Prafissionalizante do Menor, a ASSPROM, e a Projeto Cidadão
Mirim, que se insere em nosso prograrna institucional de construção da
cidadania. No prirneiro caso, este Legislativo acoihe rneninas e meninos corn
dade entre 14 e 18 anos, que prestarn serviços a este Poder em atividades-
meia, recebendo, por sua vez, alérn de urn salário rninimo de remuneraçâo,
treinamento profissionat e beneficios corno alimentaçao, vale-transporte e
cesta básica. No que concerne ao Projeto Cidadâo Mirim, a Assembléia edita
cartithas que instruem as crianças sobre o trabaiho parlamentar e sobre
temas de perrnanente interesse püblico e recebe, periodicarnerte, grupos de
escolares, que vêm conhecer a Casa e obter nocães sobre a processo
legislativo.

Fazemos questâo de rnencionar esse trabalho corn o objetivo de
dernoristrar a afinidade que nos une ao Lar dos Meninos Dorn Orione,
entidade que se dedica exclusiva e exemplarmerite a causa do rnenor.

Ernbora a amparo a infância continue sendo urn dos aspectos criticos de
nossa realidade socioecanámica, ternos de concordar que consideráveis
avanços tern sido feitos, e etes se devern tanto a iniciativas do poder pübtico
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como de entidades privadas, corno a Lar dos Meninos Dorn Orione, que, ha
meio século, persevera em obra rneritória em prot de menores carentes.

A chamada doutrina social da Igreja tamau forma, no rnundo rnoderno,
ainda em finais do sécuto passado, corn a obra do Papa Leão XIII. Desde
entãa, está eta presente em todo a mundo, por intermédia de ordens corno a
Congregacão da Pequena Obra da Divina Providência, que veia a
estabelecer-se em Bela Horizonte 50 anos atrás. Fol no Bairro São Luiz, na
regiâo da Pampulha, que a Casa de Dam Orione fixou suas bases,
coincidentemente a mesma epoca em que se construla a complexa
arquitetônico que veio a dar-nos projecãa mundial.

Podemas dizer, portanta, que a ocasião foi de grande significado para a
metrópole beto-horizantina: de urn lado, tomavam forma alguns dos marcos
da moderna arquitetura brasileira; de autro, tinha inicio esse trabatho orionista
que ja atendeu, desde então, cerca de 10 mil menores carentes.

Será desnecessário nos alongar sabre a relevância do apaio que nosso
homenageado vem prestando a juventude. Vamas tembrar, apenas, que sua
influência benéfica não se limita a esta Capital, ja que atende javens
provenientes dos mais langinquas rincöes mineiras. Assim, a homenagem de
hoje é urn agradecirnento feito par esta Casa, em norne de Minas Gerais e de
toda a sua gente.

Parabéns, Lar dos Meninas Darn Orianet E parabéns, Minas Gerais, par
cantar cam entidade que tanto tern cantribuida Para a forrnação de nossas
futuras geracöes!

Encerramento
o Sr. Presidente - Cumprida a abjetiva da convocação, a Presidência

manifesta seus agradecirnentas as autoridades e aos demais convidados pela
honrasa presenca e encerra as trabathos, canvocando as Deputados para a
ordinária de arnanhä, dia 14, as 14 horas, cam a ordem do dia já anunciada, e
para a extraordinária da rnesma data, as 20 horas, nos termos do editat de
canvocaçãa. Levanta-se a reuniâo. 	 -

ATA DA 21a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nave horas e trinta minutas do dia dais de setembro de mil novecentos e
noventa e aito, comparecem na Sala das Comissöes as Deputados Joáo
Leite, Ivair Nagueira e Durvat Angelo, membros da supracitada Comissãa.
Havendo nirnero regimental, a Presidente, Deputado Joäo Leite, declara
aberta a reuniãa e, em virtude da apravação de requerimento do Deputado
Ivair Nogueira, dispensa a teitura da ata da reunião anterior, a quat 6 dada par
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aprovada e subscrita pelos membros da Comissäo presentes. A seguir, o
Presidente informa que o Projeto de Lei n° 1.768/98 foi convertido em
diligência ao autor e que os Deputados Ivair Nogueira e TarcIsio Henriques
foram designados para relatores, respectivamente, dos Projetos de Lei n°s
1.393 e 1.114/97. Logo apOs, a Presidência procede a leitura da seguinte
correspondéncia: da programação do Seminário Internacional Segurança
Püblica; da Sra. Maria Caiafa, 000rdenadora de Direitos Humanos e
Cidadania, encaminhando o Programa Cidade Cidadà e convidando esta
Comissão a participar da entrega do TItulo de Cidadào Honorário a Sra.
Helena Greco; do Sr. José Luiz Vaz, solicitando ajuda desta Comissão para
conseguir urn advogado a fim de provar sua inocéncia; do Ministérlo da
Justiça, em resposta ao Requerirnento n° 2.584/98, solicitando sejarn
tomadas as providéncias cabiveis corn relaçáo as ameaças sofridas pelos
membros do grupo Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro; da Cámara
Municipal de Ouro Branco, solicitando ajuda desta Comissâo para a apuraçäo
dos responsáveis pela suspensâo do pagamento dos vencimentos dos
pensionistas e servidores püblicos municipais afastados por motivo de saüde;
do Boletim Informativo da Fundação João Pinheiro; da Associaçao Brasileira
de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e Internacional de
Passageiros - ABRATI -, publicada na edicao do "Diário do Legislativo" do dia
14/8/98; do Sr. Valdete Divino Mendes da Luz, detento na Penitenciária de
Governador Valadares, solicitando sua transferéncia para a Penitenciária de
Ribeirâo das Neves; do Sr. Sebastiâo Carlos Tolorneu, detento na
Penitenciária de Governador Valadares, solicitando sua transferência para a
Penitenciária de Juiz de Fora; da Sra. Leonor Scares Estevarn para a Chefe
das Advogadas do Estado, na qua[ relata seu caso e solicita a resoluçâo de
diversos problemas na area de direito de familia; do detento Jorge Henrique
da Silva, solicitando garantia de vida; do Frei Mazeau Claude, Coordenador
da Justice et Paix Pour Les Franciscains, protestando contra as agressães
sofridas por Frei Rodrigo Amedée Peret, agentes pastorais e trabaihadores; e
do Sr. Geraldo Ferreira Monçao, Diretor do CONEDH-MG, encaminhando
denüncias das Sras. Elza Pires Fernandes, Luciléia de Paula e Adriana
Aparecida Mendes Tito. Passa-se a 3a Fase da Ordem do Dia, corn a
discussäo e a votação de proposiçöes da Comissão. Corn a palavra, o
Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita sejarn
convidados o Coma ndante-Geral da PolIcia Militar e o Secretário da
Segurança PUblica do Estado de Minas Gerais, para prestarem informaçoes
sobre o envolvimento de policiais militares e civis na prestação de serviços
em 	 empresas 	 de	 segurança 	 privada 	 ou 	 em	 casas
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comerciais,respectivarnente, bern como, por parte do Comandante-Geral da
PM, sobre a existência de dados coletados pelo servico de informacães da
corporação a respeito do tema. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reuniäo, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissâo para a
próxima reuniáo ordinária, deterrnina a lavratura da ata e encerra os
trabal hos.

Sala das Comissöes, 14 de outubro de 1998.
Joäo Leite, Presidente - TarcIsio Henriques - Joào Batista de Oliveira.

TRAMITAçA0 DE PRoPosIçOEs
PARECER SOBRE A EMENDA N o 4 AO PROJETO DE LEI N o 1.393/97

Comissão de Direitos Humanos
Relatório

o projeto de lei em epigrafe, da Comissào Parlamentar de Inquérito para,
no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas DenUncias Que Envolvern o Sistema
Penitenciário do Estado, tern por objetivo dispor sobre o transporte de preso
provisório ou condenado.

Aprovado no 10 turno, corn a Emenda n° 1, o projeto recebeu da Comissào
de Direitos Hurnanos, no 20 turno, parecer favorável quanto ao rnérito, corn as
Emendas n°s 1 a 3, que a ele apresentou.

Durante a fase de discussäo da matéria, no 2 1 turno, fol apresentada a
Emenda n° 4, do Deputado Ajalmar Silva, a qual vem a esta Comissao para
receber parecer.

Fundarnentacâo
A emenda apresentada tern por objetivo dar nova redacâo ao art. 7 0 da Lei

n° 12.967, de 27/7/98, que cria estabelecimento penitenciário na estrutura da
Secretaria da Justiça e d6 outras providências. Esse artigo transforma cargos
de provimento em comissäo de Diretor I, lotados nos estabelecimentos
penitenciários, em cargos da classe de Diretor Setorial de Unidade
Penitenciaria, côdigo MG-43, simbolo DU-43, pertencente ao Grupo de
Direcâo Superior, constante no anexo do Decreto n° 37.711, de 29/12195, que
institui o quadro geral de cargos de provimento em cornissâo do pIano de
carreira da administraçào direta do Poder Executivo, a que se refere o
Decreto n° 36.033, de 14/9/94, e dá outras providências.

A proposicão pretende, tão-somente, efetuar correçães de natureza técnica
na classificacão dos referidos cargos, alterando o cOdigo MG-43 para MG-46
e o simbolo DU-43 para DU-46. Somos, portanto, por sua aprovacão.

Cabe observar, na proposiçâo em exame, que a prestacão de serviços de
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assistência juridica gratuita aos presos é obrigação dos Estados, conforme
determina a Lei Federal n° 7.210, de 1984, que institui a Lei de Execuçâo
Penal, em seu art. 16, assim redigido:

"Art. 16 - As Unidades da Federaçäo deverâo ter serviços de Assistëncia
JurIdica nos estabelecirnentos penais".

No entanto, a CPI autora da proposiçâo constatou que nosso Estado ainda
näo conseguiu estruturar urn servico adequado as necessidades dos
estabelecimentos penitenciários e que a falta desse servico de assistëncia
jurIdica é uma das maiores causas das frequentes rebeliöes de presos.
Torna-se, portanto, necessário que o Estado organize, corn urgência, esse
serviço e é corn essa finalidade que apreseritamos a Emenda n° 5, a seguir
redigida.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovaçào das Emendas n°s 4, do Deputado

Ajalrnar Silva, apresentada em Plenário, e 5, deste relator, ao Projeto de Lei
n° 1.393/97.

EMENDA N o 5
Acrescente-se onde convier:
'Art. .... - Fica criado, na estrutura organizaciorial da Secretaria de Estado

da Justica e de Direitos Humanos, o quadro suplernentar de Assistente
JurIdico Penitenciário, sendo assegurado ao servidor estadual investido na
funcâo de Assistente Juridico de Estabelecimento Penitenciário o direito de
permanecer nessa funçâo, que será extinta corn a respectiva vacância.

§ 1° - Fica limitado a 50 (cinquenta) o nrnero de funcöes a que se refere o
"caput" deste artigo, sendo atribuida aos seus ocupantes a rernurieraçâo
correspondente a do Defensor Püblico de 1a Classe, obedecida a carga
horária deste.

§ 20 - 0 servidor investido na funçáo referida no "caput" deste artigo não
fará jus ao pagamento do Adicional de Local de Trabaiho, previsto na Lei no
11.717, de 27/12/94.

§ 3° - Fica proibida a transferência de servidor, bacharel em Direito, para
exercIcio de funcâo ou atividade advocatIcia nas penitenciárias e na
Defensoria Ptiblica, salvo se classificado no respectivo concurso püblico.".".

Sala das Comissöes, 15 de outubro de 1998.
Joâo Leite, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Tarcisio Henriques.

coMuNlcAcAo DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
coMuNlcAçAo

- 0 Sr. Presidente despachou, em 15/10/98, a seguinte comunicacão:
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Do Deputado Sebastiao Navarro Vieira, dando ciência a Casa do

falecimento do Sr. Geraldo de Paiva, ocorrido em 14/10/98, em Pocos de
Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)

ERRATA
PROJETO DE LEI N° 1.528/97

Na publicação do projeto em epIgrafe, verificada na edicao de 21/11/97,
pág. 30, col. 3, no despacho, onde se lê:

"val o projeto as Comissöes de Justiça, para exame preliminar, e de
Assuntos Municipais, para deliberacáo", eia-se:

'vai o projeto as Comissöes de Justica, para exarne preliminar, e de
Educação, para deliberacão".
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BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 20 DE OUTUBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 301 a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 15/10/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1' Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do
Dia): Discussâo e Votação de Proposiçães: Requerimento do Deputado João
Leite; aprovação - Votaçâo, em turno ünico, do Veto Total a Proposiçâo de Lei
no 13.807; questOes de ordem; chamada para recomposiçào de "quorum";
inexistência de "quorum" para votaçao - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem Os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Marcelo

Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva
- Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antonio - Anivaldo Coelho - AntOnio Andrade -
AntOnio Genaro - AntOnio Julio - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Hely TarqüInio -
Ibrahim Jacob - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando Faria - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise
- Ronaldo Vasconcellos - Sebastiào Costa - Tarcisio Henriques - Wanderley
Avila - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniOo. Sob a proteçäo 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
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6ria, nas funcOes de 21-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçOes.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocaçOo, a Presidência vai

passar 2a Parte da reuniOo, corn a discussâo e a votaçOo da matéria
constante na pauta.

Discussao e Votação de ProposiçOes
O Sr. Presidente - Vern a Mesa requerimento do Deputado João Leite, em
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que solicita a inversOo da pauta da reunião, de modo que o Veto Parcial a
Proposição de Lei no 13.761 seja apreciado em Ultimo lugar, entre as matérias
na faixa constitucional. Em votaçäo, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permanecam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votaçao, em turno Onico, do Veto Total a ProposiçOo de Lei no 13.807, que
dispOe sobre a renüncia do servidor pOblico do Estado a aposentadoria. A
Comissäo Especial opina pela rejeiçäo do veto.

QuestOes de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Considerando que a votacOo de veto

exige um minimo de 39 parlamentares e verificando que nao ha esse nOrnero
nesta reuniOo, solicito que V. Exa. faca a recomposicão de "quorum" ou
encerre a reunião por falta de "quorum" regimental para votaçOo.

O Deputado Pericles Ferreira - Nossa questOo de ordem seria também corn
o intuito de que se promovesse a recomposicão do "quorum". Entretanto, Sr.
Presidente, o que estamos vendo nesta Casa são convocaçOes que, na
verdade, estOo sendo estéreis. S. Exa., o Governador do Estado, em born
rnomento e em boa hora, tendo em vista as eleiçoes do dia 25, encaminhou a
esta Casa urn pedido de licenca para ficar o rnais isento possIvel no exercicio
do poder, embora isso Ihe seja garantido constitucionalrnente. No entanto, o
que vemos aqui é uma absoluta falta de "quorum" em todas as reuniOes.
EntOo, queria propor a V. Exa., uma vez que S. Exa., o Governador do
Estado, está pedindo a licença e que a Oposição lamentavelmente não quer
colaborar e não quer perrnitir que essa solicitaçOo seja atendida e que a
licenca, consequentemente, seja votada nesta Casa, que as convocacOes
seguintes também fossem evitadas e que pudéssemos, então, promover a
desconvocaçOo a partir de amanhã, uma vez que não ha nenhuma
colaboração por parte da Oposicão nesta Casa.

O Deputado Raul Lima Neto - Procurei entender as palavras do nobre
Deputado Pericles Ferreira e entender também a veemente oposicão do PT
no sentido de não se conceder ao Governador do Estado a licenca que ele
tanto insiste em ter, a fim de que o povo mineiro compreenda que ele abre
mao da prerrogativa do poder, da condicOo de Governador, para concorrer
páreo a páreo corn o grande candidato, o ex-Presidente Itamar Franco, que
se caracterizou no seu mandato, pela honestidade, pelo caráter, pela
honradez e que, sem dCivida algurna, será um grande Governador,
especialmente para o hornem, para o funcionalismo, para o povo de Minas,
porque ele é urn homern que vai combater a corrupção. Entretanto, fico
pensando: licenciar-se as vésperas da eleição, licenciar-se por apenas nove
dias não seria, Sr. Presidente, uma maneira de enganar o povo?
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Já estamos chegando na reta final das eleiçôes, e S. Exa. deveria ter feito
isso ha dois meses. Al, sim, ele dana condiçâo equânime aos outros
candidatos de concorrer corn ele, o que não aconteceu. Soubemos, tornou-se
claro e patente, o Ministério Püblico urn dia responderá, aos olhos da justica
eterna, porque ele legislou e não cumpriu as leis. Legislou e nâo cumpriu as
leis ou rião cumpriu as leis que deveria, por obrigaçào, ter cumprido, pelo fato
de que a distribuição de verbas, de ambulâncias, de inauguração de obras,
por S. Exa. o Sr. Governador do Estado, ou por seus representantes, fizeram
corn que fossern transgredidas todas as leis, especialmente o art. 214 do
Codigo Eleitoral.

Na verdade, nobres Deputados Adelmo Carneiro Leâo e Pericles Ferreira,
entendo que esse pedido de concessão de licença para S. Exa. o Governador
do Estado, Eduardo Azeredo, foi urn golpe, uma estrategia dele. Se a Casa
no conceder essa licença, ele vai dizer que quis licenciar-se, mas que a
Casa não concedeu. Portanto, a culpa de o Governador nào se despojar da
condição de Governador, corn todos os poderes nela implicitos, para competir
em condição de igualdade corn o candidato Itamar Franco, que, diga-se de
passagem, é o melhor para Minas Gerais, será do Poder Legislativo e não, do
Executivo. Se a Casa conceder a licença, ele vai dizer que pediu e que teve,
no prazo legal, a condiçâo de urn competidor na rnesma situaçâo de quem
nâo é Governador do Estado. Mas, francarnente, em apenas oito ou nove
dias? Senhores, nunca justifico o Deputado que deixa de cornparecer a esta
Casa, rnas, as vezes, é meihor deixar de comparecer que ser intérprete de
urn teatro, de uma fantasia para o povo de Minas Gerais, que ja não agüenta
mais engodos, atitudes teatrais, atitudes que não representam a realidade. Na
verdade, esse peddo de licença é uma atitude de demagogia do Executivo.
Muito obrigado.

0 Deputado Adelrno Carneiro Leâo - Quero aproveitar este momento, Sr.
Presidente, e dizer ao Lider do Governo, uma pessoa a quem prezo muito,
Deputado Pericles Ferreira, que ele, na sua intervenção, cometeu uma
injustiça contra a Oposição. Deputado Pericles Ferreira, definitivamente, a
Oposiçâo não está fazendo nenhuma obstruçâo, aqui, ao pedido de licença
do Governador do Estado. 0 Governador, inclusive, tern dito ter a maioria
aqui nesta Assembléia Legislativa. 0 estranho é que a maioria que o apóia
não está aqui para conceder a licença devida e pedida. Ora, isso näo seria
urna manobra do próprio Governo, da estrutura governamental, da Maioria,
que não dá "quorum" aqui, para justificar agora e colocar o Governador como
vitirna, como urn pedinte que não foi atendido? Ora, nâo posso acoiher
tamanha injustiça de urn nobre e tao valoroso colega, Deputado Pericles
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Ferreira.

O Sr. Presidente - A Presidência vai determinar que seja feita a chamada
para recomposiçáo 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 27 Deputados. Näo ha

"quorum" para votaçào.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reunião, convocando os
Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 16, as 9, as 14 e as 20
horas, e de sábado, dia 17, as 9, as 14 e as 20 horas, nos termos dos editais
de convocacão, bern corno para a ordinária de terça-feira, dia 20, as 14 horas,
corn a ordem do dia ja anunciada. Levanta-se a reuniào.

ATA DA 302a REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 16/10/98
Presidéncia do Deputado Rorneu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: Ata - 2a Parte (Ordern do
Dia): chamada para verificação de "quorum"; inexistência de nümero
regimental para votaçâo - Encerrarnento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs -

Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alvaro Antonio - Anivaldo Coelho - Antonio
Andrade - Antonio JOlio - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Errnano Batista
- Gil Pereira - Hely TarqUlnio - Ibrahim Jacob - Joâo Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Bonifaclo - José Henrique - José Maria Barros - Luiz Fernando
Faria - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Raul Lima Neto -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastiäo Costa - Tarclsio Henriques - Wanderley
Avila - Wilson Fires.

Abertura 	 -
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9hl5min, a lista de

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecão de Deus e em norne do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabaihos. Corn a palavra, o Sr. 2°-Secret6rio, para proceder a leitura
da ata da reuniâo anterior.

1  Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, S a.Secretária nas funcOes de 2°-Secret6rio,
procede a leitura da ata da reuniäo anterior, que 6 aprovada sem restriçöes.
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2 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - A Presidência determina a Sra. Secretária que proceda a
chamada para verificaçâo de "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (-Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam a chamada 26 Deputados.. Portanto, não

ha "quorum" para a votaçâo da matéria constante na pauta.
Encerrarnento

O Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniao, convocando Os
Deputados para as extraordinárias de hoje, as 14 e as 20 horas, e de
amanhâ, dia 17, as 9, as 14 e as 20 horas, nos termos dos editais de
convocaçâo, bem como para a ordinária da práxirna terça-feira, as 14 horas,
corn a ordern do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

AlA DA 22a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As nove horas e trinta minutos do dia quatorze de outubro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissães os
Deputados João Leite, João Batista de Oliveira e TarcIslo Henriques,
membros da supracitada Comissão. Havendo ntirnero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado TarcIsio Henriques, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada é subscrita
pelos membros presentes. Após, o Presidente procede a leitura da seguinte
correspondência: do Sr. Ricardo Silveira César, detento na Penitenciária José
Edson Cavaliere, solicitando ajuda da Comissão para conseguir sua liberdade
condicional; do Deputado Geraldo Rezende, encaminhando cópia da
denUncia feita pelo Diretor da Associaçao dos Motociclistas do Triãngulo
Mineiro e Alto Paranaiba, relativa a fatos ocorridos no Municipio de
Uberlãndia, envolvendo guincheiros; dos sem-terra do Acampamento Nova
Era, em Matias Cardoso, denunciando os abusos e as arbitrariedades que
vêm sendo cometidas contra eles; da Coordenadoria de Apoio e Assistência a
Pessoa Portadoi-a de Deficiência - CAADE-MG -, encaminhando nota do
gabinete do Vereador Antonio Pinheiro, sobre denUncia de agressão contra o
deficiente fIsico Wilson de Jesus Santiago; do estudante de fllosofia da PUC-
MG, Carlos Eduardo de Oliveira, denunciando que foi agredido e espancado
por policiais e detetives de plantão da 5a Delegacia Seccional Oeste, do
Bairro Aliplo de Melo, em virtude de desentendimentos corn o trocador de
ônibus 4401-A; do Sr. Wagner Carvalho, detento na Penitenciária José Maria
Alkimin, solicitando ajuda da Comissão para que seja liberado seu pedido de
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prisão albergue, obtido por meio de urn defensor püblico da Vara de
Execucöes Criminals; do Sr. Ronaldo Rolando Alves, solicitando empenho da
Comissão junto ao Conselho Penitenciário do Estado, referente a liberação do
alvará de soltura do Sr. AIlton Rodrigues de Souza, que já cumpriu a pena
imposta pela justica, fazendo jus ao benefIcio da remissão e da progressão
de pena pelo seu comportamento carcerário; da Sra. Maria Leonor
Lutckmeier, esposa do Sr. Rodolfo Otto Keppeler, que se encontra preso na
81 1 Delegacia de Policia de São Paulo, pelo não-pagamento de pensão
cobrada por parte de sua outra mulher, solicitando apoio da Comissão, a fim
de conseguir sua liberdade, e encaminhando o relato de tudo o que vern
acontecendo corn eles nos ültimos 4 anos; do Sr. Emerson Gomes Mendes,
detento na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador
Valadares, solicitando sua transferéncia para a Penitenciária Antonio Dutra
Ladeia, em Ribeirão das Neves, ou José Maria Alkimin; dos detentos da
Comarca de Pará de Minas, solicitando visita da Comissão a cadeta desse
municIpio, a fim de se averiguarem todas as irregularidades ali existentes; da
Sra. Maria Angela Pereira, irma do Sr. José Tarcislo Pereira, que cumpre
pena no Estado de São Paulo, solicitando a transferência de seu irmão para
uma penitenciaria no Estado de Minas Gerais; do Sr. Lindiosmar Gonçalves
de Souza, detento na Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em
Governador Valadares, solicitando sua transferência para a Penitenciária
Agricola de TeOfilo OtOni, a fim de ficar mais perto de seus familiares; do
Deputado Bilac Pinto, solicitando providência corn vistas a que se faça urn
policiamento mais eficaz a favor dos usuarios de Onibus que ficam a espera
de sua conducão em pontos prOxirnos a Assembléia Legislativa, os quais são
importunados por pivetes que ameaçam assaltá-Ios; do Cel. Jair Cancado
Coutinho, reiterando o convite para que a Comissão faca uma visita ao
Tribunal de Justica Militar; do Cel. Alvaro AntOnio Nicolau, respondendo as
Requerimentos n°s 2.643 a 2.645/98, da Comissão; do Sr. Reinaldo
Fernandes Braga, detento na 6a Delegacia Seccional de Contagern, acusado
de estupro, julgado a revelia e condenado, solicitando ajuda da Comissão
para que a justiça seja feita e que possa ser libertado; do Sr. Luiz Carlos
Maclet, detento na Casa de Detencão Antonio Dutra Ladeira, em Ribeirão das
Neves, solicitando sua transferência para Uberlãndia; da Sra. Neide
CrisOstorno de Souza, mae do Sr. Maury César CrisOstomo de Souza, detento
na Penitenciária Nelson Hungria, solicitando a transferência de seu fllho para
uma penitenciária mais prOxima de Governador Valadares, a fim de ficar mais
perto de seus famitiares; da PolIcia Rodoviaria Federal, informando que foi
aberto processo administrativo para apuração da denOncia feita pelo Sr.
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Moacir Pereira Coimbra, relativa a fatos ocorridos durante manifestação
popular; do Monastère Sainte Claire, do Sr. Mazeau Claude e do Frei Ignacio
M. Galarraga, publicadas, as duas prirneiras, na edição de 27/8/98, e, a
Ultima, na de 4/9/98; do Sr. Fernando Machado Furtado, estudante do Instituto
de Quimica de São Carlos - Universidade de São Paulo, na qual relata que foi
vItima de discriminação por parte de urn programa realizado por prefeituras
que mantém estudantes na unidade da referida Universidade; da Sra. lnês
Maria Dutra e Silva, Promotora de Justiça, e outros, encaminhando cópia de
oficios enviados aos Promotores de Justiça da area criminal das Comarcas
de Contagem, Salinas e Leopoldina, referentes aos sentenciados José Vieira,
Airton de Oliveira Santos e Mario Lucia da Silva; do detento Genaro Coutinho
de Moura, solicitando seja transferido para a Penitenciária Francisco Floriano
de Paula, a fim de ficar mais perto de seus familiares; do Sr. Antãnio PorfIrio
da Silva, encaminhando ao Presidente da Comissão recurso administrativo
contra o Centro de Atendimento ao Cidadão da Assembléia Legislativa desse
Estado. Devido a auséncia do Deputado Durval Angelo, anteriormente
designado para relatar a Projeto de Lei n o 1.423/97, o Presidente redistribui a
referida matéria ao Deputado João Batista de Oliveira. Passa-se 6 P Fase da
Ordern do Dia, corn a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita a apreciação do Plenário da Assernbiéia. Corn a palavra, o Deputado
João Batista de Oliveira ernite parecer, mediante o qual conclui pela
aprovação, no 2° turno, do Projeto de Lei no 1.423/97 na forma do vencido em
10 turno. Submetido a discussão e a votaçâo, é aprovado o parecer. Passa-se
a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação das proposiçães
sujeitas a deliberação conclusiva da Comissão. Subrnetidos a votação, as
Requerimentos n°s 2.680 a 2.682/98 são aprovados. Passa-se 6 3a Fase da
Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de proposiçöes da Comissão.
Corn a palavra, a Deputado João Batista de Oliveira apresenta requerimento
em que solicita sejam convidados a participar de audiência pOblica da
Comissão a Comando-Geral da Policia Mititar, a Superintendéncia da
INFRAERO, em Belo Horizonte, a Ouvidoria-Geral da PolIcia e as familiares
de Marcelo Ribeiro, que faleceu nas dependências do Aeroporto da
Parnpulha, corn a finalidade de se esciarecerem as circunstâncias de sua
mode. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a presença
dos Deputados e as convoca para a prOxima reuniào extraordinária, a
realizar-se no dia 15/10/98, as 14h30rn, corn a finalidade de se apreciar a
Ernenda no 4, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei no 1.393/97,
determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.

Sala das Comissöes, 15 de outubro de 1998.
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João Leite, Presidente - TarcIsia Henriques - Ivair Nogueira.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 22 DE OUTUBRO OF 1998

ATAS

ATA DA 41 0a REUNIAO ORDINARIA, EM 20/10/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1a Parte: 1a Fase (Expediente): Atas
- Correspondência: Mensagem n o 298/98 (encaminha o Projeto de Lei n°
1.945/98), do Governador do Estado; OfIcio n o 34/98, do Presidente do
Tribunal de Contas - OfIcios - 2 Fase (Grande Expediente): - Apresentação
de Proposiçöes: Projetos de Lei n°s 1.946 e 1.947/98 - Questão de ordern;
charnada para recomposiçâo de 'quorum"; inexistência de nümero regimental
para a continuaçäo dos trabalhos - Encerramento - Ordem do dia.

Corn parecimento
- Comparecem os Oeputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Ivo José -

Adelmo Carneiro Leäo - Agostinho Patrüs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva -
Alencar da Silveira Junior - Alvaro Antonio - Anivaldo Coelho - AntOnio
Andrade - AntOnio Julio - Ojalma Diniz - Durval Angelo - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - Marcos Helénio - Maria
José Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Paulo Pettersen -Pericles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastião Helvécio - Wanderley
Avila - Wilson Pires - Wilson TrOpia.

Abertura
o Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14hl5min, a lista de

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

ia Parte
1  Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Glycon Terra Pinto, 2 0- Secretário "ad hoc", procede a leitura

das atas das duas reuniOes anteriores, que sâo aprovadas sem restriçOes.
Correspondéncia

- 0 Deputado Gilmar Machado, 1 1-Secret6rjo "ad hoc", 10 a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N o 298/98*
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Belo Horizonte, 16 de outubro de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encarninhar a Vossa ExcelOncia, para ser submetido ao

exame e deliberação da egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei
incluso, que autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao MunicIpio de
Oliveira.

0 imóvel em apreco, constituldo de terreno e benfeitorias, entre as quais
urn sobrado estilo neoclássico, fol adquirido por compra e venda pelo Estado
no ano de 1912, para a instalaçäo da Comarca de Oliveira. Por longo tempo
abrigou o Foro local, ate a sua transferéncia para outro prédio doado pelo
Municipio de Oliveira.

Corn a sua desocupacOo fol o imOvel restaurado e ampliado para acolher a
Fundacão da Casa de Cultura Carlos Chagas, que desempenha papel de
destaque na area cultural da região.

Pleitela o MunicIpio que o imOvel lhe seja doado, pois ali funciona uma
Fundacão por ele institulda e mantida, e sobre a qual recai a responsabilidade
de sua preservaçào, uma vez que o casarão é tombado pelo Decreto
Estadual n° 19.112, de 28 de marco de 1978.

A reivindicacOo e justa, tanto mais que as atividades da Casa de Cultura
Carlos Chagas de ha muito integram o calendário cultural do Estado.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa ExcelOncia a manifestaçOo do meu alto
apreco e especial consideracao.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N o 1.945/98

Autoriza o Poder Executivo a doar imOvel ao MunicIpio de Oliveira.
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao MunicIpio de Oliveira o

imOvel de propriedade do Estado, constituido de terreno e respectivas
benfeitorias, compostas de sobrado estilo neoclássico e outras dependéncias,
situado na Praça 15 de novembro n o 103, centro da Cidade de Oliveira,
havido por compra e venda, conforme escritura registrada sob a n° 1009, do
Livro 3-A, folha 99, do CartOrio de Registro de Imóveis da Comarca de
Oliveira.

Parágrafo Onico - 0 imóvel de que trata este artigo destina-se a sede da
Casa de Cultura Carlos Chagas, da Cidade de Oliveira.

Art. 20 - Da respectiva escritura de doacão constarão as seguintes
cláusulas:

I - obrigação do donatário de utilizar o im6vel exclusivamente em atividades
culturais;

11 - cumprimento dos encargos decorrentes do tombarnento do imôvel,
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constarite do Decreto n o 19.112, de 28 de marco de 1978.
Parágrafo ünico - 0 descumprimento do disposto neste artigo importará na

reversáo do imóvel ao patrimOnio do doador.
Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 40 - Revogam-se as disposiçöes em contrário."
- Publicado, vai o projeto as Comissöes de Justica 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

No 34/98, do Conselheiro Flávio Regis Xavier de Moura e Castro,
Presidente da 4a Câmara do Tribunal de Contas do Estado, comunicando que
esse Tribunal decidiu pela irregularidade do instrumento protocolizado corn o
no 429858 e seus apensos, referentes a contratos, convénios e termos de
cooperação celebrados entre a PMMG e diversas entidades. (- A Comissäo
de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Fernando Antonio Rodriguez, Secretário de Recursos HIdricos do
Ministério do Meio Ambiente, encaminhando cápia do Décimo Termo Aditivo
ao Convênio MMA/SRH no 049, celebrado entre esse Ministério e o Governo
deste Estado. (- A Comissão de Fiscalizaçào Financeira, para os fins do art.
74 da Constituiçao Estadual, c/co art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário da Educação,
encaminhando o OfIcio DISAISRH no 1.763/98, da Diretoria de Seleção e
Acompanhamento, responsável pela realizaçao dos concursos püblicos na
referida Secretaria, o qua] contém informaçOes solicitadas pelo Deputado
Marcos Helênio. (- Anexe-se ao Requerimento no 2.496/98.)

Do Sr. João Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, encaminhando, em
atencao a requerimento do Deputado José Bonifácio, informaçoes relativas ao
Fundo Estadual de Saneamento Básico - FESB. (- Anexe-se ao
Requerimento n o 2.580/98.)

Do Sr. Elmo Pahl, Superintendente Estadual do Banco do Brasil,
agradecendo convite para a reunião especial em homenagem aos 50 anos do
Lar dos Meninos Dom Orione.

Do Sr. Laércio Conceicão Lima, Promotor de Justiça em Uberaba,
encaminhando artigo de sua autoria, que trata da orgariização e da divisào
judiciária nos Estados.

Do Sr. Renato Santos Pereira, Secretário Municipal Adjunto de Governo,
informando, em atenção a requerimento do Deputado Antonio Genaro, que a
construção de lanchonete e banheiro püblico sob o viaduto da Lagoinha é

113
inviável, visto que o uso desse espaço está autorizado exciusivamente a
vendedores ambulantes. (- Anexe-se ao Requerimento no 2.618/98.)

Do Sr. José Antonio de Moraes, Corregedor-Geral de Policia da Secretaria
da Seguranca Püblica, enviando cópias dos ofIcios originários da 39
Delegacia Regional de Seguranca Ptiblica e do Juiz de Direito da 2 1 Vara, da
Comarca de Pirapora, relativos ao Sr. Hélio Augusto Tameirão. (- A Cornissão
de Direitos Humanos.)

Da Sra. Jeanne Borden e outros, membros de urn grupo internacional de
estudantes em Oakland, California, e do Sr. Gianfranco Martini, de Firenze,
Itália, (2), solicitando providências a respeito de agressão sofrida pelo Frei
Rodrigo de Castro, por operários da Pastoral Social Rural e por trabalhadores
sem terra, no MunicIpio de Uberlândia. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

2 a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposicöes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposlcoes:
PROJETO DE LEI N O 1.946/98

Declara de utilidade piiblica o Centro Evangélico Transcultural de Alfenas -
CETA -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Centro Evangélico

Transcultural de Alfenas - CETA -, corn sede no MunicIpio de Alfenas.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
Glycon Terra Pinto
Justificação: 0 Centro Evangélico Transcultural de Alfenas, fundado em

3/11/91, e uma entidade religiosa, cristã, evangélica e beneficente que tern
por finalidade o estabelecimento de igrejas para a difusáo do evangelho e a
prestacão de assistëncia social. Para tanto, ministra preceitos morais e
religiosos a comunidade, propicia-Ihe acesso a eventos culturais, além de
colocar a sua disposicao diversos serviços, fazendo corn que mais e mais
pessoas tenham acesso aos direitos sociais básicos.

Além de levar a efeito suas iniciativas corn pleno êxito, a instituição
apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pUblica, razão
por que esperamos a anuência dos nobres colegas ao titulo declaratOrio que
he está sendo outorgado.

- Publicado, vai o projeto as Comissães de Justica, para exame preliminar,
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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 1.947/98
Declara de utilidade pCiblica o Conseiho de Desenvolvirnento Comunitário

do Distrito do Ribetrão - CCRR -, corn sede no MunicIpio de Virginia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° Fica declarado de utilidade pblica o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário do Distrito do Ribeirão - CCRR -, corn sede no Municipio de
Virginia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Reuniães, de de 1998.
Agostinho PatrUs
Justificação: 0 Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito do

Ribeirão - CCRR -, dotado de personalidade juridica própria e regido pelo
direito privado, objetiva contribuir para o desenvolvimento do referido distrito,
atuando nos campos econôrnico e cultural, além de atender as familias
carentes em suas necessidades básicas.

o distrito pertence a zona rural do Municipio de Virginia, no Sul do Estado,
situado nurn vale da serra da Mantiqueira, e suas atividades de maior
expressão são a pecuária, as indüstrias de laticinios e doces e o cultivo de
frutas como pêssego, figo e përa.

A referida instituição trabalha corn a finalidade de apoiar o produtor rural,
incentivar a promoção de cursos profissionalizantes que atendarn ao mercado
de trabaiho da regiáo e promover a cultura e a preservaçâo das raizes
históricas.

Além das importantes iniciativas que desenvolve em prol do bem-estar
social, é importante ressaltar que ela é regida por estatuto prOprio, funciona
ha mais de dois anos, e sua diretoria é cornposta de pessoas idãneas e não
rernuneradas pelo trabalho que executam, conforme atesta 0 Prefeito
Municipal de Virginia.

Do que foi dito, depreende-se que a entidade está apta, sob todos Os
aspectos, a receber o tItulo declaratório ora proposto.

- 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.

Questão de Ordem
o Deputado Francisco Ramalho - Sr. Presidente, como V. Exa. pode ver, de

pIano, não ha "quorum" para a continuação de nossos trabalhos. Solicito,
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portanto, que V. Exa. encerre a reunião.

o Sr. Presidente - Tendo em vista a importância da matéria constante na
pauta, a Presidência vai determinar seja feita chamada para recomposicão de
"quorum". Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

o Sr. Secretário (Deputado Gilmar Machado) - (- Faz a chamada.)
o Sr. Presidente - Responderam a chamada 21 Deputados. Nâo ha

"quorum" para a continuaçào dos trabalhos.
Encerramento

o Sr. Presidente - A Presidéncia encerra a reuniâo, convocando Os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 21, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edicão anterior.).
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 21/10/98
Presidéncia do Deputado Francisco Ramalho

Sumário: Comparecirnento - Falta de "quorum' - Ordern do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Marcelo Gonçalves - Adelmo

Carneiro Leão - Agostinho PatrUs - AIlton Vilela - Ajalmar Silva - Antonio
Andrade - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Maria José Haueisen - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Pericles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Helvécio - TarcIsio Henriques.

Falta de "Quorum"
0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Rarnalho) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existência de nUmero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de "quorum", e convoca Os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 22, as 14 horas, corn a seguinte
ordem do dia: (-A ordem do dia anunciada é a publicada nesta edicão.).

ATA DA 29a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FlscALlzAçAo FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa
e oito, comparecem na Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Rarnalho, Elmo Braz e
Maria Olivia, mernbros da Mesa da Assembléia; Kemil Kurnaira, José Braga,
Sebastiâo Navarro Vieira e Sebastião Helvécio, membros da Comissão de



116
Fiscalização Financeira e Orcamentaria; e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabaihos, após o que é a ata da reunio anterior lida e
aprovada. Isso posto, o Presidente informa que a reuniäo tern por finalidade
apreciar processos de prestacäo de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvencão social, auxIlio para despesas
de capital e transferência a municIpio, nos termos do art. 3 0, III, da Lei n°
11.815, de 24/1/95; da Deliberacão da Mesa n° 1.556 e das demais normas
vigentes. Em seguida, os processos são distribuldos aos Deputados Ermano
Batista, Corregedor; Dilzon Melo e José Braga, relatores no ãmbito da Mesa e
da Comissão de Fiscalizacão Financeira e Orçamentâria, respectivamente, os
quais, verificando as prestacöes de contas, emitern, cada urn por sua vez,
pareceres pela aprovação, em conjunto, dos processos das seguintes
entidades: Associacão Comun. Amigos Acauã, Associação Comun. Distrito
Pereirinhas, Associacão Pais Amigos Excepcionais - Brumadinho, Associacão
Pais Amigos Excepcionais - Maria Fe, Associacão Reinado Rosãrio
Lamounier, Centro Comun. Bela Vista Alvorada, Coral Trovadores Vale,
Creche Estrela Lago, Loja MacOnica Fraternidade Rioverdense, Prefeitura
Municipal de Buritizeiro, Prefeitura Municipal de Coqueiral, Prefeitura
Municipal de Florestal, Prefeitura Municipal de Materlândia, Prefeitura
Municipal de Senhora do Porto, Prefeitura Municipal de Uberaba, Sociedade
Musical Amantes Lira Guiricema. Submetidos a discussão e votacão, são os
pareceres aprovados, cada urn por sua vez. Cumprida a finalidade da
reuniâo, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares, convoca os
membros da Mesa e da Comissão para a prOxima reunião, determina que se
lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuriiöes da Mesa da Assernbléia, 5 de outubro de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kemil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista. 	 -

ATA DA 30 REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniães da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramatho, Elmo Braz e Maria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião
Helvécio e Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de Fiscalizacâo
Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor. Havendo nümero
regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os
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trabalhos, após o 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 aplicacão de recursos liberados por esta Casa a tItulo
de subvencão social, auxIlio para despesas de capital e transferéncia a
municipio, nos termos do art. 3 1, Ill, da Let n° 11.815, de. 24/1/95, da
Deliberação da Mesa n° 1.556 e das demais normas vigentes. Em seguida, os
processos são distribuidos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor,
Dilzon Melo, relator no âmbito da Mesa, e José Braga, relator no âmbito da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quats, verificando as
prestaçöes de contas, emitem, cada urn por sua vez, pareceres pela
aprovação, em conjunto, dos processos das seguintes entidades: Associacão
Comun. Bairro Baixo, Associação Comun. Pequenos Prod. Rurais Umbuzeiro,
Associacão Moradores Municipio Jacinto, Associacão Pequenos Produtores
Rurais Região Mangues, Caixa Escolar Dom Silvério, Centro EspIrita André
Luiz - Patos Minas, Clube Esportivo Pinheiros, Prefeitura Municipal Cana
Verde, Prefeitura Municipal Maripá Minas, Prefeitura Municipal Raul Soares.
Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados, cada urn
por sua vez. Cumprida a finalidade da reuniào, a Presidência agradece a
presença dos parlarnentares, convoca os membros da Mesa e da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a proxima reunião ordinária,
determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia, 13 de outubro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Ramalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kernil Kurnaira - José Braga - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 31 a REUNIAO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLEIA E DA
COMISSAO DE FISCALIZAçAO FINANCEIRA E 0RçAMENTARIA

As dez horas do dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniöes da Mesa da Assembléia os Deputados
Rorneu Queiroz, Dilzon Melo, Francisco Ramalho, Elmo Braz eMaria Olivia,
membros da Mesa da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga, Sebastião
Helvécio e Sebastiâo Navarro Vieira, membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista, Corregedor.
Havendo nimero regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabaihos, apOs o que é a ata da reunião anterior lida e
aprovada. lsso posto, o Presidente informa que a reunião tern por finalidade
apreciar as processos de prestacão de contas da aplicação dos recursos
liberados por esta Casa a titulo de subvenção social, auxilio para despesas
de capital e transferéncia a municipio, nos termos do art. 30, Ill, da Lei n°
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11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n° 1.556, da Mesa da
Assembléia, e das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são
distribuldos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Melo, relator
no âmbito da Mesa, e José Braga, relator no ãmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçarnentária, Os quais, verificando as prestaçoes
de contas, emitem, cada urn por sua vez, pareceres pela aprovaçäo, em
conjunto, dos processos das seguintes entidades: Associacâo Comun.
Crisólita, Associação Comun. Santa Quitéria, Associação Familia Cana, Caixa
Beneficência Igreja Evangelica Assernbléia Deus, Conselho Central
Cataguases SSVP, Conselho Desenv. Rural Contendas, Prefeitura Municipal
Jacinto, Prefeitura Municipal Piedade Gerais. Submetidos a discussão e
votaçâo, SãO 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 de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para a próxirna reunião ordinária, determina que se lavre a ata
e encerra os trabaihos.

Sala de Reuniöes da Mesa da Assernbléia, 20 de outubro de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Rarnalho - Elmo Braz

- Maria Olivia - Kernil Kumaira - José Braga - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.

COMuNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
CoMuNlcAçOEs

- 0 Sr. Presidente despachou, em 21/10/98, as seguintes comunicaçães:
Do Deputado Dimas Rodrigues, dando ciência a Casa do falecimento do Sr.

Lelinino Angelo Silva, ocorrido nesta Capital, em 15/10/98. (- Ciente. Oficie-
Se.)

Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a Casa do falecimento da Sra.
Maria da Conceicão Machado, ocorrido em Nova Lima, em 10/10/98. (-
Ciente. Oficie-se.)
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ATAS

ATA DA REUNIAO ORDINARIA EM 22/10/98
Presidência do Deputado Durval Angelo

Sumário: Cornparecirnento - Falta de quorum - Ordern do Dia.
Corn parecimento

- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrüs - Anivaldo

Coelho - Durval Angelo - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Irani Barbosa
- Maria José Haueisen - Sebastião Helvécio - TarcIsio Henriques - Wilson
Trópia.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Durval Angelo) - As 14hl5min, a lista de

comparecimento não registra a existéncia de nürnero regimental. A
Presidência deixa de abrir a reuniâo, por falta de "quorum", e convoca os
Deputados para a reunião especial de terça-feira, dia 27, as 20 horas, nos
termos do edital de convocacão, bern como para a reunião ordinária, na
mesma data, as 14 horas, corn a seguinte ordem do dia: (-A ordem do dia
anunciada será publicada na edição do dia 27/10/98.).

ATA DA 8a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS
HUMANOS

As quatorze horas e trinta minutos do dia quinze de outubro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissöes os
Deputados João Leite, lvair Nogueira e TarcIsio Henriques, membros da
supracitada Comissão. Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado TarcIsio Henriques, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a Emenda
n 04, apresentada em Plenário, ao Projeto de Lei n o 1.393/97, da CPI do
Sistema Penitenciário, que dispöe sobre o transporte de preso provisório ou
condenado. Passa-se 11 Ease da Ordern do Dia, corn a discussão e a
votação de parecer sobre proposicão sujeita a apreciação do Plenário. Corn a
palavra, o Deputado lvair Nogueira emite parecer, mediante o qual conclui
pela aprovação da Emenda n o 4, apresentada em Plenário, e da Emenda n15,
que apresenta. Subrnetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
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Cumprida a finalidade da reuniâo, a Presidência agradece a presença dos 	 BELO HORIZONTE, TERcA-FEIRA, 27 DE OUTUBRO DE 1998
parlamentares, convoca Os membros da Cornissâo para a prOxima reuniâo
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 15 de outubro de 1998.
Joáo Leite, Presidente - Durval Angelo - Joào Batista de Oliveira.

ATAS

ATA DA 5a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR DE
INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE

MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PI.IJBLICA E PRIVADA,
BEM COMO A COMERCIALIZAcAO DOS MESMOS NO ESTADO

As dez horas e dez minutos do dia quatorze de outubro de mil novecentos e
noventa e olto, comparecem na Sala das Comissães os Deputados Wilson
Pires, Adelmo Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Irani Barbosa, membros da
supracitada Comissão. Encontra-se presente, também, o Deputado Joäo
Batista de Oliveira. Havendo nümero regimental, o Presidente, Deputado
Wilson Pires, declara abertos os trabalhos e, em virtude da aprovaçäo de
requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a leitura da ata
da reuniäo anterior, a qual é dada por aprovada e subscrita pelos membros
presentes. 0 Deputado Carlos Pimenta, atendendo a solicitação do
Presidente, procede a leitura de denUncia recebida pelo serviço "Fale corn as
Comissöes". A seguir, o Presidente informa que a finalidade da reuniáo é
discutir e aprovar o novo cronograma dos trabalhos da CPI, bern como a
rnatéria de interesse da Comissäo, e indaga se ha alguma proposiçâo a ser
apresentada. 0 Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta proposta de novo
cronograma dos trabalhos da Comissão, o qua[ é aprovado. Apresenta, ainda,
dois requerimentos: no primeiro, solicita sejam encaminhadas as denüncias
recebidas por esta Comissão a Vigilância Sanitária Estadual e a Municipal,
para que obtenham informacöes sobre as suspeitas evantadas; submetido a
votação, é o requerimento aprovado; no segundo, pleiteia seja oficiado ao Dr.
Francisco Rabelo, Superintendente -Geral da Policia Civil em Minas Gerais,
solicitando informaçöes relativas aos inquéritos instaurados no Estado sobre
falsificacão, roubo, desvio ou sonegação fiscal, envolvendo rnedicamentos;
submetido a votacäo, é o requerimento aprovado. 0 Deputado Irani Barbosa
apresenta requerirnerito, em que solicita seja oficiado ao Dr. Tadeu de Moura
Gomes, Coordenador do Nicleo de Processamento de lnforrnaçoes sobre
Remédios Falsificados da PolIcia Federal de Minas Gerais, solicitando o envio
a esta CPI de cópia dos inquéritos instaurados por aquele órgäo sobre o
desvio de medicamentos adquiridos pelo Ministério da SaUde para
distribuicão gratuita no ãmbito do SUS. Cumprida a finalidade da reuniào, a
Presidéncia agradece a presenca dos parlarnentares, convoca os membros
da Comissão para a prôxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
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encerra Os trabalhos.

Sala das Comissöes, 21 de autubro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Adelmo Carneiro Leo - Irani Barbosa - Joäo

Leite - Joâo Batista de Oliveira.
AlA DA ia REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO PARLAMENTAR

DE INQUERITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A ENTRADA DE
MEDICAMENTOS FALSOS NA REDE HOSPITALAR PUBLICA E PRIVADA,

BEM COMO A COMERCIALIZAçAO DOS MESMOS NO ESTADO
As quatarze horas e quinze minutos do dia vinte e urn de outubro de mil

navecentos e noventa e oito, comparecern na Sala das Comissöes as
Deputados Adelmo Carneiro Leâo, Irani Barbosa, Jorge Eduardo de Oliveira,
Joâo Leite e João Batista de Oliveira (substitundo estes, respectivarnente, Os
Deputados Carlos Pirnenta e Alencar da Silveira Junior, par indicação da
Liderança do Bloco Social Trabalhista), membras da supracitada Carnissäo.
Registra-se, ainda, a presença do Deputada Raul Lima Neto. Havenda
nimero regimental, a Presidente em exercIcio, Deputado Adelmo Carneiro
Leâo, declara aberta a reuniâo e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Jao Leite, dispensa a leitura da ata da reuniãa anterior, a qual
é dada par apravada e subscrita pelos membros da Comissào presentes. 0
Presidente informa que a finalidade da reuniâo é auvir a Sr. Rodrigo Botelho
Campos, Coordenador do PR000N de Bela Horizonte; a Cel. Marcia Lopes
Porto, Camandante-Geral da Palicia Militar de Minas Gerais, representado
pelo Ten.-Cel. AntOnio Luiz da Silva; e a Sr. Paulo Rubens Pereira Diniz, ex-
Presidente da Central de Medicamentas do Ministério da Saüde e ex-
Secretário Nacional da Vigilãncia Sanitária. A Presidéncia passa a palavra ao
Sr. Rodrigo Botelho Campos, ao Ten.-Cel. AntOnio Luiz da Silva e ao Sr.
Paulo Rubens Pereira Diniz, que, cada urn par sua vez, fazem suas
consideraçaes iniciais. Após as explanaçOes, a Presidência abre a fase dos
debates. Os canvidados sâo questionados pelas Deputados Jorge Eduardo
de Oliveira, Raul Lima Neto, Irani Barbasa e Adelma Carneiro Leão, confarme
cansta nas notas taquigráficas. 0 Presidente indaga se ha alguma proposiçâa
a ser apresentada. 0 Deputado Irani Barbosa, corn a patavra, apresenta urn
requerimenta no qua[ solicita seja convidado a proprietária da Dragaria
Americana de Ipatinga para prestar infarmacOes a esta Comissão
Parlamentar de lnquerio. Colocado em votaçào, a requerimento é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidéncia agradece a participação dos
convidados e a presença dos parlamentares, canvoca as membros da
Camissâo para a prOxima reuniào extraordiriária, a ser realizada no dia 22 de
outubro, as 10 horas, determina a lavratura da ata e encerra as trabalhos.
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Sala das ComissOes, 22 de autubro de 1998.
Wilson Pires, Presidente - Irani Barbosa - Adelma Carneiro Lea - Maria

José Haueisen.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 1998

TRAMITAçA0 DE PROPOsIçOEs

PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJ ETO DE LEI N o 1.669/98
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o Projeto de Lei n o 1.669/98

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

Publicada no "Diário do Legislativo" de 28/3/98, a proposição foi distribuida
a Comissão de Constituição e Justiça, que conduiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade corn a Emenda n o 1, que apresentou.

Vern o projeto a esta Comissâo para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188, c/co art. 102, IV, "d", do Regirnento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame traz normas relativas aos direitos e as obrigaçães dos

usuários de transporte coletivo intermunicipal e estabelece as penalidades a
serem aplicadas nos casos de inobservãncia de seus preceitos.

Cumpre dizer que a maioria das disposiçoes contidas na proposição ja se
encontram consubstanciadas na Iegislaçao pertinente a matéria, em particular
no Decreto no 32.656, de 15/3/91, que contém o Regulamento do Transporte
Coletivo Intermunicipal. Contudo, conforme ressalta o parecer da Comissão
de Constituição e Justiça, é meritOria a iniciativa de se reunirem em uma lei
especIfica os direitos e as obrigacöes dos usuários desse serviço ptiblico. E
que a lei, ao instituir medida corn finalidade social, ha de buscar, quanto
possive!, faz&-Io de forma pedagógica. Dessa forma, é razoável afirmar que,
uma vez editada uma lei nos termos preconizados pebo projeto, haveria, por
parte dos usuários do transporte coletivo intermunicipal, major
conscientização de seus dire itos e obrigaçoes, o que contribuiriapara imprimir
mais eficácia as disposiçoes normativas referentes a matéria. Assim, seria de
se esperar, por parte dos delegatários do transporte coletivo, major
preocupação corn a quabidade dos serviços ofertados a população.

Julgamos oportuno, outrossim, formubar as Emendas n o
s 2 e 3, de modo a

afastar pequena impropriedade da proposição. Trata-se do disposto no art. 10,
V, o qua] prevê, como urn dos direitos dos usuários do transporte coletivo,
zelar pela conservaçâo dos bens e equiparnentos por meio dos quais Ihes são
prestados os serviços". Ora, na verdade, tab dispositivo refere-se antes a uma
obrigaçao que a urn direito, razão pela quab haveria de vir consignado no
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artigo que trata das obrigacöes dos usuários, e não naquele relativo a seus
direitos. As emendas propostas visam a afastar essa impropriedade,
procedendo a devida localizacão desse comando normativo no articulado do
projeto.

Conclusão
Em face do exposto, somos peba aprovação do Projeto de Lei no 1.669/98

corn as Emendas n
o
s 1, da Comissão de Constituicão e Justica, e 2 e 3, a

seguir red igidas.
EMENDA N o 2

Suprima-se o inciso V do art. 10.

EMENDA N O 3
Acrescente-se ao art. 2 0 o seguinte inciso XII:
"Art. 20 - .....................
XII - demonstrar falta de zebo pela conservacão dos bens e equipamentos

por meio dos quais Ihes são prestados os servicos.".
Saba das Comissöes, 27 de outubro de 1998.
Gerado Nascimento, Presidente e relator - Ambrásio Pinto - José Militäo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 29 DE OUTUBRO DE 1998

ATAS

ATA DA41P REUNIAO ORDINARIA, EM 27/10/98
Presidéncia do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: 1 1 Fase (Expediente): Atas
- Correspondéncia: OfIcios - 2 Fase (Grande Expediente): Apresentacão de
Proposicöes: Projetos de Lei n

o
s 1.948 e 1.949/98 - Requerimentos n

o
s 2.690

a 2.699/98 - Requerimentos dos Deputados Berié Guedes, TarcIsio Henriques
e Marcos Helênio (4)- Comunicaçoes: ComunicacOes dos Deputados Alericar
da Silveira JCinior (2), Sebastião Navarro Vieira, Bilac Pinto(3) e Raul Lima
Neto - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto e Gilmar
Machado - 2a Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de lnscricoes - Leitura
de Comunicaçaes - Questão de ordem - Acordo de Liderancas; Decisão da
Presidéncia - Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados
Bené Guedes e Tarcislo Henriques; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Marcos Helênio(4); aprovacão - 2a Fase:
Discussão e Votaçao de Proposicaes: Req uerimento do Deputado Joào Leite;
aprovacâo - Votaçâo, em turno ünico, do Veto Total a Proposição de Lei no
13.807; questào de ordern; chamada de votaçao secreta; manutencao -
Questào de ordem - Votaçao, em turno Onico, dos Vetos Parciais as
Proposiçoes de Lei n os 13.822 e 13.827; manutenção - Questâo de ordem -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Goncalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho PatrUs - Ajairnar Silva - Alencar da Silveira JUnior - Alvaro
AntOnio - AmbrOsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antonio
Genaro - Antonio JUlio - AntOnio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano
Batista - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Irani Barbosa - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga -
José Henrique - José Maria Barros - José Militao - Kemil Kumaira - LeonIdio
Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo
Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastiào Navarro
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Vieira - Tarcislo Henriques - Wilson Fires - Wilson Trópia.

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

comparecimento registra a existência de nUmero regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a protecäo de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Corn a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder a leitura
das atas das trés reuniOes anteriores.

1  Parte
l a Fase (Expediente)

Atas
- 0 Deputado Ivo José, 2°- Secretário, procede a leitura das atas das trés

reuniOes anteriores, que sao aprovadas sern restriçOes.
Correspondéncia

- A Deputada Maria Olivia, 5 a Secret6ria , nas funçOes de 1°-Secretário, lé a
seguinte correspond éncia:

OFICIOS
Do Sr. Joäo Heraldo Lima, Secretário da Fazenda, encaminhando os

demonstrativos contábeis da adrninistracáo direta e indireta e de fundos,
referentes ao més de setembro de 1998. (- A Comissào de Fiscalizacão
Financeira.)

Da Sra. Maria do Carmo Porto Oliveira, Chefe da Assessoria de Assuntos
Parlamentares do Ministério da SaUde, informando, em atencäo a
requerimento da Comissão de SaUde, que está em processo de Iicitacao o
projeto que beneficiará o Hospital AntOnio Dias Maciel, de Patos de Minas, no
âmbito do prograrna REFORSUS. (- A Comissão de SaUde.)

Da Sra. Maria do Carmo Porto Oliveira, Chefe da Assessoria de Assuntos
Parlamentares do Ministério da SaUde, encaminhando, em atencäo a
requerirnento do Deputado Carlos Pimenta, informacOes relativas aos
recursos liberados para o Estado e destinados ao combate a dengue.

Do Sr. José Mario Miranda Abdo, Diretor-Geral da Agenda Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL -, encaminhando convite para a cerimônia de
assinatura do contrato de concessao para o Aproveitamento Hidrelétrico
Sobragi, no rio Paraibuna, a ser celebrado entre essa Agenda e a Cia.
Paraibuna de Metais.

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imôveis e Serviços da Secretaria de
Adrninistraçâo, informando, em atençâo a requerimento da Comissão de
Justiça, que a Secretaria da Educacão foi consultada sobre o Projeto de Lei
no 1.850/98 e que, tao logo haja pronunciamento, esta Casa sera
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comunicada. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.850/98.)

Do Sr. Rodoipho Moreira, Presidente da Associaçâo das Empresas de
Planejamento e Consultoria Empresarial do Nordeste, solicitando seja
proposta acào de inconstitucionalidade por omissáo de medida, para tornar
efetiva a norma contida no art. 35 do Ato das Disposiçoes Constitucionais
Transitórias da Carta Magna.

21 Fase (Grande Expediente)
Apresentaçâo de Proposiçoes

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

- Nesta oportunidade, sâo encaminhadas a Mesa as seguintes proposiçães:
PROJETO DE LEI N O 1.948/98

Declara de utilidade pUblica a Associação dos Militares da Reserva
Remunerada, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas - AMIR -, corn
sede no Municipio de Juiz de Fora.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçáo dos Militares da

Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas das Forças Armadas -
AMIR -, corn sede no Municlpio de Juiz de Fora.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposicães em contrário.
Sala das Reuniöes, 25 de setembro de 1998.
José Maria Barros
Justificaçào: A Associação dos Militares da Reserva Remunerada,

Reformados e Pensionistas das Forças Armadas - AMIR - é uma entidade
sem fins lucrativos, que tern por objetivo prestar assistência e auxllio as
comunidades carentes e a seus associados, praticando a filantropia.

A entidade preenche os requisitos exigidos pela Lei n° 5.830, de 6/12/71,
necessários a declaraçâo de utilidade pCiblica, conforme pode ser constatado
pela documentaçao anexa. 	 -

Em face do exposto, solicito o apolo dos nobres pares para a aprovaçäo do
presente projeto.

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

PROJ ETO DE LEI N O 1.949/98
Declara de utilidade pUblica a Liga de Desportos de Nova Serrana, corn

sede no Municipio de Nova Serrana.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Liga de Desportos de Nova

Serrana, corn sede no Municipio de Nova Serrana.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Reuniöes, de de 1998.
José Militâo
Justificação: A Liga de Desportos de Nova Serrana é urna entidade civil

sem fins lucrativos, corn sede e foro na cidade de Nova Serrana. 0 objetivo
da liga é difundir, aperfeicoar e disciplinar a prática do desporto amador que
dirige e organizar campeonatos e torneios, servindo ao rnunicipio, ao Estado
e ao Pals, sem distincâo de nacionalidade, cor, religiao, sexo, estado civil
nem credo religioso.

Os estatutos da entidade estao registrados no CartOrio do Registro de
lmOveis , Titulos e Docurnentos da Cornarca de Pitangui, sob o n° 4.177 do
livro A-3 e averbados sob n° 2, reg. 61, as fis. 145/6, corn data de 11/12/97.
Conforrne atesta o Delegado de Policia William Gonçalves da Costa, a Liga
de Desportos de Nova Serrana está em pleno e regular funcionamento ha
rnais de dois anos, cumprindo suas finalidades estatutárias, e sua diretoria é
composta de pessoas idôneas, que nâo auferem remuneraçâo pelo exercicio
dos cargos que ocupam.

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

REQUERIMENTOS
N O 2.690/98, do Deputado Miguel Martini, pleiteando que se solicite ao

Governador do Estado autorização para que microempresas corn receita
bruta anual ate R$60.000,00 possam emitir nota fiscal global diana, sem
discrirninaçâo de mercadorias, independentemente da atividade comercial,
ate 31/12/99. (- A Comissão de Fiscalizacâo Financeira.)

N O 2.691/98, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja registrada nos
anais da Casa mocáo de regozijo pelo Dia Internacional do Controlador de
Tráfego Aéreo, comemorado em 20 de outubro. (- A Comissäo de
Transporte.)

NO 2.692/98, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo sejam solicitadas
a Corregedoria-Geral da Policia Civil informacöes sobre o andarnento do
inquérito policial instaurado contra o policial civil Sérgio Eduardo Carneiro da
Silva, que teria atentado contra a vida do Sr. Hedirley MirUsculo de Paula. (- A
Mesa da Assembléia.)

N O 2.693/98, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando seja
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encaminhada ao Ministério Püblico, para as devidas providências, denüncia
apresentada pelo Sr. Geraldo Monteiro, relativa a arbitrariedades que
estariam sendo praticadas contra detentos da cadeia piblica de TimOteo. (- A
Cornissão de Direitos Humanos.)

N° 2.694/98, da Comissão de Direitos Humanos, pleiteando seja
encaminhada ao Diretor do DETRAN-MG, para as providências cabIveis,
denüncia apresentada pelo Sr. André Luiz Pereira Lara contra examinadores
de candidatos a habilitação para conduzir motocicletas. (- A Cornissão de
Direitos Humanos.)

N° 2.695/98, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo seja encarninhada
a Corregedoria-Geral da PolIcia Civil, para apuração dos fatos, dentincia
apresentada pela Sra. Janete Pereira da Silva, relativa a arbitrariedades que
estariam sendo praticadas contra seu irmão Valdez Pereira da Silva, detento
na Penintenciária José Maria de Alkmin. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.696/98, da Comissão de Direitos Hurnanos, pleiteando seja
encaminhada a Corregedoria-Geral da Policia Civil, para as providéncias
cabiveis, dentncia apresentada pelo Sr. Ademar Martins de Lima, que alega
ter sido agredido na delegacia de Venda Nova, em 11/1/98. (- A Comissão de
Direitos Humanos.)

N° 2.697/98, da Comissão de Direitos Humanos, pedindo seja encaminhada
ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, para as
devidas providéncias, denUncia apresentada pela Sra. Angelica Helena Belo
Cotta, relativa a suspeita de abuso sexual contra seu fllho Daniel Cotta
Mourão Elias. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.698/98, do Deputado João Leite, pleiteando seja solicitada ao
Secretário da Sade a implantação de urn posto de saüde e aquisição de uma
ambulância para atender a aldeia maxacali, localizada nos MunicIpios de
Santa Helena de Minas e Bertôpolis. (- A Corn issão de Saüde.)

N° 2.699/98, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja feito
pedido ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda para que se
tome obrigatória a inserção, na nota fiscal, do valor da taxa de juros cobrada
nas vendas a prazo. (- A Cornissão de Defesa do Consumidor.)

- São também encaminhados a Mesa requerimentos dos Deputados Bené
Guedes, TarcIsio Henriques e Marcos Helênio (4).

Comunicaçoes
- São também encaminhadas a Mesa comunicaçöes dos Deputados

Alencar da Silveira JUnior (2), Sebastião Navarro Vieira, Bilac Pinto (3) e Raul
Lima Neto.

Oradores Inscritos
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• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz; Srs. Deputados, Sras. Deputadas, meus senhores, minhas
senhoras, hoje, esta Casa tern o privilegio de poder celebrar corn todos, uma
celebração na qual, evidentemente, estáo incluIdos as que perderarn e as que
ganhararn. E, então, a Casa parlamentar se reUne, num ato de humildade e
de grandeza, porque a humildade é caracteristica do próprio Deus. Deus,
habitando a Terra em forma de homem, humilhou-se. E essa não é, na
verdade, uma auto-humilhacão ou uma humilhacão, mas uma demonstracão
de que esta Casa parlamentar é aberta para a reflexão sabre a que
representa a vontade do povo do Estado de Minas Gerais.

Numa democracia pura prevalece entâo a ordem, a lOgica, a progresso e,
consequentemente, a aplauso desta Casa ao povo de Minas Gerais, porque
esse povo escolheu Itarnar Franco como seu Governador. 0 pavo de Minas
Gerais escolheu Itamar Franco, numa vitOria estonteante, numa revelaçâo
para nós - que podemos daqui enxergar melhor a povo que nos enxerga
melhor do que nós a nOs rnesmos daqui - de que esta Casa é dernocrática, de
que esta Casa é pea ordem, de que esta Casa é pelo progresso, de que esta
Casa se dobra a vontade do povo do Estado de Minas Gerais. E agora, então,
todos são ganhadores. Ganhadores da esperanca de que, nos quatra anos
vindouros, teremos, em Minas, urn Governador que foi Presidente da
RepUblica e que, ao deixar a exercIcia do seu ministéria coma Presidente,
tinha a apaia de mais de 80% da populacão da União. Ele saiu corn Indice
alto de aprovacão e, depais de urn jejum politico, ou da politica, ou do
exercIcio da politica em nosso Pais, Ia de fora, dos Estados Unidos, corno
Ernbaixador, certarnente refletiu muito e aprendeu corn seus erros, aprendeu
também corn as acertos, aprendeu corn a tempo, tornando-se mais
experiente. Se urna coisa chamou a atençãa do povo de Minas Gerais para
escolher a nosso Governador, issa foi a sua humildade. Percebia-se issa, sirn,
claramente, no debate; percebia-se isso na sua pessaa; percebia-se issa nos
diálogos; percebia-se isso nos seus amigos.

Temos a conviccão de que Minas Gerais agora se levantará, porque temas
a certeza de que a Presidente da RepUblica nãa negará respasta a nenhuma
reivindicaçãa do Estado de Minas Gerais. E nãa negará, não porque Minas é
subserviente ao Governo da RepUblica, não porque Minas esteve alinhada
cam todas as suas idéias e projetos, mas pea respeita que a Presidente da
RepUblica e toda a sua assessoria tern que ter pela Governadar do Estado da
lnconfidência, pela Gavernador do Estada das revoluçöes do pensamenta,
pea Gavernador Itamar Franca do Estado de Minas Gerais.
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A Assembléja está de parabéns, o povo de Minas está de parabéns.
Sim, haverá agora, para a Uniäo, urn modelo. Haverá urn arquétipo.

Tentaram impedir que urn mineiro corn tradiçoes mineiras, nascido no mar,
mas rnineiro de familia e de tradiçäo, de Juiz de Fora, fosse, para o Brasil, o
modelo, o arquétipo. Tentararn derrubar as esperanças de Minas Ia em
Brasilia, quando Mines tinha a esperança de resgatar, para o Brasil, o modelo
perfeito, que estava sendo aplicado. Mas eis que Mines deu a volta por cima
e expöe, agora, para o Brasil, urn Governador que, corn muita honra para este
Estado e para todos os Srs. Deputados mineiros, é urn paradigrna, para o
Brasil, de urn politico sério, que sai do seu Governo para a Presidência da
Repüblica corn mais de 80% de aprovaçâo do povo brasileiro.

Srs. Deputados, é ate difIcil, porque politica é coisa muito séria, abordar o
assunto que pretendo e que pretendia antes. A vocação politica é dada por
Deus e está no sangue. Os senhores tambérn tiverarn a aprovação nas urnas
e, portanto, de Deus, pare continuer no parlarnento corn os companheiros que
irão chegar. Considero a rninha missão cumprida, de certa forma. Alguern
pode ate pensar e cornentar que eu estaria saindo de onde jamais deveria ter
entrado, mas nOs deixamos urn rastro. Graças a Deus, cumprirnos o
ministérlo cabalmente. Defendemos o povo e defendemos os nossos projetos.
Defendemos as nossas idéias afinadas corn o povo e que nunca foram
incoerentes. Combati o born cornbate, completel a carreira e guardei a fé. Nâo
e urna frase ainda, porque o futuro a Deus pertence. Ainda estarnos
combatendo. E, nesses meses que nos restarn corno parlamentares,
combateremos tudo aquilo que ternos o dever de combater, por vocaçäo e por
divida corn aquele que nos elegeu e nos constituiu pare legisiar pare urn
povo. Por isso, o faremos corn grande responsabitidade, porque irernos
responder a Ele. Nesses meses que nos restarn, ainda teremos o dever de
nos indignarrnos, daqul da tribuna, corn os atos de injustiça, como esse rob
compressor que vem por al, que näo considera o homem. 0 Brasil precise de
reformas, sirn, mas nâo dessa forma. Mais impostos! NOs precisarnos de
combater a corrupçào. Chega de impostos! Mas trata-se de rnais impostos.
Os salários? 0 poder aquisitivo está esrnagado. Uma revista publicou estudos
de universidades internacionais, que disseram que a politica de FHC não é
boa para o Brash, pare o povo brashleiro.

Não se considera o hornern corno urna prioridade. Náo se considera a mao-
de-obra do hornern rnais valiosa do que as obras que as rnâos produzern, e
ainda ternos o vii paradigma de iniqüidade que é o salário rninimo. Não se
combate a corrupçao, corrupçao essa que faz corn que nossos valores e
tesouros voern todos para fora. Chegarnos, mais uma vez, a ser criticados
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internacionalmente. Chega! Prirneiro, disseram que nossa corrupçào era
endérnica. Agora, disserarn que a Argentina é urn pals que está dando certo,
rnas que seus vizhnhos náo tern horizontes. Tern. NOs temos urn povo. Ternos
urn povo capaz de, quando convencido pela verdade, levantar-se e fazer
oposição séria, ou ter urna posição séria - não oposição, rnas posicão -,
tornando-se urn hnstrumento para que o Presidente da Repiblica, Fernando
Henrique Cardoso, nosso Presidente, comece a pensar no povo,
especialrnente no pobre. Comece a pensar e a considerar que o nosso povo,
indubitavelmente, serâ levado a cornpetir, porque o processo de globalizacão
é inevitável. Mas o que ele tinha que fazer, ou o que tern que fazer é
conceder ao povo as oportunidades; é incentivar a pequena indi:jstria, o
cooperativismo, a agroindUstria. Por meio dela, dez farnIlias trabalham e
produzern determhnados produtos para dividirern o lucro em partes iguais; é
hncentivar o prograrna do PROGER, que está no Banco do Nordeste apenas
corno propaganda. Acredito que nosso Pals está de parabéns nesse segundo
turno, especiairnente por ter o Estado da lnconfidência elegido, agora, urn
hornem da estirpe e do quilate do Governador Itarnar Franco. Sào as minhas
palavras, e agradeço, mais urna vez, o privilégho que tenho de ter tao
predileta, tao perfeita e tao seleta platéia, corno a desses cornpanheiros
pacientes, que ficarn e que nos honrarn. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Corn a paiavra, o Deputado Ghlmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, pessoas

presentes nas galerias, irnprensa, püblico que nos ouve nos gabinetes,
ocupamos a tribune nesta tarde, depois do periodo eleitoral, ern que,
felizrnente, o Brasil sai rnais vermelho. Queremos aqui saudar os seguintes
cornpanheiros: Olivio Dutra, no Rio Grande do Sub; Zeca, do PT do Mato
Grosso do Sub; Jorge Viana, que já tinha vencido no prirneiro turno, no Acre;
Anthony Garotinho, no Rio de Janeiro; Ronaldo Lessa, em Alagoas; e o
cornpanheiro Joào Capiberibe, no Arnapá. Querernos ressaitar que esse
processo nos possibilita, a partir de hoje, a travar urn novo debate corn o
Presidente reeleito Fernando Henrique Cardoso. 0 patarnar do diábogo agora
nào será o mesrno de antes de 4 e de 25 de outubro. 0 Brasil hoje é outro. As
urnas rnostrararn que näo querem mais urn Presidente todo-poderoso, que
sabe tudo, que é o grande intelectual que pode passar por cirna de todos e
fazer corn que todos nós tenhamos que seguir o que ele quer.

Nós, do PT, estarnos organizando a populacao pare as grandes
rnobilizacöes que farernos, corn o objetivo de dernonstrar que nao
aceitarernos passivarnente rnais urna imposiçao do Presidente da Repbbica,
vinculado agora ao Fundo Monetário Internacional. 0 Presidente Fernando
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Henrique diz que deseja dialogar corn a Esquerda. Primeiro, vai aos Estados
Unidos, fecha o acordo corn o Fundo Monetário Internacional, define as
regras, define que haverá urn code de R$23.000000.000,00 Retornando ao
Brash, elabora esse pacote e depois chama a Esquerda para negociar, a fim
de que a Esquerda o ajude a explicar para o povo que enfrentará mais
dificuldades no seu dia-a-dia. Que tipo de diálogo é esse? Primeiro, negocia
corn o Fundo Monetário Internacional e depois nos chama para nos
comunicar o acordo que foi feito? Isso não é diálogo.

Queremos participar de urn debate, porque sornos responsaveis. Queremos
deixar registrado que nós, do PT, estamos abertos a urn debate no
Congresso Nacional, como estaremos abertos a urna discussâo em Minas
Gerais. Agora, como as eleiçoes já acabaram, todos estâo falarido que a
situaço é dificil, que o quadro financeiro é complicado. Já diziamos isso a
população. No entanto, tentou-se mostrar que o Estado de Minas Gerais
estava acima da crise, que aqui estava tudo resolvido. Mas estamos
percebendo que a situaçäo não é bern essa, pois as dificuldades surgirâo.
Agora, querem conversar conosco, querem o diálogo. Varnos deixar claro que
aceitamos o debate, a firn de que possamos taxar as grandes fortunas do
Pals, que esse Governo nunca teve coragern de enfrentar. Estarnos dispostos
a dialogar, corn o objetivo de encontrar uma fOrmula de modificaçao da
politica cambial, responsável pelas altas taxas de juros, que sacrificam o
nosso povo. Estamos dispostos a debater isso. Estamos dispostos a discutir
urn projeto de recuperaçâo do crescimento do Pals, urn projeto que abaixe as
taxas de juros. Diante dessa perspectiva, estamos abertos ao diálogo. Não
vamos aceitar que o Governo, mais uma vez, responsabhlize os servidores
pUblicos por sua incompetência, por seu projeto de valorizaçâo da agiotagem
internacional. Não vamos aceitar que os servidores pOblicos sejam
responsabilizados pela crise que o Pals atravessa.

Estarernos nos levantando contra a vontade do Governo de taxar a
contribuiçao previdenciária dos aposentados em 11%, de elevar a
contribuiçao previdenciária dos servidores pOblicos da ativa de 11% para
15%. Estarernos contra essa politica. Estamos dispostos a rediscutir a
questão previdenciária, as aposentadorias os cálculos atuariais. Estamos
dispostos a rediscutir o novo padräo de financiamento das aposentadorias do
setor pOblico, rnas nâo vamos aceitar apenas o aumento da contribuição dos
servidores. 0 Governo define a contribuiçao de cada urn, mas continua
desviando recursos do setor previdenciárjo, como virnos em Minas Gerais.
Nâo varnos aceitar tal vinculaçâo, porque ela tambérn virá para o Governo do
nosso Estado. Näo vamos aceitar tambérn que se repita aquilo que aconteceu
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durante os quatro anos do Governo Eduardo Azeredo, quando foram
desviados os recursos do IPSEMG. Hoje, ternos urna divida de mais de
R$1.000.000.000,00. Aqueles recursos, que deveriarn ter sido aphicados na
rnelhoria da assisténcia a saUde e no atendimento aos servidores pOblicos,
foram desviados para outros fins que näo sabemos quais. Isso queremos
discutir no balanco do Estado.

Queremos tambérn fazer uma discussäo a respeito do aumento dos
impostos, pois a populacào ja está extremamente sacrificada. 0 Governo
agora vern corn esse baláo-de-ensaio, desejando aurnentar a CPMF para
0,35%.

Sabemos que ele quer 0,30%, para que possa dizer que reduziu e que
houve entendimento. Ele já queria 0,30% e agora vai colocar 0,35°/a para
forçar a negociacao e dizer que cedeu. Larnentavelmente, esse é o
Presidente que foi reeleito, rnas vai ter uma oposicâo firme. Espero que Minas
Gerais possa, desta vez, diante do pacote, de fato ter urn Governador que
prirneiro pense no povo mineiro, que, de fato, defenda os interesses do seu
povo, e que não seja urn Governador que fique de cabeça baixa, apenas
mandando seguir a orientacão, irnpondo sobre os mineiros aquilo que Brasilia
quer. Espero que Minas Gerais tenha outra forma de agir diante do quadro
nacional. Essa é a perspectiva que esperamos a partir da posse do novo
Governador, que, desde já, está falando. Minas comecou a ser ouvida de
novo, pois, lamentavelmente, estávamos fora do debate nacional.

Queremos discutir também a questào do aumento do imposto sobre os
combustiveis. E preciso que nos debrucemos sobre essa situacâo do Pals.
Conclamo os Deputados Estaduais de Minas para que também possamos
nos debruçar sobre a situacâo financeira do Estado de Minas Gerais, que é
extremamente delicada. E preciso rever esse orçarnento. Tive o cuidado de
aproveitar esses dias em que a Casa estava mais tranquila para examinar os
anexos do balanco do orçamento do Estado para o prOxirno ano e vi que esse
orçamento precisa ser modificado, porque foi feito fora da realidade, foi feito
para atender a interesses de uma campanha eleitoral. Mas agora a realidade
é outra, o prOprio Secretário do Planejarnento está dizendo que vai rnandar
para cá correcOes no orçamento, porque foi feito de forma, näo you dizer
irresponsável, rnas eleitoreira, nào levando em consideracão a real situação
do Estado. Essas correçöes prevêem urn code de R$2.000.000.000,00.

Ternos hoje uma outra questão, que é a renegociação da divida de Minas, a
qual precisa ser feita. Em Brasilia, estarernos defendendo isso, porque o
Governo de Minas acertou urn acordo corn o Governo Federal, so que näo ha
dinheiro para pagar os 10%, R$927.000.000,00, que teriarn de ser pagos
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agora, no final de novembro, e precisarnos definir. Como Minas vai fazer? Vai
entregar mais patrirnOnio? Já nao podemos comprometer de
R$450.000.000,00 a R$500.000.000,00 por ano corn o pagarnento de juros,
coma estamos fazendo este ano. Essa quantia significa quase uma foiha e
mela de pagamento de todos os servidores pUblicos deste Estado. Já não
podemos continuar aceitando uma renegociação de divida que sacrifica tanto
a nossa populacão, que sacrifica tanto a nassa povo. Precisamos rediscutir a
renegociação da divida, e isso é responsabilidade nossa, dos Deputados
mineiros, de também nos levantarmos para discutir concretamente essas
questöes.

Este é a desaflo que a Bancada do PT lança aqui; discutirmos essas
questoes sérias e objetivas, que vão ajudar a meihorar as finanças de Minas,
e recuperar a crescirnento econômico deste Estado. Podem ter certeza de
que terão, na Bancada do PT, aliados. Estaremos nos levantando aqui contra
toda forma de aumento de impostos, contra toda forma de sacrificar a servidor
pUbl ico.

Para encerrar, conclamamos a todos, depois desse processo eleitoral, para
termos responsabilidade para corn a povo de Minas enquanto estivermos
aqui. Ate o dia 31/1/99 a responsabilidade é de todos nOs, Deputados que
estarnos aqui, que fomos eleitos em 1994, de procurar diminuir as irnpactos
desse novo pacote sabre Minas. E, acima de tudo, temos a responsabilidade
de auxiliar na recuperação financeira de Minas, na saüde financeira deste
Estado e de ajudar para que Minas possa, a partir de agora, como sempre
aconteceu nos grandes movimentos da história brasileira, assumir as idéias e
sugestoes do seu pavo, para que possarnos superar a crise que,
lamentavelmente, se abate sobre a povo brasileiro e que, infelizmente, mais
uma vez, a Presidente da RepUblica quer que as pobres paguem.

E vem corn a discurso de que as pobres não serão atingidos, esquecendo-
se de que Os trabaihadores são sacrificados quando são aumentadas as
taxas de juros. 0 Presidente se esquece de que, quando ha recessão, quern
perde a emprego e a trabalhador. NOs precisamas mostrar-Ihe que,
infelizrnente, ele continua vivendo em outra rnundo, mas ainda faremos corn
que enxergue esse fato porque estaremos nas mobilizaçoes de rua e aqui, no
parlamento, defendendo as interesses de Minas contra esse pacote
negociado corn a Fundo Monetário Internacional, a que, agora, querern
colocar sobre a nossa cabeça. Não estaremas aqui apenas para aplaudir
essa atitude, pois não estamos dispostos a isso. Esperamos, de fato, que de
Minas partarn grandes debates e grandes sugestöes para que possamos
superar este momenta dificil que se abate sobre a povo brasileiro pela
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proposta irresponsável do neoliberalimo comandado por Fernando Henrique.
Temos a certeza de que as urnas mostraram que este Pals quer urn pouco
mais de vermeiho, urn pouco mais de luta e que esse Governo não terá a
mesma tranquilidade do primeiro mandato. 0 segundo mandato será
diferente, pais a resultado das urnas já a demonstrou. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

2a Parte (Ordern do Dia)
1a Fase

Abertura de lnscriçoes
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidëncia

passa 2a Parte da reunião, corn a ja Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicaçöes da Presidéncia e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscriçöes
para a Grande Expediente da próxirna reunião.

Leitura de Camunicacöes
- A seguir, a Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicacöes

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Bilac Pinto (3) - indicando a
Deputado Sebastião Costa para membro efetivo da Cornissãa Especial para
Emitir Parecer sabre a Praposta de Emenda a Constituiçãa n° 22196, a
Deputado Rêmolo Aloise para membro efetivo da Cornissão de SaUde e a
Deputado Wilson Pires para membro suplente da Comissão de Redacão,
todos em substituição ao Deputado Jorge Hannas (Ciente. Designo. A Area
de Apoio as Comissöes. COpia as Liderancas.); e Raul Lima Neto -
informando sua filiação ao PL (Publique-se. Cópia as Liderancas.).

Questão de Ordern
o Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, pedi a palavra apenas para

dar uma explicacao a esta Casa e a V. Exa. que zela pela boa ordem, pela
ética deste parlarnento. Quera dizer que deixei agora a POT; não pude faze-b
antes parque, de acordo corn a legislação eleitoral, issa inviabilizaria minha
candidatura. 0 mativa é que a PDT, em nenhum instante, cumpriu as
objetivos que me levaram ao partido, especlalrnente a companheirismo na
hora de tomar uma decisão. Jamais fui convidada para qualquer reunião,
nenhurna diretriz superior fai obedecida. Este Deputada ficou sem espaço e,
coma todos sabem, sempre tive uma posição transparente, liberal. Creio que
a liberdade do hamern de iniciar, de criar, é que fará urna Nacãa sadia,
próspera e abençaada. Estamos hanradas pelo convite para fazer parte de
urn partido que defende a liberdade, a dernacracia, a respeita humano, as
direitos de urna Nação livre, dernacrática e cujo pragrama é urn dos mais
rnodernas do nassa Pals.
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Faço esta comunicação a V. Exa., agradecendo-Ihe a atenção.

ACORDO DE LIDERANçAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembféia 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 27 de outubro do corrente ano, conforme requerimento do
Deputado Gil Pereira, deferido em Plenário, para hornenagear o comandante
José Afonso Assumpção, Presidente da Lider Táxi-Aéreo, pelo transcurso do
400 aniversário de atividades dessa empresa.

Sala das Reuniöes, 27 de outubro de 1998.
Mauri Torres, Lider do Bloco Social Trabalhista - Sebastiao Helvécio, LIder

do Bloco Social Progressista - Ajalmar Silva, LIder da Maloria.
DECISAO DA PRESIDENCIA

A Presidência acolhe o Acordo de Lideranças e determina o seu
cumprimento.

Sala das Reuniöes, 27 de outubro de 1998.
Rorneu Queiroz, Presidente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Bené Guedes em que solicita

seja encaminhado a comissão seguinte a que foi distribuIdo o Projeto de Lei
no 1.820/98, do Governador do Estado, urna vez que a Comissão de Justica
perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidéncia defere o requerimento,
de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140, do Regimento
I nterno.

Requerimento do Deputado TarcIsio Henriques em que solicita a inclusão
do Projeto de Lei no 1.121/97 em ordem do dia, urna vez que a Comissão de
Fiscal ização Financeira perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidéncia
defere o requerirnento, de conformidade corn o inciso VII do art. 232, c/c o art.
141, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada urn por sua vez,

requerimentos do Deputado Marcos Helênio (4) solicitando audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor para Os Projetos de Lei n o

s 1.926, 1.935
e 1.940/98 e audiência da Comissão de SaUde para o Projeto de Lei no
1.939/98 (Cumpra-se.).

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a ia Fase, a Presidência

passa a 2a Fase da Ordern do Dia, corn a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.
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Discussão e Votacão de Proposicöes

O Sr. Presidente - Vem a Mesa requerimento do Deputado João Leite em
que solicita a inversão da pauta, de modo que o Veto Parcial a Proposição de
Lei no 13.761 seja apreciado em Ultimo lugar dentre as matérias que se
encontram em faixa constitucional, em fase de votacao. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno Unico, do Veto Total a Proposição de Lei no 13.807, que
dispöe sobre renijncia de servidor pUblico do Estado a aposentadoria. A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em votacão, o veto. A
Presidência vai submeter a matéria a votacão por escrutInio secreto, nos
termos do art. 261, inciso X, do Regirnento Interno. Antes, lembra ao Pienãrio
que os Deputados que desejarem manter o veto deverão votar "sirn", e os que
desejarem rejeitá-lo deverão votar "não". Resumindo, "sim" mantém o veto, e
"não" rejeita o veto. A Presidência convida, para funcionarem como
escrutinadores, os Deputados Paulo Piau e José Henrique.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, V. Exa. perceberá a

dificuldade, ao ir para o Congresso Nacional, em mudar o rnodelo brasileiro.
Este parlamento é muito importante. Teremos que votar por escrutinio

secreto e "no caixotinho" porque, certarnente, não temos "quorum" nunca para
votar pelo painel eletrOnico. E uma forma de nos justificarmos, porque,
evidentemente, já existe urn acordo firmado entre as Lideranças que permite
esse procedimento, senão estariarnos aqui para fazer oposição. Seria urn
modo de pensar ou de interpretar, o que não é bern assim. Por essa razão,
muitos colegas, as vezes, não avaliam a extensão do ministério que recebem
de votar projetos nesta Casa. E o modelo nunca pode ser mudado, porque
encontrarnos forrnas para justificar as faihas de quem não examina os vetos e
os projetos importantes que passarn por esta Casa.

Quero apenas registrar esta questão de ordern e dizer que, certamente,
pela lOgica e pela razão, nada poderia ser aprovado, em termos de veto nesta
Casa, porque não temos "quorum". Se aprovarmos, haverá uma
dernonstracão clara, espontânea, transparente a sociedade de que temos que
fazer as coisas "por debaixo do pano", senão este Poder não anda. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidéncia já iniciou o processo de votação, e,
evidentemente, não havendo "quorum" suficiente, assim que for feita a
charnada, tornaré sem efeito a votacão. Corn a palavra, o Sr. Secretário para
proceder a chamada dos Deputados.
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o Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leo - Agostinho Patrüs
- Ajalmar Silva - AmbrOsio Pinto - Antonio JUlio - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gilmar
Machado - Irani Barbosa - Joäo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonidio
Boucas - Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Martini - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastiäo Costa - Sebastiâo Helvécio -
Sebastiâo Navarro Vieira - TarcIsio Henriques.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a
abertura da urna e a verificação da coincidéncia do nCimero de sobrecartas
corn o de votantes.

- Procede-se a conferéncia do nUmero de sobrecartas corn o de votantes.
O Sr. Presidente - Votaram 39 Deputados, e foram encontradas na urna 39

sobrecartas. Os nUmeros conferem. A Presidéncia solicita aos escrutinadores
que procedam a apuração dos votos.

- Procede-se a apuracão dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 22 Deputados; votararn "não" 17

Deputados, e foi computada a presença de 3 Deputados nas comissOes.
Está, portanto, mantido, ern turno Unico, o Veto Total a Proposição de Lei no
13.807. Oficie-se ao Governador do Estado.

Questao de Ordern
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, urna vez que temos diversos

vetos a serem votados, de projetos importantes, e como o painel se encontra
em perfeitas condicoes, e ja que concordamos em que esse painel terá
prioridade, estando consertado, gostaria que a votacao fosse feita pelo painel,
porque, se formos votar nesse espaço de tempo em que estamos votando,
dificilmente conseguiremos votar em menos de dois ou trés dias o que temos
para votar. Muito obrigado. Isso é apenas urna proposta a V. Exa. Esperarnos
que V. Exa. a acate.

O Sr. Presidente - A Presidéncia informa ao Deputado Raul Lima Neto que
os nossos equipamentos para votação eletrOnica encontram-se em
manutençao.

Votação, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposição de Lei n o 13.822,
que dispOe sobre o Sistema Estadual de Financas e a estrutura orgânica da
Secretaria da Fazenda e dá outras providéncias. A Comissão Especial perdeu
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o prazo para emitir parecer. Desigriado como relator em Plenário, o Deputado
José Militäo opinou pela manutencäo do veto. Em votacäo, o veto. A
Presidência submeterá a matéria a votaçáo por escrutinio secreto, nos termos
do art. 261, inciso X, do Regimento lnterno. Os Deputados que desejarem
manter o veto deveräo votar "sim", e os que desejarem rejeitá-lo deverão
votar "näo". Com a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna Os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leào - Agostinho PatrUs
- Ajalmar Silva - AmbrOsio Pinto - AntOnio JUlio - AntOnio Roberto - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Ermano Batista - Gilmar Machado - João Leite - José Henrique - José Maria
Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto
- Rémolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastiäo Helvécio - Tarcisio Henriques -
Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a
abertura da urna e a verificação da coincidência do nUmero de sobrecartas
corn o de votantes.

- Procede-se a conferência do nUmero de sobrecartas corn 0 de votantes.
O Sr. Presidente - Votaram 36 Deputados; foram encontradas na urna 36

sobrecartas. Os nUmeros conferem. Solicito aos escrutinadores que
procedam a apuraçáo dos votos.

- Procede-se a apuracâo dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram 'sim' 25 Deputados; votaram "não" 10

Deputados; houve 1 voto em branco, sendo computada a presença de 3
Deputados em reunião de comissOo. Está, portanto, rnantido, em turno Unico,
o Veto Parcial a Proposicäo de Lei n o 13.822. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Votaçáo, em turno Unico, do Veto Parcial a Proposicào de Lei n° 13.827,
que cria a Agéncia Estadual de Regulacáo de Serviços PUblicos de Minas
Gerais, dispOe sobre seu funcionamento e sua estrutura e dá outras
providências. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Ailton Vilela opinou pela
manutencão do veto. Em votacäo, o veto. A Presidéncia vai submeter a
matéria a votaçào por escrutInio secreto, nos termos do art. 261, X, do
Regimento Interno. Antes, lembra ao Plenário que os Deputados que
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desejarern manter o veto deveräo votar "sim" e os que desejarem rejeitá-lo
deverão votar "nào". Resumindo, "sim" mantém o veto, e "nào" rejeita o veto.
Corn a palavra, o Sr. Secretário, para proceder a chamada dos Deputados.

o Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Depositam seus votos na urna os seguintes Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramaiho - Geraido Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçaives - Maria Olivia - Adeimo Carneiro Leao - Agostinho PatrUs
- Ajaimar Silva - Ambrósio Pinto - Antonio Julio - AntOnio Roberto - Arnaldo
Penna - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Ermano Batista - Gilmar Machado - Joào Leite - José Henrique - José Militâo -
Kernii Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Regis - Maria José Haueisen -
Miguel Martini - Paulo Piau - Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Sebastião Costa - Sebastiâo Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
TarcIsio Henriques - Wilson Pires.

O Sr. Presidente - Recomendo aos escrutinadores que procedam a
abertura da urna e a verificação da coincidéncia do nümero de sobrecartas
corn o de votantes.

- Procede-se a conferéncia do nOrnero de sobrecartas corn o de votantes.
O Sr. Presidente - Votaram 36 Deputados; foram encontradas na urna 36

sobrecartas. Os nümeros conferern. A Presidéncia soUcita aos escrutinadores
que procedam a apuraçao dos votos.

- Procede-se a apuraçao dos votos.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 28 Deputados; votaram "não" 7

Deputados; houve 1 voto em branco, sendo computada a presença de 3
Deputados em reunião de comissão. Está, portanto, mantido, em turno ünico,
o Veto Parcial a Proposição de Lei n° 13.827. Oficie-se ao Governador do
Estado.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, após a votação desses

vetos, alguns Deputados se retiraram, e, neste momento, não ha em Plenário
nümero suficiente de Deputados para darmos seqüéncia a votaçao. Portanto,
solicito a V. Exa. o encerramento, de piano, da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidéncia verifica, de piano, a inexistência de

"quorum" para a continuaçOo dos trabaihos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a especial de logo mais, as 20 horas, e para as
extraordinárias de amanhã, dia 28, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais
de convocação, bern como para a ordinária da mesma data, as 14 horas, corn
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
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anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 7a REUNIAO EXTRAORDINARIA DA COMISSAO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAlS

As quinze horas do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e noventa
e oito, comparecern na Sala das ComissOes os Deputados Irani Barbosa,
Ronaldo Vasconcellos e Adeirno Carneiro Leão (substituindo este ao
Deputado Antonio Roberto, por indicaçao da Lideranca do Bloco Parlamentar
de Oposicão), membros da supracitada Comissão. Encontra-se presente,
também, o Deputado Rau! Lima Neto. Havendo nimero regimental, o
Presidente, Deputado Irani Barbosa, declara aberta a reunião e convida o
Deputado Ronaldo Vasconcellos a presidir Os trabaihos. Este assume a
Presidência e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leâo que proceda a
leitura da ata da reunião anterior. Tendo em vista a aprovação de
requerimento do Deputado Irani Barbosa, o Presidente dispensa a leitura da
ata, que é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento da seguinte correspondéncia: denuncia do
Presidente da AMUT e da AMUAE sobre o uso ilegal de recursos hidricos
pela Samarco Mineraçao S.A., que, segundo o denunciante, não paga pela
água de que faz uso, não compensa os municIpios de onde a retira, não
fornece dados sobre os recursos que extrai e utiliza, não presta contas e está
se apropriando arbitrariamente das águas do rio Piracicaba e do córrego
Germano; convite do Sr. Luiz Afonso Vaz de Oliveira, Diretor de
Gerenciamento de Projetos da RURALMINAS, aos membros desta ComissOo,
para as audiências püblicas do Piano Diretor de Recursos Hidricos das
Bacias de Afluentes do Rio São Francisco em Minas Gerais, a serem
realizadas em Arinos, do dia 26 ao dia 28 do corrente mês; denüncia do Sr.
Gilson de Souza, do Movimento dos Sem-Terra de Minas Gerais, relativa a
extracão irregular de cascalho na região de Governador Valadares; e oficio
subscrito por pequenos proprietários de terra de Born Despacho,
preocupados corn a instalacão de empresa paulista do Grupo Votorantin para
exploração de argila no vale do Picão. Em seguida, passa-se a 31 Fase da 11
Parte da reunião. 0 Deputado Ronaldo Vasconcelios avoca a si a relatoria
dos Projetos de Lei n°s 1.801 e 1.804/98 e comunica que os Deputados Irani
Barbosa e AntOnio Roberto foram designados relatores dos Projetos de Lei
n°s 1.179/97 e 1.779/98, dos Deputados Gil Pereira e Ronaldo Vasconcellos,
respectivamente. Na seqüência dos trabaihos, o Presidente anuncia o inicic
da 1a Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votação de pareceres
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sobre proposiçães sujeitas a apreciação do Plenário da Assembléia. Na
ausência dos Deputados Luiz Fernando Faria e AntOnio Roberto, relatores
dos Projetos de Lei n

o
s 627/95 e 1.186/97, são as proposiçOes redistribuldas

ao Deputado Irani Barbosa. Este emite pareceres mediante os quais conclui
pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei no 627/95 na forma do vencido
no 1° turno edo Projeto de Lei no 1.186/97 na forma do vencido no 1 0 turno,
corn a Emenda n o 1, que apresenta. Colocados ern discussão e votaçâo, são
aprovados os pareceres. Ainda corn a palavra, o Deputado Irani Barbosa,
relator dos Projetos de Lei n o

s 1.179 e 1.384/97 (este a ele redistribuIdo
devido a auséncia do relator, Deputado Antonio Roberto), emite pareceres
mediante os quais conclui pela aprovaçào do Projeto de Lei no 1.179/97 na
forma do Substitutivo no 1 e pela prejudicialidade das Emendas n o

s 1 a 8, da
Comissão de Constituiçao e Justiça; e pela aprovação do Projeto de Lei no
1.384/97 na forma original. Submetidos a discussão e votaçâo, são os
pareceres aprovados. Ato continuo, o Deputado Ronaldo Vasconcellos,
relator do Projeto de Lei no 1.665/98, no 1 0 turno, redistribui a matéria ao
Deputado Adelmo Carneiro LeOo, que procede a leitura de seu parecer,
mediante o qual conclul pela aprovaçâo do projeto na forma original.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo após, o
Presidente passa a discussão e a votação de proposiçOes que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votacão, é aprovado, em
turno tinico, o Projeto de Lei n o 1.779/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos,
que declara de utilidade püblica a Associação dos Pescadores e Amigos do
Rio das Velhas - ASPARVE -, corn sede no MunicIpio de Curvelo. Em
seguida, submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n o

s 2.631 e
2.638/98, dos Deputados Miguel Barbosa e Paulo Piau, respectivamente.
Prosseguindo, a Presidéncia passa a discussão e a votaçao de proposiçOes
da Comissão. 0 Deputado Ronaldo Vasconcellos passa a Presidéncia ao
Deputado Irani Barbosa e apresenta requerirnento em que solicita a
realização de audiência pUblica para discutir os possIveis impactos
ambientais na Mata do Jambreiro, em decorrência das atividades de
prospecção de ouro desenvolvidas em areas prOximas a essa reserva pela
Mineração Alvorecer Ltda. Submetido a votação, é o requerimento aprovado.
0 Deputado Ronaldo Vasconcellos retoma a direção dos trabalhos e procede
a leitura dos seguintes requerimentos, apresentados, pelo Deputado Miguel
Martini, em que solicita a realização de reunião conjunta desta Comissão corn
a Comissão de Educaçao, Cuftura , Ciência e Tecno!ogia, destinada a
audiência püblica para discutir a viabilidade do projeto de motor rotativo a
combustão, desenvolvido por pesquisadores da Escola Federal de ltajubá,
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cujo protótipo funciona em nIveis de poluicão atmosférica e de consumo de
combustIvel reduzidos; pelo Deputado Geraldo Nascimento, em que solicita a
realizacão de reunião conjunta desta Comissão corn a ComissOo de PolItica
Agropecuária e Agroindustrial, para discutir os impactos da agricultura
tradicional e da cultura de eucalipto na qualidade das águas da região do rio
Doce; pelo Deputado Wilson Pires, em que solicita a realizacão de audiência
püblica no MunicIpio de Nanuque, para discutir a implantação da Hidrelétrica
Santa Clara; pela Deputada Maria José Haueisen, em que solicita a
realizacão de audiOncia pOblica para debater os problemas decorrentes da
poluicão dos rios Santo AntOnio e Todos os Santos, na zona urbana de
TeOfilo OtOni; pelo Deputado José Militão, em que solicita a realização de
reunião destinada a audiência püblica para discutir a poluicão do rio das
Veihas. Colocados em votação, SãO OS requerimentos aprovados. Curnprida a
finalidade da reunião, a Presidëncia agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os mernbros da Comissào para a prOxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das ComissOes, 27 de outubro de 1998.
Ronaldo Vasconce!los, Presidente - Mauro Lobo - Jorge Eduardo de

Oliveira.
ATA DA 18a REUNIAO ORDINARIA DA COM!SSAO DE EDUCAçAO,

CULTURA, CIENCIA E TECNOLOGIA
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 José
Maria Barros, José Henrique, Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado e
Marco Regis, membros da supracitada Comissão. Havendo nimero
regimental, o Presidente, Deputado José Maria Barros, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovacão de requerirnento do Deputado José
Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e subscrita pelos membros da Comissão. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. 0
Deputado José Henrique !ê o ofIcio da Sra. Jurema de Sousa Machado,
Presidente do IEPHA, e o OfIcio no 40/98, da Sra. Maria das Mercês Alves de
Resende, Delegada-Substituta do DEMEC. 0 Presidente acusa o
recebimento de informação da consultora SOnia Emilia Ferreira sobre a
correspondéncia do Prof. Antonio Oliveira Costa, em que so!icita estudos para
a aplicacão, em Minas Gerais, de legislação existente no MunicIpio de Vitária,
Espirito Santo, a qual incentiva o esporte olimpico amador. 0 Presidente
designa os relatores dos Projetos de Lei n

os 1.617, 1.775 e 1.787/98
(Deputado Gilmar Machado); 1.707 e 1.785/98 (Deputado Sebastião Navarro
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Vieira); 1.322/97 e 1.796/98 (Deputado José Henrique); 1.778/98 (Deputado
Marco Regis). Esgotada a matéria destinada a ia Parte da reunião, 0
Presidente passa a 1a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votaçao de parecer sobre proposição sujeita a apreciação do Plenário. 0
Deputado José Henrique, relator do Projeto de Lei no 1.621/98, emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovaçäo da matéria, no 10 turno, corn a
Ernenda n o 1, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. A seguir, o Presidente suspende os trabalhos por 5 minutos.
Reabertos os trabalhos, o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do
Projeto de Lei no 1.707/98, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovaçao da matéria, no 2° truno, na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta, ao vencido em 1° turno. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o parecer. 0 Presidente passa a 2a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discusão e a votação de matéria de deliberação conclusiva
da Comissão. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, cada urn
por sua vez, os Projetos de Lei n o

s 1.759 e 1.778/98 (relator: Deputado Marco
Regis); 1.770 e 1.787/98 (relator: Deputado Gilmar Machado). A seguir, o
Presidente subrnete a votação, e são aprovados, cada urn por sua vez, os
Requerimentos nos 2.655, 2.659, 2.661 e 2.664/98. Após, o Presidente
submete a discussão e votação, e são aprovados, cada urn por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.561, 1.738, 1.748 e
1.751/98. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, deterrnina a Iavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das Comissães, 28 de outubro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - José Henrique - Gilmar Machado - Marco

Regis.
ATA DA 23 a REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE DIREITOS

HUMANOS
As nove horas e trinta minutos do dia vinte e urn de outubro de mll

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Cornissöes os
Deputados João Leite, João Batista de Oliveira e Adelmo Carneiro Leão
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do
PT), membros da supracitada Comissão. Havendo nürnero regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerirnento do Deputado João Batista de Oliveira, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos mernbros da Comissão presentes. ApOs, o Presidente suspende a
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reunião. As 14h3Omin, são reabertos os trabalhos, corn a presenca dos
Deputados João Leite, Durval Angelo e João Batista de Oliveira. Passa-se a
31 Fase da Ordem do Dia, corn a discussão e a votacão de proposicöes da
Comissão. Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta requerimento
em que solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão corn a
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, para se discutir a retirada
dos resIduos tOxicos que se encontram depositados nas instalaçães da
SiderUrgica Santa Maria, no MunicIpio de São Gonçalo do Pará. Colocado em
votação, e aprovado o requerirnento. Em seguida, o Deputado João Batista
de Oliveira apresenta requerirnento em que solicita sejam ouvidos em
audiëncia püblica desta Comissão representantes da FUNA!, da PMMG e do
CIMI, para que prestern esciarecimentos a respeito do GRIN, prograrna por
meio do qua! a Policia Militar teria treinado indIgenas em técnicas de
guerrilha. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presenca dos parlamentares,
convoca os membros da Cornissão para a prOxirna reunião ordinária,
determina a !avratura da ata e encerra os trabaihos.

Sala das Comissöes, 28 de outubro de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - TarcIsio Henriques - Marcos

Helënio.

TRAMITAçAO DE PR0P0SIcOES
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJ ETO DE LEI No 1.596/98

Comissão de Meio Arnbiente e Recursos Naturais
RelatOrio

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, a proposicão em estudo
dispöe sobre a substituição gradual da frota oficial de velculos do Estado e dá
outras providências.

Após publicacão, o projeto foi distribuldo as Comissöes de Constituicão e
Justica, de Adrninistração PbIica e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regirnento Interno.
For forca de requerimento aprovado em P!enário, a proposicão foi tambérn
distribuida a esta Comissão.

A Comissão de Constituição e Justica concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria corn as Emendas n

o
s 1 e 2. A

Comissão de Administracão Piiblica emitiu parecer opinando pela aprovacão
do projeto na forma do Substitutivo n o 1, que apresentou. Cumpre-nos, agora,
analisar a proposicão no tocante aos aspectos arnbientais.

Fundarnentacão
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O projeto em tela tern dois objetivos básicos, quals sejarn estirnular a
produção nacional de carros movidos a álcool e, corn essa medida, arnenizar
as dificuldades por que passam os produtores desse combustIvel. Para
alcançar esses objetivos, a projeto prevé a substituiçao de toda a frota oficial
de veiculos leves par automOveis movidos a combustIvel proveniente de fonte
renovável.

Urn dos rnaiores problernas ambientais que enfrentamos atualmente é a
questão da poluição atmosférica. Segundo estudiosos do assunto, em todo a
planeta, provavelmente 2 bilhães de pessoas sofrem de doenças decorrentes
da poluiçâo do ar, a que causa urn prejuizo econômico gigantesco ao
mercado de trabaiho.

Os problemas ambientais gerados pela poluiçao do ar nas grandes cidades
brasileiras tern, basicamente, duas fontes: as industrials e as veiculares. No
entanto, a principal fonte de poluiço atmosférica ainda é a manãxido de
carbono produzido pela combustáo incompleta da gasolina. 0 monOxido de
carbono e urn gas incolor, inodoro e venoso, e a crescimento da frota de
velculos, resultado do desenvolvimento da indüstria automobilIstica, do baixo
preço do petróleo e da expansâo da maiha rodoviária urbana, causa urn
aumento de sua concentraçâo na atmosfera.

Sabe-se que a álcool é camprovadarnente urn combustive] de tear poluente
bern menor que a gasolina, alérn de pravir de urn recursa natural renovável. 0
Brasil possui uma tecnologia reconhecida rnundialrnente para produço de
alcoal hidratada e de velculos mavidos a esse combustive!, além de vasta
extensão de solos e lurninosidade abundante. Todos esses fatores alinhados
favorecern a plantio da cana-de-açücar em larga escala, não sá para suprir a
mercado interno rnas tambérn para produzir excedente exportável.

Entendemos, par isso, que a prajeto é bastante louvável. A substituiçao da
frota oficial de veiculos a gasolina pelos movidos a alcoa!, diante do grande
nUmero de velculos particulares, pouco representa para solucionar a questao
da paluição do ar; no entanto, a pader püblico deve dar a exernplo para a
começo de urna conscientização arnbiental.

Conclusâo
Diante do expasto, opinarnos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.596/98

na forma do Substitutivo no 1, da Cornissào de Adrninistraçâo Püblica.
Sala das Cornissöes, 27 de outubra de 1998.
Mauro Lobo, Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira , relator - Ronaldo

Vasconcellos.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.801/98

Comissão de Meio Arnbiente e Recursos Naturals
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Relatória

De autaria do Deputado Bené Guedes, a prajeto de lei em tela altera a Lei
no 10.561, de 27/12/91, que dispöe sabre a palItica florestal no Estado de
Minas Gerais.

Publicada, a prapasicão fol distribuida as Cornissães de Constituiçâo e
Justiça, de Melo Ambiente e Recursos Naturais e de Fiscalizaçâa Financeira
e Orçarnentária.

A Comissàa de Constituiçáo e Justica apinau pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria. Cabe-nos, agora, examinar
a prajeta quanta aa rnérito, canforme dispöe a art. 102, VIII, "a", do Regirnenta
Interna.

Fundarnentaçâa
A prapasicãa em epigrafe visa a alterar a § 3 0 do art. 25 da Lei no 10.561,

de 1991, que dispöe sabre a palitica forestal no Estada. Esse artiga trata das
penalidades atribuidas àqueles que, par açàa ou par omissâo, contrariarern
as dispasiçöes contidas na lei. Entre essas, a reparacâo do dana arnbiental, a
apreensãa de equipamentas e a aplicacâa de rnultas.O parágrafo a ser
rnodificado preve a parcelarnento das rnultas previstas em ate cinco vezes,
carrigindo-se a débita.

A nova redacàa propasta tenciana aurnentar a parcelamento das multas
para ate 12 vezes, buscando major eficácia da lei forestal. Segundo a autar,
as multas haje padem alcançar valores superiores a R$24.000,00, a que
inviabiliza seu pagarnento, principairnente tenda em vista a fato de serem as
infratores, geralmente, pequenos e rnédias agricultares. Dessa forma, a
eficácia da lei fica cornprametida, urna vez que é elevado a indice de
inadimplência. Par autra lado, a incisa I do art. 25 prevé que as multas devern
ser calculadas abservanda-se a sensibilidade do infrator a autuacão.

0 abjetiva major da Lei n o 10.561, de 1991, é a preservaçâa e a
conservação do equilibria ambiental, e as penalidades all previstas, de carater
adrninistrativa, visarn a inibir a acao ern desacordo corn as normas
pratecianistas e a promaver a reparacäo do dana ambiental. Ademais, temos
que interpretar a Lei no 10.561 a luz da Lei no 9.605, de 12/2/98, conhecida
coma Lei de Crimes Ambientais. Nesta, as candutas que väo de encantro a
preservacâa do equilibria ambiental encantram-se severarnente reprirnidas,
cam previsãa, ate rnesrno, de penas restritivas de liberdade.

E impartante salientar que a valor arrecadado corn as rnultas constitui
receita corrente do Instituto Estadual de Florestas - IEF -' conforrne
disciplinarn a lei arçarnentária do Estado e a art. 13, Ill, IX, da Lei no 12.582,
de 1997, que dispãe sabre a arganizaçâa dessa autarquia. Assirn, urn maiar
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parcelamento das multas, corn correçâo do débito, é medida sensata, pois o
valor pecuniário pago pelo infrator não será diminuldo ao longo do tempo, o
que inibirá a reincidência na conduta delituosa e facilitará seu pagamento.

Conclusâo
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.801/98, no 10

turno, na forma original.
Sala das Corn issöes, 27 de outubro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente e relator - Mauro Lobo - Jorge Eduardo

de Oliveira.
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.804/98

Cornissão de Meio Ambiente e Recursos Naturals
Relatôrio

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o Projeto de Lei n° 1.804/98
dispöe sobre a criaço da Area de Proteçâo Ambiental - APA - do rio Uberaba
e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 19/6/98, a proposiço fol distribulda,
nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno, as Corn issöes de
Constituiçao e Justiça e de Meio Ambiente e Recursos Naturals para receber
parecer.

A Comissâo de Constituiçao e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionaljdade e pela legalidade da matéria corn a Emenda n° 1, que
apresentou. Cabe-nos, agora, analisar o projeto quanto ao mérito.

Fundamentaçao
0 projeto em análise tenciona criar uma Area de Proteçäo Ambiental - APA

- nos terrenos que integram a bacia hidrográfica do rio Uberaba, a montante
do ponto de captaçâo de águas da cidade do mesmo nome. A medida, a
nosso ver, é extremamente relevante e oportuna. Estudos técnicos realizados
recenternente na região dernonstraram que o referido rio vem sofrendo uma
dimnuiçao acentuada de vazâo, quadro agravado pelo aumento crescente da
demanda da area urbana do Municlpio de Uberaba. V&-se que o assunto é
merecedor de cuidados urgentes, uma vez que esse rio é a principal fonte de
abastecimento de água daquela cidade.

Convém ressaltar que uma APA busca, como principal desaflo, conciliar a
manutençao das atividades produtivas de uma determinada regiâo corn a
conservação de seus recursos naturals, conforme se depreende do disposto
no art. 9 0 da Lei Federal n° 6.902, de 1981, que dispoe sobre a criaçäo de
estaçöes ecolOgicas e areas de proteção ambiental e dá outras providéncias.
Essa lei traz limitaçoes e restriçöes as atividades socioeconôrnicas dentro dos
limites das APAs, corn vistas a conservar- ou melhorar as condiçöes
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ecológicas locais, sem, contudo, promover a desapropriaçáo das areas de
interesse, nem impedir que atividades econômicas bem-conduzidas, do ponto
de vista ambiental, sofram restriçães.

Assim, a APA do rio Uberaba destina-se, de acordo corn os principios que
norteiam esse tipo de unidade de conservação ambiental, contidos no art. 20
do projeto, a recuperar e a proteger os ecossistemas daquela bacia
hidrográfica, especialmente os seus recursos hIdricos. Para tanto, propãe-se
urn modelo de gestao integrada desses recursos, corn a participação do
poder pUblico e da sociedade civil organizada. A criacão da APA, na forma
proposta, permitirá a implementação de diversos prograrnas de cunho
ambiental, como a recomposiçäo das matas ciliares e o controle de processos
erosivos e de infiltraco de água nos solos agricolas, que determinarão a
recuperação qualitativa e quantitativa das águas do rio e a melhoria das
condiçöes ambientais da bacia hidrográfica, como urn todo.

Ressalte-se, ainda, que a instituicáo de uma area de proteçâo ambiental,
corn o seu respectivo zoneamento socieconômico, poderá trazer urn
acréscimo significativo a receita tributária dos municipios envolvidos, que
terão aumentados seus Indices de conservacão ambiental, urn dos critérios
para a distribuiçäo do ICMS, segundo determina a Lei n° 12.040, de 1995,
conhecida como Lei Robin Hood.

A Comissâo de Constituiçáo e Justica, ao analisar a matéria, apresentou a
Ernenda n° 1, para corrigir vIcio legal existente no art. 4 0 da proposição.
Entendemos Clue a proposta é válida, pois garante a desejável atuacao
articulada entre o Governo do Estado e os MunicIpios de Uberlândia e
Uberaba na administração da APA do rio Uberaba.

Conclusâo
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.804/98

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

Sala das Comissöes, 27 de outubro de 1998.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente e relator - Mauro Lobo - Jorge Eduardo

de Oliveira.
PARECER PARA 0 10 TURNO DO PROJETO OF LEI N o 1.813/98

Comissão de Defesa do Consumidor
RelatOrio

0 projeto de lei em tela, do Deputado José Militào, tern como objetivo
isentar do pagamento de emolurnentos as entidades d€ assisténcia social
reconhecidas pelo Estado como de utilidade ptblica.

Publicada em 26/6/98, foi a proposição distribulda
	 Comissâo de



TA ^

152
Constituiçâo e Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Em virtude da aprovação em Plenário de requerimento do Deputado Marcos
Helênio, vem o projeto a esta Comissäo para receber parecer de mérito.

Fundamentaçao
A denominaçao "entidade de assisténcia social" é por demais abrangente, ja

Clue inclul as organizaçoes civis voltadas para o interesse da comunidade,
como as entidades não governamentais criadas para atuar na defesa do
consumidor, a exemplo do Movimento das Donas de Casa e Consurnidores
de Minas Gerais e da Associaçào Brasileira de Consumidores.

Tais organizaçoes, corno se sabe, vivem de doaçoes e Ihes faltam recursos
a todo o momento para o desenvolvimento de suas relevantes atividades.
Nessas ocasiöes, o poder püblico não oferece a minima contribuiçâo. Assim
sendo, é evidente que o projeto de lei em apreço interessa muito a tais
entidades, que tern de desembolsar quantias consideráveis para o pagamento
de emolumentos cartorários, seja no momento da propositura de uma acão
civil püblica (autenticacäo de documentos), seja quando do registro de seus
atos constitutivos e eventuais alteraçoes de seus estatutos.

Alias, a Lei Federal n° 8.078, de 11/9/90 (COdigo de Defesa do
Consumidor), em seu art. 40, 'b", preceitua que urn dos objetivos da PolItica
Nacional de Relaçoes de Consumo é exatamente a acão governamental para
incentivar a criaçâo e o desenvolvimento de associaçães representativas. E,
mais, o art. 50 da mesma lei dispöe que deverá o poder püblico estimular a
atuaçâo dessas entidades (inciso V).

Os serviços cartorários, exercidos mediante delegação do poder pUblico,
tern de ser norteados, principalrnente, pelo interesse da coletividade,
cabendo, pois, ao legislador estadual ditar as regras para tanto. 0 projeto de
el que ora apreciamos atende, assim, a esses requisitos, pois ira beneficiar
as entdades reconhecidas formalmente como de utilidade pUblica e que não
tern como suportar pesados onus corn o pagamento de emolumentos.

Conclusâo
Pelas razães aduzidas, opinamos pela aprovaçâo, no 10 turno, do Projeto

de Lei n° 1.813/98.
Sala das Comissöes, 27 de outubro de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - José Militâo.

PARECER PARA 0 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N O 1.617/98
Comisso de Educaçâo, Cultura, Ciência e Tecnologia

RelatOrio
A proposição em epigrafe, do Deputado Jorge Hannas, tern por objetivo
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instituir a obrigatoriedade do hasteamento da Bandeira Nacional e da
execuçäo do Hino Nacional nas escolas püblicas do Estado.

Aprovada em Plenário, foi a maténia encaminhada novamente a esta
Comissäo, para ser objeto de parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
do Regimento Interno.

Fundamentação
Quando a matéria foi discutida por esta Cornissäo, no 10 turno, entendeu o

relator - e sua opinião fol corroborada por unanimidade - que o projeto deveria
ser rejeitado, haja vista a existëncia de normas federais e estaduais que
atendem de forma mais satisfatória ao pretend do.

Corn efeito, a legislacão existente prevê a obrigatoriedade do hastearnento
solene - o que inclul a execuçào do Hino Nacional - da Bandeira Nacional,
pelo menos urn dia por sernana, durante o ano letivo. Ora, a rnodificacao
proposta pelo autor da proposicäo em cornento torna diana essa obnigaçâo, o
que nâo nos parece aceitável.

Será essa cerirnônia diana, compulsoria, que ira produzir o efeito que se
pretende, qual seja o de incentivar o civismo e o patriotismo das novas
geracôes? Ternos sérias düvidas quanto a essa questão e, dessa forma,
entendernos mais logico e coerente acompanhar o parecer do relator Clue nos
antecedeu na análise da maténia, opinando pela rejeição do projeto.

Louve-se a preocupacão do autor, mas discordamos frontalmente da
justificação do projeto, a qual alega a necessidade de cultivar-se o hábito do
patriotismo. Acreditamos que o patriotismo não é urn hábito que se impöe,
mas urn sentirnento que se adquire no exercicio pleno da cidadania.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela rejeicâo do Projeto de Lei n° 1.617/98 no

2° turno.
Sala das Cornissöes, 28 de outubro de 1998.
José Maria Barros, Presidente - Gilmar Machado, relator - Marco Regis -

José Hennique. 	 -
PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.713/98

Comissâo de Redação
0 Projeto de Lei n o 1.713/98, do Deputado Paulo Schettino, que declara de

utilidade pCiblica a entidade Tenda EspIrita Vovó Joaquina de Aruanda, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, corn a
Emenda n° 1.

Vern agora o projeto a esta Comissào, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do §1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar a proposiçâo a seguinte redacao final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.713/98
Declara de utilidade pCiblica a entidade Tenda Espirita Vovó Joaquina de

Aruanda, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pUblica a entidade Tenda EspIrita Vovó

Joaquina de Aruanda, 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 Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Ailton Vilela, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.725/98
Comissão de Redaçào

0 Projeto de Lei n o 1.725/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade pUblica a Igreja Missionár-ja Pentecostal Laudisceia, corn
sede no MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno ünico, sem
emenda.

Vern agora o projeto a esta Comissáo, 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 lnterno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposiçao a seguinte redaçäo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.725/98
Declara de utilidade püblica a Igreja Missionária Pentecostal Laudisceja,

corn sede no Municipio de Belo Horizonte.
A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Igreja Missionária Pentecostal

Laudisceia, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçao.
Art. 30 - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aliton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.730/98
Corn issâo de Redaçâo

0 Projeto de Lei no 1.730/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos que
declara de utilidade püblica o Imperatr-iz Futebol Clube, corn sede no
Municiplo de Belo Horizonte, foi aprovado em turno Unico, sern ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissao, a fim de que, segundo a técnica
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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 redacão final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI NO 1.730/98
Declara de utilidade püblica o lmperatriz Futebol Clube, corn sede no

Municipio de Belo Horizonte.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pUblica o Irnperatriz Futebol Clube, corn

sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacão.
Art. 30 - Revogam-se as disposicöes em contrário.
Sala das Cornissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAçAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.759/98
Corn issäo de Redacao

O Projeto de Lei no 1.759/98, do Deputado Joäo Batista de Oliveira, que
declara de utilidade pOblica a entidade Lira Musical Centenário. corn sede no
MunicIpio de Curvelo, foi aprovado em turno Onico, sem ernenda.

Vern agora o projeto a esta Comissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos terrnos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicäo a seguinte redação final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.759/98
Declara de utilidade püblica a entidade Lira Musical Centenário, corn sede

no MunicIpio de Curvelo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Rca declarada de utilidade pCiblica a entidade Lira Musical

Centenário, corn sede no Municipio de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicacao.
Art. 3 0 - Revogarn-se as disposiçães em contrário.
Sala das Cornissöes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Joáo Leite.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.770/98
Comissáo de Redaçâo

O Projeto de Lei no 1.770/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade piiblica o Atalaia Futebol Clube, corn sede no Municipio
de Ribeirào das Neves, foi aprovado em turno ünico, sern emenda.
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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, opinarnos por se dar a proposiçäo a seguinte redaçâo final,
que está de acordo corn o aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.770/98
Declara de utilidade piiblica o Atalaia Futebol Clube, corn sede no MunicIpio

de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pUblica o Atalaia Futebol Clube, corn

sede no MunicIpio de Ribeirào das Neves.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçöes em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de setembro de 1998.
Wilson TrOpia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI N O 1.778/98
Comissão de Redaçao

O Projeto de Lei n° 1.778/98, do Deputado José Bonifácio, que declara de
utilidade püblica o Livramentense Futebol Clube, corn sede no MunicIpio de
Oliveira Fortes, foi aprovado em turno ünico, sem emenda.

Vem 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 a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1.778/98
Declara de utilidade ptiblica a Livramentense Futebol Clube, corn sede no

MunicIpio de Oliveira Fortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Fica declarado de utilidade pUblica o Livramentense Futebol Clube,

corn sede no MunicIplo de Oliveira Fortes. 	 -
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçâo.
Art. 3° - Revogam-se as disposiçoes em contrário.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Joo Leite, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAçA0 FINAL DO PROJETO DE LEI NO 1.779/98
Comissâo de Redação

O Projeto de Lei n° 1.779/98, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que
declara de utilidade püblica a Associação dos Pescadores e Amigos do Rio
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das Velhas - ASPARVE -, corn sede no MunicIplo de Curvelo, foi aprovado
em turno ünico, sern emenda.

Vern agora a projeto a esta Comissào, 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 par se dar a proposicão a seguinte redação final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJ ETO DE LEI N o 1.779/98
Declara de utilidade püblica a Associacão dos Pescadores e Amigos do Rio

das Vethas - ASPARVE -, corn sede no Municlpio de Curvelo.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade püblica a Associaçáo dos Pescadores e

Amigos do Rio das Veihas - ASPARVE -, corn sede no Municipio de Curvelo.
Art. 20 - Esta lei entra ern vigor na data de sua publicacãa.
Art. 31 - Revagam-se as disposiçães em contrário.
Sala das Comissöes, 16 de seternbro de 1998.
Wilson Trópia, Presidente - Arnaldo Penna, relator - AIlton Vilela.

PARECER DE REDAcAO FINAL DO PROJETO DE LEI N o 1.787/98
Corn issäo de Redacâo

O Projeto de Lei no 1.787/98, do Deputado José Henrique, que declara de
utilidade pibIica a Sociedade Espirita Unidos para a Paz, corn sede no
MunicIpio de Belo Horizonte, foi aprovado em turno tinico, sem ernenda.

Vern agora a projeto a esta Cornissão, a firn de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada a matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art.
268 do Regirnento Interno.

Assirn sendo, opinamos por se dar a proposicão a seguinte redaçào final,
que está de acordo corn a aprovado.

PROJETO DE LEI N O 1787/98
Declara de utilidade pUblica a Sociedade EspIrita Unidos para a Paz, corn

sede no Municiplo de Bela Horizonte. 	 -
A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pUblica a Sociedade Espirita Unidos

para a Paz, corn sede no MunicIpio de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçäo.
Art. 30 - Revoga rn-se as disposiçoes ern contrária.
Sala das Comissöes, 26 de agosto de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - João Leite.

"OFICIO N O 48/98*
Bela Horizonte, 26 de outubro de 1998.
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Meus cumprimentos. Venho a presença de V. Exa. comunicar que estarei
ausente do Estado no periodo compreendido entre os dias 29 de outubro e 2
de novembro deste ano.

Na minha auséncia serei representado pelo Senhor Vice-Governador,
Waifrido Silvino dos Mares Guia, que, impossibilitado de cumprir todo o
perlodo, deverá transferir a Vossa Excelência a responsabilidacle da chefia do
Governo durante os dias 31 de outubro, 10 e 2 de novembro do corrente.

Agradecendo pela consideraçao, sirvo-me da oportunidade para renovar
meu sentimerito de elevada estima.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
* - Publicado de acordo corn o texto original.

COMUNICAçOEs DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAçOES

- 0 Sr. Presidente despachou, em 27/10/98, as seguintes comunicaçoes:
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência a Casa do

falecimento do Sr. Demétrio Abrâo Chair, ocorrido em 22/10/98, em Alfenas. (-
Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Alencar da Silveira Jtnior (2), dando ciência a Casa do
falecimento das Sras. Conceiçao Aparecida, ocorrido em 9/10/98, em Itabirito;
e Cleuza Campos, ocorrido em 16/10/98, em Cajuri. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1998

ATAS

ATA DA 412a REUNIAO ORDINARIA, EM 28/10/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 11 Parte: 1a Fase (Expediente): Ata -
Correspondéncia: Oficio n o 48/98, do Governador do Estado - OfIcios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentacâo de Proposiçöes: Proposta de
Emenda a Constituicäo n o 61/98 - Projeto de Lei n° 1.950/98 - Requerimento
n° 2.700/98 - Requerimento do Deputado Marcos Helênio - Comunicaçöes:
Cornunicacão da Comissão de Educacao - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Alberto Pinto Coelho, Durval Angelo, Gilmar Machado e Carlos
Pimenta - 2a Parte (Ordem do Dia): ia Fase: Abertura de Inscricães - Leitura
de Comunicacães - Discussào e Votacão de Pareceres: Parecer da Comissão
de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 744/96; aprovacáo - Parecer da
Comissão de Justica sobre o Projeto de Lei n° 1.467/97; aprovacão;
verificaçào de votacäo; inexistência de "quorum" para votaçao; anulacão da
votação; renovaçâo da votacâo do parecer; aprovaçâo; verificação de
votaçäo; rejeicão - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Marcos Helênio; aprovação - Requerimento n° 2.549/98; aprovação corn as
Emendas n°s 1 e 2 - 2a Fase: Palavras do Sr. Presidente - Inexisténcia de
"quorum" qualificado para votacão de propostas de emenda a Constituicão -
Discussão e Votação de Proposicöes: Discussào, em 10 turno, do Projeto de
Lei n° 1.381/97; aprovacão na forma do Substitutivo n° 1 - Discussao, em 10

turno, dos Projetos de Lei n°s 1.727 e 1.799/98; aprovação - Encerramento -
Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leäo - Agostinho PatrOs - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira JOnior - Alvaro Antonio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Anivaldo Coelho - Artônio Andrade - Antonio Genaro - Antonio Jtilio -
Antonio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Ermano Batista - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Isabel do
Nascimento - Joâo Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - José Bonifácio - José
Braga - José Maria Barros - José Militào - Kemil Kumaira - LeonIdio Bouças -
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Luiz Fernando Faria - Marco Regis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau -
Pericles Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastiâo Costa - Sebastião I-lelvécio - Sebastio Navarro Vieira - TarcIsio
Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

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

comparecimento registra a existência de nümero regimental. Declaro aberta a
reuniào. Sob a proteçâo 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
la Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecret6rja, nas funcOes de 2 0- Secretário,

procede a leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restriçöes.
Correspondêncja

- 0 Deputado Dilzon Melo, 5°-Secret6rjo, nas funçoes de 1 0-Secretário, lé a
seguinte correspondêncja:

OFICIO No 48/98
- 0 OfIcio n° 48/98, do Governador do Estado, fol publicado na edição

anterior.
OFICIOS

Do Sr. Ltcio Urbano, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando a sintese do relatOrio da "Pesquisa de Opiniao Püblica sobre a
Justiça em Minas Gerais", realizada pelo Instituto Vox Populi.

Do Sr. João 1-leraldo Lima, Secretário da Fazenda, encaminhando os
demonstrativos contábeis da administração direta e indireta e de fundos,
referentes ao mês de agosto de 1998. (- A Comissäo de FiscalizaçaoFinanceira.) 	 -

Do Sr. Neirim Goulart Duarte, Superintendente Estadual Adjunto em
exercIcjo do Banco do Brash, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Geraldo Rezende, que as solicitaçoes de prorrogação das
operaçoes de custeio de algodao, safra 1997/1998, estão sendo analisadas
caso a caso pela agéncia do MunicIpio de Centralina. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 2.657/98.)

Do Sr. Carlos Alberto Pereira Gomes, Diretor de Produçao Farmac(§utica e
lmunobiolOgica da Fundação Ezequiel Dias, convidando para o Seminário de
Certificaçao de Fornecedores, a ser realizado por essa Fundação, em
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parceria corn a Associacão Brasileira da IndUstria FarmoquImica, nos dias 4 e
5/11/98. (- A Comissâo de Sacide.)

Do Sr. Mauricio Andrés Ribeiro, Presidente da FEAM, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Miguel Barbosa, que a Usina
Hidrelétrica de Furnas fol convocada, em abril de 1998, a proceder ao seu
licenciamento ambiental corretivo e que riesse licenciamento está previsto
que a empresa Furnas Centrais Elétricas efetuará o diagnôstico de todas as
fontes de poluição ou degradacão do ago de Furnas. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 2.631/98.)

2a Fase (Grande Expediente)
Apresentacão de Proposicöes

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas a Mesa as seguintes proposicOes:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIcAO N O 61/98

Dá nova redação ao inciso II do art. 106 da Constituicào do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1 0 - 0 inciso Il do art. 106 da Constituiçáo do Estado passa a vigorar

corn a seguinte redação:
"Art. 106- .....................................................................................................
II -julgar, em grau de recurso:
a) ação cIvel em que for autor, réu, assistente ou oponente o Estado, o

MunicIpio e respectivas entidades da administracão indireta, exciuldas
aquelas referentes a matéria fiscal ou tributária;

b) decisão proferida por Juiz da lnfância e Juventude;
c) causa relativa a famIlia, sucessáo, estado e capacidade das pessoas;
d) causa relativa a protecão do meio ambiente e do patrimônio histórico,

cultural, artistico, turistico e paisagistico;
e) causa relativa a infraçào penal a que seja cominada pena de reclusão,

isolada, cumulativa ou alternativamente, excetuada a relativa a crime contra o
patrimônio e a crime relativo a tóxico ou entorpecente;

f) causa relativa a crime de cornpetência do Tribunal do Jiiri;
g) decisão sobre mandado de seguranca, "habeas-corpus" e "habeas-data"

proferida por Juiz de Direito e relacionada corn causa de sua competéncia
recursal.".

Art. 21 - 0 Tribunal de Justica e o Tribunal de Alçada conservarão
residualmente sua competência para o processo e julgamento dos feitos e
recursos entregues, nas respectivas Secretarias, ate a data da promulgacão
desta ernenda a Constituição, observadas as regras de competência vigentes
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na mesma data, ainda que no registrados ou autuados, bern como das
açöes rescisOrias e revisöes criminals de seus julgados.

Art. 30 - Esta emenda a Constituiçao entra em vigor na data de sua
pubi icacão.

Sala das Reuniães, de de 1998.
TarcIsio Henriques - Ermano Batista - Pericles Ferreira - Ronaldo

Vasconcellos - Anivaldo Coelho - Alvaro Antonio - Agostinho Patrüs -
Francisco Ramaiho - Ailton Vilela - Hely Tarqumnio - José Maria Barros -
Carlos Pimenta - Jorge Eduardo de Oliveira - Wilson Pires - Sebastião Costa -
Miguel Martini - José Bonifácio - Rémolo Aloise - Arnaldo Penna - José Militâo
- João Leite - Ivair Nogueira - Ibrahim Jacob - José Henrique - Maria Olivia -
Miguel Barbosa.

Justificaçâo: Esta proposta de emenda a Constituiçao do Estado, nos
termos de seu art. 64, I, diz respeito a necessidade imperiosa de se ajustar a
Segunda lnstância do Poder Judiciário as demandas decorrentes do já
elevado e sempre crescente niimero de recursos apresentados a seu
julgamento.

De fato, a instalaçao de in6meras comarcas e varas, criadas pela Lei
Complementar no 38, de 1995, em todo a Estado, bern como o natural
crescimento da busca por justiça, que tern por conseqüencia o aumento do
niimero de processos em geral, não foram acompanhados, nos Ultimos
tempos, pela necessária ampliaçäo dos quadros da magistratura de segundo
grau.

Estão as Tribunals de Justiça e de Alçada, por essas razOes, assoberbados
de trabaiho. Essa situaçâo, desnecessário dizer, gera justificável frustraçao
na opiniâo pCiblica, que reclama seja a atuaçao dos órgàos do Estado, em
especial do Poder Judiciário, célere e de qualidade.

Exige-se dos órgâos do Legislativo, do Executivo e do Judicjário resposta
pronta e eficaz a dernanda apresentada.

Acresce que, corn a instalaçao dos Juizados Especiais Criminais, nos
termos da Lei Federal n o 9.099, de 1995, verificou-se sensivel diminuiçao no
ni:JrnerO de recursos de natureza criminal, de competéncia do Tribunal de
Alçada, absorvidos que foram pelas Turmas Recursais daqueles juizados.

Diante disso, necessária se faz a alteraçao do art. 106, II, da Constituiçao
do Estado, como na proposta, transferindo-se para a jurisdiçáo do Tribunal de
Alçada parte da atual competência recursal do Tribunal de Justiça: na area
d ye!, Os recursos versando sobre registros püblicos, matéria fiscal, faléncia e
cancordatas; e em matéria criminal, os crimes falimentares e as crimes
referentes a tóxicos e entorpecentes.
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Percebe-se, pelos motivos expostos, que a proposiçáo representa urn

passo real para a aprimoramento dos rnecanismos de funcionamento do
Fader Judiciário, que se tornará rnais apto para atender corn eficácia as
demandas da populacão.

- Publicada, vai a proposta a Comissào Especial para parecer, nos termos
do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI NO 1.950/98
Declara de utilidade pi:iblica a Centro de Educacäa Especial Inaplic, corn

sede no MunicIpio de Bela Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade püb!ica a Centro de Educacão Especial

Inaplic, corn sede no Municipio de Bela Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as dispasiçOes em contrário.
Sala das ReuniOes, 21 de outubro de 1998.
João Batista de Oliveira
-. Publicado, vai a projeto as ComissOes de Justica, para exame preliminar,

e de Educacão, para deliberacãa, nos termos do art. 188, c/c a art. 103, inciso
I, do Regimento Interna.

REQUERIMENTOS
No 2.700/98, da Comissão de Educacáo, solicitando seja formulado apelo

ao Secretário da Educacào corn vistas a que sejam tomadas providências
contra a proposta de fechamento da Escola Estadual Brasil, no MunicIpio de
Varginha. (- A Cornissâo de Educacão)

- E tarnbérn encaminhado a Mesa requerimento do Deputado Marcos
Helênio.

CornunicacOes
- E também encaminhada a Mesa comunicacãa da Comissão de Educacão.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Alberto Pinto Coelho.
• Deputado Alberto Pinto Coelho* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é corn

grande satisfacão que, corno LIder da Bancada do PPB, apresento as minhas
saudacOes a ilustre Deputada Isabel Aparecida do Nascirnento, ernpossada
hoje nesta Casa, vindo, corn toda a certeza, ampliar não 56
quantitativarnente, mas qualitativarnente a Bancada do nosso partida.

Nesta oportunidade, em name da nossa bancada dou as boas-vindas a
nobre calega, que chega para representar urna das regiOes mais prOsperas
de nassa Estado, que é o Triângula, e, cam vatacão expressiva, tarnbém o
próspero Municipia de Uberaba.
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Neste mornento, nâo poderlamos deixar de mencionar os designios de
Deus, que quis que a nobre Deputada aqui chegasse pelo falecimento do
nobre Deputado Jorge Hannas, que deixou nesta Casa urn exemplo de
cidadania e de árduo trabaiho näo sO pelo exercIclo da medicina, como
também por seu espirito püblico, que nos conquistou a todos, mercé de seu
talento, sua dignidade e seu trabaiho. Fica, para todos nós e para a ilustre
Deputada que chega, urn exemplo desse grande companheiro que se foi.
Muito obrigado.

* - Sem revisáo do orador.
o Sr. Presidente - Corn a palavra, o Deputado Durval Angelo.
o Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, esta

Casa, nos ültimos dois meses da atual legislatura, tern pela frente uma
grande, árdua e dificil tarefa de votar e discutir matérias importantes para a
sociedade mineira.

Gostaria de, neste curto pronunciamento, falar sobre urna dessas matérias,
uma dessas questöes temáticas que serâo debatidas nesta Casa.

Passo a abordar a questäo das matérias pertinentes a reforma do Poder
Judiciário, ou a reorganização do Judiciário mineiro. De nossa autoria, uma
dessas rnatérias é a Proposta de Emenda a Constituiçao n o 52, por cuja
aprovaçäo estamos lutando ha quase dois anos.

Trata-se de proposta de extinção do Tribunal de Justica Militar, unificando,
quanto a competéncias e administraçao, os Tribunals de Alcada e de Justica.
Essa proposta foi fruto, inicialmente, de discussães feitas pelos Tribunals de
Alçada de todo o Brasil, que, em urn encontro nacional, deliberaram sobre a
conveniéncia dessa unificação.

Assim, baseados nurna proposta discutida no Tribunal de Alcada de Minas
Gerais, apresentarnos a esta Casa a proposta de emenda que unifica Os
Tribunais. Tivemos também a oportunidade de discutir e conversar corn o
então Presidente da OAB - Secão Minas Gerais, Dr. Marcelo Leonardo, que,
além de nos incentivar, confirmou a constitucionalidade da iniciativa, bern
como o interesse de toda a advocacia rnineira, a ela favorável.

Essa proposta não visa apenas a economia, que evidentemente trará, a
exernplo da unificação do Tribunal de Justiça corn o Tribunal de Alcada do Rio
de Janeiro, que está representando, hoje, urna econornia de cerca de
R$1.000.000,00 por rnés, e de uma experiência semelhante no Rio Grande do
Sul, que também está gerando uma economia significativa. Nossa justificativa
não se limita a esse aspecto; não foi apenas isso que nos rnoveu a
apresentar essa emenda. Nossa questáo fundamental é que teremos urn
Judiciário mais ágil, eliminando conflitos de competências e trazendo para o
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Tribunal de Justica toda a postura, a agilidade, a seriedade e a proximidade
corn o povo, que existe no Tribunal de Alçada, onde os processos não
tramitam por mais de trés ou quatro meses e onde o cidadão ye que seu
direito não é postergado. Como disse urn grande jurista, "justica tardia não é
justica".

Nesse sentido, estamos, hoje, discutindo nesta Casa rnais cinco projetos
encarninhados pelo Tribunal de Justica do Estado, que, corn essa emenda,
complementam o que chamamos de reforrna do Judiciário rnineiro - o projeto
que trata da questão do subsidio, em obediência a Emenda Constitucional no
19, que é uma medida necessária a atual situacão do Judiciário mineiro; o
projeto que amplia o cargo de Juizes de Alçada e de Desembargadores do
Tribunal de Justica; o projeto que trata da questão do aumento dos servidores
daqueles dois Orgâos; e a proposta de emenda a Constituicão, para a qual já
estão sendo coletadas assinaturas, que trata da questão da competência dos
dois Tribunais.

Mas, para que a discussão seja feita de forma adequada, temos de discutir
essa questão juntamente corn a da unificação dos dois Tribunais. 0
argumento contrário a esses projetos do Tribunal de Justica, os quais
juntamente corn os da unificacão são necessários e urgentes para que, de
alguma forma, possamos pensar em urn Judiciário em Minas Gerais que
possa prestar um servico ágil a população, é a tese de que isso geraria mais
encargos e despesas ao Governo de Minas Gerais. Essa tese não se aplica,
porque, corn todos esses projetos sendo discutidos junto corn o da unificacão,
terlamos, na verdade, urna economia no Poder Judiciário de Minas Gerais.

Queremos deixar registrado que hoje podemos fazer uma discussão mais
ampla e completa a respeito da reorganizacão do Judiciário do Estado. E a
Comissão Especial, que tern na sua Presidência o Deputado Sebastiäo Costa
e como relator o Deputado AmbrOsio Pinto, tambérn já cornpreendeu a
necessidade dessa unificaçao, tanto que, nos prOximos dias, estará se
reunindo para emitir seu parecer favorável a unificacão. 	 -

Paralelo a tudo isso, apresentamos urn requerimento a Mesa da
Assembléia, na semana passada, solicitando que esta Casa realizasse urn
fOrum técnico para que Deputados, Desernbargadores, JuIzes, advogados e a
sociedade civil pudessem discutir todos esses projetos. Se esta Casa é do
povo, se exercemos aqui a representação popular, temos que, antes de tudo,
na discussão das questoes fundamentais, ouvir toda a sociedade. Corn a
aceitação e a aprovação da Mesa, vamos realizar esse fOrum técnico nos
prOxirnos dias 12 e 13. Estivernos reunidos corn a assessoria técnica da
Casa, os Deputados Arnaldo Penna e Sebastião Costa, representantes dos
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trés Tribunais, da AMAGIS e de outras representaçoes, a fim de elaborarmos
uma proposta minima para a realizaçao desse forum.

Coma fruto de uma discussão franca, que tern par objetivo major alcançar a
bern do povo rnineiro e, de alguma forma, constituir urn Judiciário moderno,
mais prOximo da população, urn Judiciário ágil, que cumpra o seu papel de
realizar justiça, conseguimos hoje chegar a urn acordo e, nos prOximos dias
12 e 13, estarernos realizando esse forum técnico. Fazernos urn apelo para
que todos os Deputados estejam presentes, para que a sociedade civil se
faça representar. 0 fOrum estará aberto a participaçâo de todos. Que cada
urn que tiver alguma idéia a acrescentar a esse projeto, para ir além dessa
discussâo e aprimorar a debate na Assembléia Legislativa, participe e venha
trazer a sua contribuiçao ao debate.

Gostaria de registrar e reconhecer a apoio que toda a Mesa da Assernbléia,
na pessoa do seu Presidente, Deputado Rameu Queiroz, está calocando a
serviço da realizaçao desse fOrum técnico. Muito obrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Gilmar Machado.
o Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, pessoas presentes nas galerias, imprensa, ocupamos a tribuna
nesta tarde para saudar e parabenizar aqueles que, coma eu e a Deputado
Alencar da Silveira JUnior, sâo funcionários pUblicos. Hoje, querernos aqui
fazer uma saudaçáo especial a todos as funcionários pUblicos. Infelizmente,
no seu dia, recebern de presente do Sr. Presidente da RepUblica urn pacote.
Mas nao you falar que e pacate, porque a Presidente, em sua mensagern,
ontern a noite, a Naçáo, pediu que se falasse que não é pacote, mas urn
conjunto de medidas. Entäo, vamos falar desse canjunto desafinado de
medidas que a Presidente lançou antem. Vamos falar, nesta tarde a respeito
disso e a respeito das consequências desse conjunto desafinado de rnedidas
para a vida dos servidores.

Antes, gastaria tarnbérn de ressaltar e parabenizar a chegada, nesta Casa,
da Deputada Isabel do Nascirnento, que é da nossa regiâo do Triângulo, mais
precisamente de Uberaba. Desejarnos que, enquanto estiver aqui, possa
continuar desenvoivendo urn trabalho em defesa da populaçâo e buscando as
reais interesses do povo de Minas Gerais.

Gostana de dirigir-me a todos as servidores pUblicos que me ouvem e me
vêern e de deixar registrada, nos anais da Casa, a nossa satisfaçao em
parabenizá-los pelo seu dia. Se a Brasil ainda consegue andar e ainda é a
oitava econornia do mundo, se e urn pals forte e tern maravilhas, é graças ao
esforço e ao trabaiho do servidor pUblico. Temos urn serviço pUblico que,
apesar de todo a ataque que tern sofrido, continua mantendo a seu trabaiho.
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Nas escolas, as servidores continuam tentando manter o born nivel da
educaçáo. Na saUde, apesar de toda a crise e da falta de rnedicamentos e
instrumentos, continuam ali as medicos, as enferrneiros e a pessoal da area
administrativa tentando salvar ou, pelo menos, diminuir a dor e a sofrirnento
daqueles rnais necessitados, que estâo passando par urn momenta difIcil corn
relaçào a saUde, e que, nos hospitais, ainda conseguem ser atendidos. E
fundamental tambérn o trabaiho dos servidores pUblicos que lidam corn a
seguranca. Aqueles policiais que estáo all para nos defender e nos dar
seguranca, muitas vezes, não tern seguranca para a sua prOpria farnhlia e
recebem salários baixos. Eles saern de casa corn urn revOlver de calibre 38
para enfrentar bandidos e quadrilhas que, hoje, tern rnetralhadaras e autras
arrnas melhores, mas, apesar disso, nâa se furtarn a rnanter e desenvalver a
seu trabalha. Gostariamas de deixar registrada a nossa adrniraçãa par esses
servidores. Temos tambérn urna admiraçãa rnuito grande pelas servidores
desta Casa. Se hoje conseguimas desenvolver urn trabaiho, nãa diria
excelente, mas algum trabalha nesta Casa, é graças a ajuda de seus
servidores extremarnente campetentes e eficientes, que estão sernpre corn
born-humor, mesrna corn salários que atrasam e corn dificuldades, tenda, as
vezes, de entrar no cheque especial. Mesrna assim, rnantêrn tranqUilidade
para cantinuar desenvolvendo a seu trabaiho corn eficiência e, acirna de tuda,
corn muita disposiçaa. Gastariarnas de parabenizar as servidares deste
Poder, que, no seu dia, mereciarn ter urna grande festa e estar carnernoranda
notIcias boas, rnas, lamentaveirnente, ternos de tratar de noticias ruins.
Venho, então, camentar a fala do Presidente, de ontem a noite, e a fala, de
haje, do Ministra da Fazenda, Sr. Pedro Malan. Eles nãa querern que falernas
de pacate, então discutiremas a conjunta desafinado de medidas tomadas
haje. Em primeira lugar, reconheco que urn dos grandes problernas que
ternas de enfrentar seja a previdenciário. Varnos ter de resolver a prablerna
previdenciario em Minas, coma tentararn os servidares do IPSEMG e a
Caardenacäo Sindical, que vierarn a esta Casa discutir urna propasta de
modificaçäo do sistema previdenciario de Minas, corn a intençäa de criar urn
instrurnento para resolver a problema, mas, infelizmente, a Governo näo as
auviu. Espero, e tenho certeza de que a prOxima Governadar pode, de fato,
assumir essa questãa. Mas a Presidente Fernando Henrique não quer discutir
nern resolver a problerna previdenciário; pensou ser mais facil, apenas,
aurnentar a contribuiçào, cobrar dos inativos tambérn 11% e aumentar
progressivamente a contribuiçâa dos dernais servidares que percebem mais
de R$1.200,00. E, assim, perceberernos qual é a proposta para enfrentá-los e
para resolvermos a problerna previdenciário.
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O PT ja tinha exposto essa questâo, Lula a defendeu em sua campanha
eleitoral, e nào ha outra forma de enfrentar, neste momento, a questo
previdenciária, a não ser criar um fundo previdenciário lastreado nas
empresas estatais lucrativas que temos, suspendendo-se o processo de
privatização. A partir dal, terlamos urn furido pUblico corn a gestao da
sociedade, para que os aposentados possam sair da folha do Tesouro do
Governo e ser bancados por esse fundo de gestão tripartite, corn a
participação dos aposentados, dos trabaihadores da ativa e do Governo.
Entendernos que, se näo enfrentarmos a situação corn essa soluçâo - e
também a defendemos em Minas Gerais -, não conseguiremos resolver o
rornbo previdenciário nern em nivel nacional nern em nivel estadual. Sabemos
que esse é urn problerna grave, mas queremos enfrentá-lo corn urn conjunto
de medidas afinadas, e não desafinadas corno temos visto.

Além disso, esse pacote ainda riao tocou na questao cambial, mantendo a
atual polItica, ou seja, o câmbio continua elevado artificialmente e
permanecem as altas taxas de juros. Assirn, rnais urna vez, demonstra-se a
manutenção desse rnodelo concentrador que o Governo defende, através
dessas duas medidas. For qué? Em prirneiro lugar, se se mantém essa taxa
cambial artificialmente elevada, está-se privilegiando e defendendo essa
politica de maior irnportação e menor exportaçâo, e assirn gerarernos maior
desemprego. Alérn disso, se se mantém essa politica de juros elevados,
estaremos privilegiando aqueles que tern urn endividamento externo, corn
taxas de juros menores, penalizando, por outro lado, aqueles que tern urna
dIvida em real, que, logicarnente, formam a populaçao mais pobre,
principalmente a classe media, que está endividada, usando o cheque
especial e vivendo de prestaçöes. Enquanto isso, aqueles que tern dividas em
dOlares - ou seja, os Bancos, as grandes ernpresas e corporaçöes -
continuam privilegiados, p015 continuaräo pagando uma taxa menor por sua
divida, que é em dO!ar, enquanto tern seu dinheiro aqui, no Pals, em
aplicaçoes que rendem muito devido as taxas de juros elevads. Enquanto
isso, a rnaior parte do nosso povo, que não tern acesso a financiamentos
externos, continua sofrendo corn essa poiltica que privilegia a concentração
de renda. For essa razão, dizemos que esse é urn conjunto de medidas
desafinadas. Mais uma vez, serão aumentados Os impostos, e, corn o
aumento da CPMF, a classe media estará sendo penalizada, através de suas
contas nos Bancos, pagando, novarnente, a incompeténcia e a agiotagem
internacional a que estamos assistindo.

Além disso, quando se aurnenta a taxa do CORNS, as empresas jogam
esse prejuizo sobre as costas da populaçâo, aumentando preços, e,
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novamente, a populacào carente val pagar a conta. Não adianta o Presidente
dizer que quem vai pagar é quem pode, pois, na verdade, quern estará
pagando será a populacão, que está na ponta, que precisa cornprar e que
recebe salario mInimo. Os que perdem seus ernpregos, tarnbém, são os que
tern menor qualificação, ou seja, sera na populacão carente que veremos a
perda e a aplicacão da polItica do desemprego, diminuindo, mais uma vez, a
sua renda.

For isso, queremos deixar registrada a nossa proposta contraria a esse
conjunto de medidas desafinadas, pois entendernos que o Brasil precisa
voltar a crescer. Precisamos reduzir as taxas de juros e ter uma mudança na
polItica cambial, além de enfrentar o problema previdenciário corn a criacão
desse fundo, que é a forma mais correta de enfrentarmos essa questäo.

0 Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Quero elogiar o pronunciamento
de V. Exa. e concordar em grande parte corn sua reflexão.

Gostaria de fazer duas colocacoes para V. Exa., que, rnuito justamente,
estara no Congresso Nacional, inclusive para o bern de Minas Gerais, a
respeito do "imperador" Fernando Henrique, que, agora, no segundo
mandato, deve ser II. A prirneira reflexäo é que o povo brasileiro sabia que
viria esse pacote; ainda assirn, elegeu, em 10 turno, o "imperador" Fernando
Henrique II. A segunda questão é que ja esta preparado urn pacote de
medidas para o ditador fazer o que quiser, ou seja, a reforma polItica
partidária, que ira beneficiar dois ou trés partidos. Assirn, ficará mais fácil,
pois serão esses os partidos que darão as cartas.

Portanto, V. Exa. deverá se entrincheirar, porque vira urn grande rob
compressor para aprovar essas medidas, que deveriam ter sido tornadas h
quatro anos. Quatro anos de atraso perrnitirarn que a divida interna tocasse a
casa dos 300 bilhães, e agora temos de encontrar urn jeito de resolver esse
problema. Sabernos que a reforma previdenciaria deveria ter sido feita, mas
foram tomadas apenas algurnas medidas para conseguir Os 4 bilhöes e
resolver o problerna daquele rornbo. No entanto, agora, é necessário arrumar
42 bilhöes.

A sociedade brasileira deve fazer urna reflexão, pois elegeu, no 10 turno, o
"irnperador" Fernando Henrique II. Assim, as pessoas que rnoram no exterior
devem estar dizendo que se trata de urn extraordinario Presidente, que fez
urn extraordinario governo. No entanto, sabernos dos riscos que estamos
correndo.

Gostaria de chamar a atencão para a segunda medida, que é o monopólio
das decisães por meio do Congresso Nacional, corn a reforma partidaria, a
extinçáo dos pequenos partidos, a fim de haver bipartidarismo, nos moldes de
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Portanto, concordo corn V. Exa., pois a sociedade será, mais uma vez,
sacrificada. Mas acho tambérn que toda a sociedade sabia que essas
medidas vinam. Assim, nos, Deputados, devemos refletir sabre tal questão,
isto e, corno iremos nos preparar para a repercusso das medidas federais no
Estado de Minas Gerais. Deveremos ter muito discernirnento e sabedoria
para saber corno nos posicionar.

0 Deputado Gilmar Machado - Agradeço a aparte do ilustre Deputado
Miguel Martini. Também ja haviamos colocado que a Presidente Fernando
Henrique utilizou o instrumento da reeleiçao, negociou primeiro 16 fora e
depois veio aqui, trabalhar tal questäo. No ano passado, durante a crise da
Asia, eles adotaram essa mesma politica, ou seja, as tecnocratas
aumentaram as juros e as impostos. Tado a mundo se lembra dos aumentos
do ICMS da energia e do !PVA em Minas Gerais. 0 problema foi resolvido?
Não. Mais urna vez, as tecnocratas não irâo conseguir resolver a problema,
que é politico, isto e, se queremos au não resolver essa questâo, enfrentar as
grandes fortunas, as grandes corporacoes e a agiotageni internacional. Caso
contrário, iremos, mais uma vez, penalizar a populaçao pobre e carente do
Pals.

Encerrando, Sr. Presidente, gostaria de ressalfar que hoje deveria ser urn
dia de festa para as servidores pUblicos. lnfelizmente, vieram essas medidas.
Apesar de tudo issa, tenho a certeza de que as servidores püblicos farâo a
nosso Pals continuar trabalhando e, assim, canseguirernos a solução,
porque, dentro do serviça püblico, temos pessoas eficientes, competentes e
que acreditam que a Pals tern jeito. Par isso, estou parabenizando as
servidares pCiblicos, corn a certeza de que saberão, mesmo corn mais crise,
corn rnais dificuldades, dar a resposta e nos ajudar a encontrar a caminha da
saida, a firn de que possamos construir uma nova Minas e urn nova Brasil.
Muito abrigado.

o Sr. Presidente - Corn a palavra, a Deputado Carlos Pirnenta.
o Deputado Carlos Pimenta - Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia

Legislativa de Minas, Deputado Rarneu Queiroz, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados senhares e senharas que visitam a Casa nesta tarde, hoje
tivemos, em detajhes, divulgadas as medidas que a Governo Federal está
tomando para fazer urn carretivo de ernergencja em vista da crise par que
passa nosso Pals. 0 aumento dos impostos do CORNS e da CPMF, as
cortes no orcarnenta e autras medidas que também vêrn penalizar
principalmente a funcionário pUblico federal da ativa e também aquele que
está na inatividade mastram claramente urna face dos problernas que
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afloram agora nesse periodo pós-eleitaral. Durante rnuito tempo a Pals
esperava do Congressa Nacional uma posição firme, uma presenca dos
Deputados e Senadores para discutirern verdadeirarnente a reforma tributária
que se faz necessária. Coma essa discussão ficou para segundo piano, ficau
para esse perlado apOs as eleiçöes, estamos abservanda medidas sendo
tomadas de afogadiiha, medidas sendo tomadas na calada da noite, corn uma
discussäo prévia corn Orgâas internacionais, coma a FM!, e passando par
cirna ate mesmo da discussàa ampla corn cangressistas, Deputados Federais
e Senadores.

Par issa mesmo, nOs, pava brasiieira, somas obrigados a assistir, muitas
vezes estarrecidos, as medidas que estäa sendo tarnadas, exigindo,
principalmente do aposentado, urn sobreesforço para a qua[ ele nao esta
preparado, para pader participar desse pracessa. Cabrar do apasentada,
daquela pessaa que contribuiu corn a Pals, abrigando-a a pagar 11% do que
recebe, que ja e pouco, e, sern dtivida alguma, urna afranta ao pavo
brasileiro. Sabernos, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, que as Deputados nâo
padem e nãa devern furtar-se e fugir a urn debate mais sério, a reforma
tributária se faz necessaria de forma urgente. As regras internacianais de
mercado estáa subrnetendo nosso Pals, submetenda a Brasil a tomar essas
rnedidas, a acatar as decisöes e as determinaçoes do Fundo Manetário
internacianal, mesrno cam a sofrimento daqueles que já ganharn pouco e que
já cantribuiram para fazer a passada, a presente e a futura deste nassa Pals.

Sabemos que medidas viräa, medidas duras que penalizarâo
principairnente as pequenas, que virâo sacrificar ainda mais as pobres
municipios do nasso Pals. E essas medidas, infeiizmente, nãa passarão peia
crivo da discussão do povo brasileiro, elas ate mesrna na abedecerão a
regra elernentar de que a discussão deva ser adiada Para a prOxirna
Congresso Nacionai, quando 253 Deputados foram renavados. Hoje, a
mentalidade do Congresso Nacianal é autra, é urna mentalidade que fai
testada recenternente nas urnas. Aqui rnesma, na Casa, ternos cinco
Deputados Federais. Acabamos de ouvir a pronunciarnenta do Deputado
GlIrnar Machado, urn pronunciarnento certa, mas no lugar errado, pais este
deveria acontecer no Cangressa Nacional, na Cärnara Federal e nâo aqui,
nesta Casa. Mas, infelizrnente, ele tern que externar seu pensamenta e sua
pasiçâa, porque as medidas seräo tamadas agora e, coma eu disse, náo pelo
prOxirno Congresso Nacianal.

For falar em arçarnento, é barn que esta Casa cornece a preparar as
Prefeitas. Todas as medidas, tadas as prapastas orcamentarias da Unia não
seráo mais levadas a efeito pela Presidente Fernando Henrique Cardoso.

E
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Isso, quern me adiantou foi urn Deputado Federal que tern urn trabaiho sério
neste Estado, principalmente no Norte do Estado. Ele me pediu para prevenir
os Prefeitos e os Vereadores para urn code substancioso no orcamento da
União ainda neste ano. E gostaria de chamar a atenção dos Deputados do
Node de Minas e do vale do Jequitinhonha para a notIcia de urn code de mais
de 70% dos recursos do FINOR e do Fundo de Desenvolvimento do
Nordeste, que são recursos que ainda mantém viva a SUDENE. Esse corte
inviabilizará todos os programas sociais do Node de Minas e do vale do
Jequitinhonha.

Srs. Deputados, é corn muita tristeza que recebemos essa noticia. E corn
muita tristeza que, no dia do funcionalismo püblico, recebemos a noticia de
que o grande presente será a contribuição forçada, de 11%, no orçamento do
aposentado, e de 16% para aquele funcionário que ainda está na ativa e que
recebe uma miséria de sa!ário.

Tenho certeza absoluta de que o rnomento é de gravidade, mas é urn
mornento que vai exigir muito de todos nos, Deputados Federais, Estaduais,
Vereadores, Prefeitos, do povo em geral. Ternos que exigir uma discussão
mais ampla. Nào podemos aceitar urna irnposição internacional diretamente
nas finanças de nosso Pals. 0 rnomento é serb. As regras internacionais são
implacáveis. Muita gente vai sofrer na pele. 0 povo brasileiro vai sentir o que
sentiu o povo mexicano, o que sentiu o povo russo e o que estão sentindo os
palses asiáticos, que estão passando por uma dificuldade rnuito grande.
Temos que adequar nosso pensamento, temos que adequar nossas acöes,
temos que adequar nosso discurso para as dificuldades que nosso Pals ira
enfrentar. 0 Governador eleito, Itamar Franco, terá que conhecer 0
orçamento do Estado. E urn orçarnento apedado, é urn orçamento que
diminuiu R$2.000.000.000,00 em relação ao orcamento que está sendo
executado em 1998. Nào podemos adiantar nosso discurso. Temos que
codar a euforia daqueles que venceram as eleiçoes, colocar os pés no chão e
adequar nossas acöes aos orcarnentos de cada Estado. Esses
R$2.000.000.000,00 refletirão nos orçamentos sociais, nos orçarnentos da
educação, da satide, nos orçarnentos de investimentos. Serão apenas quatro
Secretarias que estarão investindo a padir de 1999. Proponho que esta Casa
faça uma discussão minuciosa do orçamento para o ano que vern. Proponho
que esta Casa analise todos os investimentos e todos os recursos de custeio
para as areas sociais do Estado, porque esse orçamento estará bern magro.
Temos que fazer corn que nosso discurso seja igualado, e uniforrne. Neste
momento não podemos ter vaidade, não podemos ter pretensão, temos que
nos recolher a humildade. A crise é séria e está batendo as portas de todo
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cidadão comum. Ela já está batendo as podas do funcionário piiblico, seja ele
da ativa ou aposentado.

Peço a esta Casa que analise corn profundidade o que realmente importa
para o Estado de Minas Gerais. Vamos analisar quais são os recursos que
estarào contemplando principalmente os municIpios mais simples, mais
pobres e que sofrerão os efeitos dessa crise internacional que já é realidade
para o povo brasileiro. Chamo os Srs. Deputados a reflexão, para urn trabaiho
sério em prol do povo simples, humilde, do nosso Estado. Muito obrigado.

2a Fade (Ordem do Dia)
1a Fase

Abedura de Inscriçoes
o Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidéncia

passa a 2a Fade da reunião, corn a 1' Fase da Ordem do Dia,
cornpreendendo as comunicacöes da Fresidéncia e de Deputados e a
apreciacão de pareceres e de requerirnentos. Estão abedas as iriscricöes
para o Grande Expediente da prOxima reunião.

Leitura de Cornunicaçães
- A seguir, o Sr. Fresidente dá ciência ao Flenário da cornunicacão

apresentada nesta reunião pela Comissão de Educacão - aprovacão, na sua
19 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n°s 1.775/98, do Deputado
Francisco Ramalho; 1.785/98, do Deputado AmbrOsio Pinto; e 1.796/98, do
Deputado Wanderley Avila; e os Requerirnentos n°s 2.665/98, do Deputado
Mauri Torres; 2.668/98, do Deputado Gilmar Machado; 2.670/98, do Deputado
Bené Guedes; 2.675/98, do Deputado Ibrahim Jacob; e 2.685/98, do
Deputado Marcos Helênio (Ciente. Publique-se.).

Discussâo e Votacão de Pareceres
0 Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei

n o 744/96, do Deputado Leonldio Boucas, que dispãe sobre o registro
estatistico dos Indices de violéncia e criminalidade no Estado 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
discussão. Em votacão. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissäo de Justiça sobre o Projeto de Lei n o 1.467/97, da
Deputada Maria Olivia, que institui a obrigatoriedade de identificação de
empresa, na pade traseira dos velculos de transpode de carga de sua
propriedade, licenciados no Estado de Minas Gerais. 0 parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não ha oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
o Deputado Durval Angelo - Verificaçao de votaçâo, Sr. Presidente.
o Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificaçao de

votaçào pelo processo eletrônico. A Presidéncia solicita aos Deputados que
ocupem Os seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votaçâo por meio do painel eletrônico.
o Sr. Presidente - Votararn 15 Deputados, nt:Jmero insuficiente para

votaçâo, motivo por que a Presidência a torna sem efeito.
Tendo em vista a chegada de diversos Deputados no Plenário, a

Presidência val renovar a votaçâo do parecer. Em votaçäo. Os Deputados
que o aprovarn perrnaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilmar Machado - Pero verificaçao de votaçâo, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder a verificação de

votaçäo por meio do processo eletrânico e solicita aos Deputados que
ocupem os seus lugares.

- Procede-se a verificaçao de votaçâo por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votararn "sim' 9 Deputados, votararn 'nâo" 30

Deputados, o que perfaz urn total de 39. Está rejeitado o parecer. A Comissão
de Transporte.

Votaçao de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio, solicitando

audiência da Comissâo de Administraçao PCblica, para emitir parecer sobre o
Projeto de Lei no 1.913/98, do Governador do Estado. Em votação, o
requerirnento. Os Deputados que o aprovarn permaneçam como se
encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento no 2.549/98, da Comissào de Direitos Humanos, solicitando
informaçoes a Defensoria Püblica do Estado sobre a lista dos Defensores
Püblicos corn as respectivas lotaçães discriminadas por rnunicipio, bern como
a lista dos Defensores Püblicos ocupantes de funcâo pUblica e a cOpia dos
convênios realizados corn as Prefeituras. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovaçâo do requerimento corn as Emendas n os 1 e 2, que apresenta. Em
votaçäo, o requerirnento, salvo ernendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçarn como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas n

o
s 1 e 2, corn parecer pela aprovaçâo. Os Deputados que as

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica,
portanto, aprovado o Requerirnento no 2.549/98 corn as Ernendas n o

s 1 e 2.
Oficie-se.

2a Fase
0 Sr. Presidente - Esgotada a rnatéria destinada 1a Fase, a Presidéncia
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passa a 2a Fase da Ordem do Dia, corn a discussào e a votação da matéria
constante na pauta.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ac, Plenário que fez retirar da pauta da reunião os

vetos as Proposicöes de Lei n
o
s 13.761, 13.834, 13.837 e 13.839, o Projeto

de Resolução no 1.859/98 e os Projetos de Lei n
o
s 547/95, 1.761/98, 627 e

272/95 e 1.571/97, em virtude de sua apreciação na reunião extraordinária
realizada hoje, pela manhã. A Presidência verifica, de piano, que não ha
"quorum" qualificado para a votacâo das propostas de ernenda a Constituicâo,
mas que o ha para a apreciação das dernais matérias constantes na pauta.

Discussão e Votacão de Proposicöes
O Sr. Presidente - Discussao, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.381/97, do

Deputado Sebastião Navarro Vieira, que autoriza a reversao ao dominio do
MunicIpio de Pogo Fundo do irnóvel que menciona. A Comissão de Justica
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Corn issão de Fiscalizaçäo
Financeira opina por sua aprovaçào na forma do Substitutivo no 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Nào ha oradores inscritos. Encerra-se a
discussâo. Em votacâo, o Substitutivo no 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei no 1.381/97, na forma do Substitutivo
no 1. A Corn issão de Fiscal izaçao Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei no 1.727/98, do Deputado Raul
Lima Neto, que dispãe sobre a regulamentaçao, no Estado, do uso dos
serviços de telefonia de prefixos 900 e 0900. A Cornissão de Justica conclui
pela constitucionalidade do projeto. As Comissöes de Defesa do Consurnidor
e de Transporte, Comunicacâo e Obras Piblicas opinam por sua aprovaçâo.
Em discussâo, o projeto. Não ha oradores inscritos. Encerra-se a discussäo.
Em votacáo. Os Deputados que o aprovam perrnaneçam como se encontrarn.
(- Pausa.) Aprovado. A Cornissáo de Transporte.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n o 1.799/98, do Governador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar irnOvel ao Municipio de
Formiga, para o fim que menciona. A Cornissäo de Justica conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissáo de Fiscalizaçào Financeira opina
por sua aprovaçào. Em discussâo, o projeto. Nào ha oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votaçáo. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontrarn. (- Pausa.) Aprovado. A Cornissâo de
Fiscalizaçäo Financeira.

Encerramento
0 Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a votaçáo
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das propostas de emenda a Constituiçao, a Presidência encerra a reuno,
convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, as 20 horas,
e de amanha, dia 29, as 9 e as 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bern como para a ordinária de amanhã, as 14 horas, corn a
seguinte ordern do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na ediçâo
anterior.). Levanta-se a reuniâo.

ATA DA 1 ga REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO DE AGROPECUARIA E
AGROINDUSTRiAL

As dez horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Cornissöes os Deputados Paulo Piau, Aliton
Vilela e Gilrnar Machado (substituindo este a Deputada Maria José Haueisen,
por indicacâo da Liderança do PT), rnembros da Comussao supracitada.
Havendo nUmero regimental, o Presidente, Deputado Paulo Piau, declara
aberta a reuniäo e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Gilmar Machado, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e e subscrita pelos mernbros presentes. 0 Presidente informa
que a reuniâo destina-se a apreciar a matéria constante na pauta e, logo
apOs, procede a leitura da seguinte correspondéncia: ofIcio do Presidente da
Associaçâo dos Produtores de Sementes e Mudas do Estado de Minas
Gerais - APSEMG - , publicado na ediçao de 7/8/98; Oflcio no 389/98, do
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, publicado na ediçâo de
14/8/98 - a Presidéncia designa o Deputado Ailton Vilela para analisar a
matéria e emitir parecer; oficio do Sr. Eduardo AntOnio P. Campelo,
comunicando sua nomeação, pelo Governador do Estado, para Diretor-Geral
do IMA; e a revista "Tecnologia e Treinamento Agropecuario", no 7, do Centro
de ProduçOes Técnicas de Vicosa. Em seguida, o Deputado Paulo Piau avoca
a si a relatoria, no 10 Turno, do Projeto de Lei 

no 
1.810/98, do Governado do

Estado. Passando-se 6 2a Parte da reuniâo, o Deputado Paulo Piau passa a
Presidéncia ao Deputado Ailton Vilela e apresenta requerirnento em que
solicita seja realizada audiência pCiblica da Comissão corn o objetivo de
discutir a exclusão da base de cálculo da Contribuiçäo Social e o resultado
positivo obtido pelas cooperativas nas operaçOes realizadas corn seus
associados. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Reassurnindo
a Presidéncia, o Deputado Paulo Piau determina ao Deputado Gilmar
Machado que proceda a leitura de requerimento do Deputado Geraldo
Nascimento, em que solicita seja realizada audiência pUblica da Comissão
corn a Cornissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, corn a finalidade de
se discutir as impactos da agricultura tradicional e da cultura do eucalipto
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sobre a qualidade das águas no vale do rio Doce. Colocado em votação, é
aprovado o requerirnento. Cumprida a finalidade da reuniáo, a PresidOncia
agradece a presenca dos parlarnentares, convoca os membros da Cornissão
para a prOxirna reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabaihos.

Sala das ComissOes, 28 de outubro de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Aitton Vilela - Maria José Haueisen.

TRAMITAcAO DE PRoposlcOEs
PARECER PARA 0 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N o 1.810/98

Cornissâo de Poiltica Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Governador do Estado, a Projeto de Lei n o 1.810/98 altera o
Anexo I da Lei no 12.425, de 27/12196, que altera a Lei n o 6.763, de 26/12/75,
que consolida a legislaçao tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

Publicada, a matéria foi distribulda, nos terrnos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno, as ComissOes de Constituicao e Justica, de Politica
Agropecuária e Agroindustrial e de Fiscalização Financeira e Orcamentária.
Por força de requerimento aprovado em Plenário, na reunião do dia 8/7/98, a
Comissão de Defesa do Consurnidor também deverá opinar sobre o projeto.

Ao exarninar prelirninarmente a rnatéria, a Comissão de Constituucao e
Justica concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade corn a
Emenda no 1, que apresentou. Cumpre-nos, agora, opinar sabre a assunto,
quanto ao rnérito.

Fundarnentaçao
0 Anexo I da Lei no 12.425, de 1996, a qua[ se pretende rnodificar por rneio

do projeto de lei em análise, traz a tabela corn os valores da taxa de
expediente relativa a ato de autoridade administrativa, no caso, do Instituto
Mineiro de Agropecuária - IMA. A proposição tern por abjetivo,
especificamente, reduzir as valores cobrados pela ernissão de docurnentos
dessa autarquia relativos ao registro de produtos, ao abate de animais (ayes,
bovinos, eqüinos, suInas e autros) e ao leite de consumo pasteurizado ou
esterilizado.

Os valores canstantes nessa tabela foram objeto de ampla discussào nesta
Comissào, durante audiência püblica realizada em marco de 1997, corn
representantes do IMA, da Secretaria da Fazenda e do setor produtivo
agroindustrial. Na ocasiao, canstatou-se que os Indices praticados erarn
excessivos e oneravarn sobremaneira a pradução, devendo, por isso, ser
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revistos. A reduçäo desses valores, coma ora se propöe, é, portanto, medida
louvável e oportuna.

Conforme se depreende da mensagem governamental, tat revisâo resulta
de estudos da Cmara Setorial de Produtos de Origern Animal, da qual
participam a Governo do Estado e representantes de entidades privadas
ligadas ao setor, e objetiva adaptar as taxas de expediente a realidade do
mercado de carcaças de bovinos, sulnos e ayes.

A Emenda n o 1, da Comissao de Constituiçao e Justica, inclui na relação, a
nosso ver, acertadarnente, a abate de bufalinos.

Conclusao
Diante do exposto, opinamos pela aprovaçâo do Projeto de Lei n o 1.810/98

corn a Emenda n o 1, da Comissâo de Constituiçao e Justiça.
Sala das Comissöes, 28 de autubro de 1998.
Paulo Piau, Presidente e relator - Maria José Haueisen - Aliton Vilela.

179
Indice Onomástico

Adelmo Carneiro Leão - 30, 85, 104

Agostinho Patrüs - 114

Ajalmar Silva - 85

Alberto Pinto Coelho - 163

Ambrósio Pinto - 29

Anderson Adauto - 28

Bené Guedes - 55. 138

Carlos Pimenta - 170

Durval Angelo - 27, 87, 164, 174

Francisco Ramaiho - 10

Geraldo Rezende - 11, 54

Gilmar Machado - 57, 85, 133, 142, 166, 174

Glycon Terra Pinto - 113

Ibrahim Jacob - 54, 61

Ivair Nogueira - 32, 53

João Batista de Oliveira - 29, 163

João Leite - 86, 130
II



FqA
I

José Bonifácjo - 40

José Militão- 129

Marcos Helênio - 34, 36, 39 7 54

Mauri Torres - 85

Miguel Barbosa - 33, 34

Miguel Martini - 2, 31, 129

Raul Lima Neto - 64, 65, 131, 137. 139, 140

Romeu Queiroz - 85

Ronaldo Vasconcellos - 41, 42

Sebastião Helvécio - 85

TarcIsio Henriques - 138

Mesa da Assembléia - 12, 13, 14, 79, 115, 116, 117

Palavras do Sr. Presidente - 96, 175

Comissão de Administraçao Pñblica - 8

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalizaçäo - 78. 80

Comissao de Defesa do Consumidor - 124. 151

Comissão de Direitos Humanos - 81. 97, 99, 106 	 129, 130, 146

Comissão de Educaçao, Cultura, Ciência e Tecnologia - 145, 152, 163

Comissão Especial - 16

180
	

181
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária - 12, 13, 14, 115, 116, 117

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais - 143, 147, 148, 150

Comissäo Parlamentar de Inquérito -26,42,47,48,49, 50. 51, 77, 121, 122

Comissão de PolItica Agropecuária e Agroindustrial - 176. 177

ComissaodeRedacão - 153, 154, 155, 156, 157

0

E

U)

0

E



Jos

Jos

Ma

Mai

Mig

no

Rau

Ron

Ron

Seba

Tarc

i\1es

PaIa

Corn:

Comi

Corni

Comi

Corni:

Comi


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103

