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AL

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 4 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 213198
Presidência do Deputado Ivo José

Sunian... Comparecimento - Falta de "quorum - Ordem do Dia.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Gemido Rezende - Ivo José - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -

Antônio Júlio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Geraldo da Costa Pereira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Miguel
Barbosa - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Roberto Amara! - Sebastião Helvécio.

Falta de "Quorum'
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 20h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a
reunião, por falta de "quoruin', e convoca os Deputados para a extraordinária de
amanhã dia 3. às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
da mesma data. às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA 798 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de fevereiro de mil
novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto e João Leite, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Geraldo
Nascimento. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar as
proposições da Comissão e indaga aos Deputados se há alguma matéria a ser
apresentada nesta fase. O Deputado João Leite apresenta requerimento, em que
solicita seja ouvido em reunião da Comissão o Dr. Ruy José Viana Lage, Presidente
da COPASA-MG, para prestar esclarecimentos acerca da cobrança de taxas de lixo.
Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Nos termos regimentais, o
Deputado Gemido Nascimento passa a Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto e
apresenta requerimento, em que solicita sejam ouvidos em reunião da Comissão os



Srs. Alhos Carvalho, Secretário Municipal de Saúde; Roberto dos Santos e João
Alhaíde Torres Valadares, representantes do Conselho Municipal de Saúde; Ricardo
Menezes, Presidente do Sindicato dos Médicos, e Rodrigo Botelho Campos,
Coordenador do PROCON-Bg para discutirem sobre o direito de atendimento aos
cidadãos pelo Sistema único de Saúde - SUS. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Após, o Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção
dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 3 de março de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - João Leite - Antônio Andrade.



AL

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 343- REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 313198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: V Fase (Expediente): Atas -?
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.616 a
1.623198 - Requerimentos n°s 2.471 a 2.478198 - Requerimentos dos Deputados João
Leite e Péricles Ferreira (2) - Comunicações: Comunicações dos Deputados Antônio
Júlio, Alberto Pinto Coelho (2), Tarcísio Henriques, Agostinho Patrús, Marcelo.
Gonçalves, José Militão, Carlos Pimenta, Paulo Schettino (3). Alencar da Silveira
Júnior, Roberto Amara! (2) e Wilson Pires - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Paulo Schettino, Irani Barbosa, Dinias Rodrigues, Ibrahim Jacob, Marcos
Helênio e Marco Régis - ? Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Péricles Ferreira (2); deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimento do Deputado João Leite; aprovação - Requerimento do
Deputado Gilmar Machado; deferimento; discurso do Deputado Gilmar Machado -?
Fase: Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos dos Deputados Paulo Schettino e João Leite; aprovação -
Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 739196; rejeição;
verificação de votação; existência de "quorum" para discussão; anulação da votação -
Discussão. em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 36197;

encerramento da discussão - Discussão. em 1° turno. do Projeto de Lei n° 1.239197;
designação de relator; emissão do parecer pelo relator; questão de ordem;
encerramento da discussão - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n°5 771196 e
1.258197; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei
n°5 1.127 e 1.450197; encerramento da discussão - V Parte: Leitura de Comunicações
- Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Alencar da Silveira Júnior -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria O1Ma - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajahuar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - A.nivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Duas Rodrigues -



4
Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra
Pinto - Hely Tarquuuo - Ibrabim Jacob - miii Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hminn - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Olimo Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Piau - Paulo Schettino - Péticles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires -
Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2 0-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

Ia Parte
la Fase (Expediente)

Atas
- A Deputada Maria Olivia, &-Secr~ nas funções de 20-Secretário, procede à

leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
T Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo correspondência a ser
lida, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.616/98

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário José
Vieira Filho, com sede no Município de Ninheira.

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

Comunitário José Vieira Filho, com sede no Município de Ninheira.
Art 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Djalma Diniz
Justificação: 0 Município de Ninheira, no Norte de Minas é extremamente



rs

carente. Por isso, é de vital importância a existência de entidade com objetivos
sociais.

A Associação referida visa a defender os interesses da comunidade, promovendo
melhores condições de vida para a população. Para tanto, desenvolve atividades
sociais de promoção, proteção, ajuda e atendimento a crianças, adolescentes e idosos.

A entidade funciona há mais de dois anos, possui prova de personalidade jurídica,
sua diretoria é idônea e não recebe remuneração pelo exercício dos cargos. Diante do
exposto, solicito aos nobres Deputados a aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.617198
Torna obrigatórios o hasteamento da Bandeira Nacional e a execução do Hino

Nacional nas escolas públicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - As escolas públicas do Estado, diariamente, no início de cada turno,

deverão proceder ao hasteamento da Bandeira Nacional.
Art. 20 - Após o hasteamento da Bandeira Nacional, será cantado por todos o Hino

Nacional.
Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Àrt. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Jorge Hannas
Justificação: A fim de cultivar nos alunos o patriotismo, hoje bastante relegado, é

salutar que as escolas públicas, encarregadas da boa formação do corpo discente
retomem a prática de hastear a Bandeira Nacional e de cantar o Hino Nacional no
início de cada turno.

Esta conduta cívica trará de volta a reverência aos simbolos nacionais, que
acenderão no coração dos nossos jovens a fagulha do amor à Pátria, do qual se
distanciam por falta de incentivo,

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.618198
Declara de utilidade pública o Santanense Futebol Clube, com sede no Município

de Caeté.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Santanense Futebol Clube, com sede

no Município de Caeté.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



MI 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 21 de fevereiro de 1998.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: O Santanense Futebol Clube é sociedade civil sem fins lucrativos.

Fundado em 17/5/50, promove a cultura flsica e torneios de futebol, por meio dos
quais proporciona ao povo em geral agradáveis momentos de lazer.

Aos associados, em particular, oferece toda a estrutura de um clube recreativo e
encontros de natureza cívica e social.

Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho de suas atividades, por
certo este parlamento, reconhecendo o seu valor, se empenhará em declará-la de
utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.619198
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Belo Horizonte os imóveis que

menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Belo Horizonte

imóveis de sua propriedade, situados no Bairro Mangabeiras, nesse município,
registrados sob o no 63.507, a fis. 152 do livro 3 BK do Cartório do 2° Oficio de
Registro de Imóveis da Comarca de Belo Horizonte, constituídos de:

1 - área de 38.400m2 (trinta e oito mil e quatrocentos metros quadrados) da quadra
n° 20. CP-209-3-M;

II - área de 6.100m2 (seis mil e cem metros quadrados) da quadra n°24. CP-209-3-
M;

ifi - área de 24370m2 (vinte e quatro mil setecentos e setenta metros quadrados)
referente aos lotes n°s 2 e 3 da quadra n° 392 CP-309-4-M.

Parágrafo único - Os imóveis descritos no 'caput" deste artigo serão incorporados
ao Parque das Mangabeiras.

Art. 2° - Os imóveis objetos da presente doação reverterão ao patrimônio do Estado
se, no prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhes for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Ajahnar Silva
Justificação: Esta proposição tem por objetivo preservar a última área verde



1 A

significativa de Belo Horizonte, que vem sendo submetida a um constante processo
de degradação em conseqüência da expansão urbana e da extração mineral.

Na década de 60, foi estabelecido o tombamento federal da serra do Curral pela
antiga Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - SPHAN -, hoje
IPHAN, o qual englobou uma faixa de quase Um da serra do Curral, além do pico
Belo Horizonte, localizado dentro do atual Parque das Mangabeiras.

Posteriormente, a extinta CJVRB e a sua sucessora. CODEURB, desrespeitando o
tombamento, implantaram o Bairro Mangabeiras, que, localizado na vertente sul,
invadiu parte da área tombada da serra do Curral.

Em 1975, a SPHAN, responsável pela fiscalização do bem tombado, firmou acordo
com a Prefeitura de Belo Horizonte e a CODEURB, definindo que os quarteirões n°s
20,24 e 34 do Bairro Mangabeiras seriam considerados não edificáveis, para fins de
preservação permanente. Em 1976, a Prefeitura desacatou o acordo firmado com a
SPHAN e a CODEURB, liberando o lote n° 1 do quarteirão n° 39 para que se
instalasse no local o Instituto Hilton Rocha.

Com as lei de uso e ocupação do solo de Belo Horizonte de 1976, 1985 e 1996,
manteve-se a característica de preservação dessas áreas, classificando-as como: Setor
Especial 1 - SEI - (em 1976 e 1985) e Zona de Proteção Ambiental - ZEPAM - (em
1996), atualmente em vigor.

Baseando-me nos esforços empreendidos pela sociedade e pelo poder público para
proteção e preservação do mais importante marco natural e consagrado símbolo da
Capital mineira, solicito o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação da doação
que ora proponho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1620198
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Mangal - ACM -, com

sede no Município de Augusto de Lima.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Mangal

- ACM -, com sede no Município de Augusto de Lima.
Mi. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de março de 1998.
Ajalmar Silva
Justificação: A Associação Comunitária do Mangal - ACM - é unia entidade civil

sem fins lucrativos que tem por finalidade prestar assistência social aos membros da
comunidade em que atua, principalmente aos mais necessitados, inclusive com
atendimento médico-odontológico, além de facilitar-lhes a aquisição de material de



construção, cesta básica, órtese e cadeira de rodas.
Desde a sua fundação, em 1994, a ACM tem desenvolvido intensa atividade de

cunho social, razão pela qual faz jus ao título de utilidade pública. Por isso, conto
com o apoio de meus ilustres pares a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.621198
Autoriza o Poder Executivo, por meio das caixas escolares, a permitir a concessão

remunerada de espaços nos muros dos prédios das escolas estaduais para fins de
propaganda e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir que as caixas escolares,

juridicamente constituídas, façam concessão remunerada, por prazo determinado, de
espaços nos muros dos prédios das escolas estaduais para fins de propaganda.

§ 10 - Fica vedada a propaganda para fins políticos e eleitorais.
§ 20 - Os recursos provenientes da remuneração pela concessão dos espaços a qúe

se refere o "caput" deste artigo reverterão às caixas escolares das unidades de ensino
em que tiver sido afixada a propaganda.

MI. 20 - A assinatura do contrato de concessão firmado pela caixa escolar
dependerá de prévia aprovação da sua diretoria e do colegiado da respectiva unidade
de ensino.

MI. 3° - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 60
(sessenta) dias.

MI. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1998.
Ivair Nogueira
Justificação: As caixas escolares das escolas estaduais não dispõem de recursos

suficientes para atender a toda a demanda dos alunos carentes. Essas escolas, em sua
maioria encontram-se em pontos estratégicos dos municípios, o que facilitaria a
divulgação de propaganda comercial, legalizando uma situação que, de fato, já existe
e proporcionando uma fonte alternativa de recursos para as caixas escolares.

A demanda dos alunos carentes tem crescido muito nos últimos anos, sem o
correspondente aumento de recursos para fazer face às despesas.

Assim sendo, entendemos ser oportuna a mencionada concessão para a obtenção de
recursos adicionais, objetivando proporcionar ao educando carente as condições
imprescindíveis a uma boa aprendizagem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Educação e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, ele o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.622198
Autoriza o Poder Executivo a conceder desconto nas tarifas cobradas pela

Companhia de Saneamento Básico de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
MI. 1° - O Poder Executivo concederá, nas contas cobradas pela COPASA-MG,

desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da taxa de esgoto sanitário, nos
casos de município ou localidade em que não haja estação de tratamento de esgoto.

MI. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1998.
Ivair Nogueira
Justificação: Atualmente, ao emitir as contas mensais referentes à cobrança das

tarifas de água e esgoto sanitário, a COPASA-MG não leva em consideração o fato
de o município ou a localidade não serem beneficiados com serviço de tratamento de
esgoto sanitário, emitindo indistintamente, já que a conta é única, as guias de
cobrança, até mesmo nos casos em que a população não é assistida pelos serviços
cobrados. Dessa forma. a população não beneficiada pelos referidos serviços se vê
injustiçada com a cobrança efetuada. Além do mais, a não-existência de estação de
tratamento e de emissários de esgoto sanitário significa redução substancial de
investimento pela COPASA-MG e, conseqüentemente, de redução no custo dos
serviços prestados.

O objetivo desta proposição é fazer com que, na parcela referente à cobrança do
esgoto sanitário pela COPASA-MG, por ocasião da emissão da conta mensal, sejam
computados percentuais de desconto de 50%, quando o município ou a localidade
não possuir tratamento de esgoto sanitário. minimizando os custos para a população
que ainda não foi contemplada com o serviço.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188. c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.623/98
Concede ao portador de deficiência visual guiado por cachorro treinado o direito de

livre acesso com o an imal a qualquer espaço público
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
MI. 1° - Fica concedido ao portador de deficiência visual que esteja sendo

conduzido por cachorro treinado o direito de livre acesso a qualquer espaço público.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de de 1998.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: Este projeto tem como objetivo proporcionar ao deficiente visual

maior conforto e segurança no seu dia-a-dia, bem como ampliar seu espaço de
movimentação, visto que os animais condutores são treinados para essa flmção, não
oferecendo nenhum risco a pessoas que estejam no mesmo local.

Diante disso, entendemos que a matéria merece a aprovação pelos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N° 2 .471/98, do Deputado Roberto AmaraL solicitando a transcrição nos anais da
Casa da matéria "A Morte Ceifa no Campo", publicada no "Estado de Minas" de
2112199. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.472198, do Deputado Marco Regis, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulações com a OAB-MG pela posse de sua nova diretoria. (-A
Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.473198, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulações com a FIEMG pela posse de sua nova diretoria. (- A
Comissão de Turismo.)

N° 2.474198, do Deputado Durval Angelo, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário da Segurança Pública com vistas a que se dê garantia de vida à Sra. Maria
Aparecida de Jesus, Vice-Prefeita do Município de Arinos. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

N° 2.475198, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Instituto de Desenvolvimento Industrial - INDI - com vistas ao
detalhamento dos 203 projetos executados entre janeiro de 1995 e dezembro de 1997,
conforme nota divulgada pelo Instituto no "Diário da Tarde" de 17/2/98.

N° 2.476198, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com vistas à obtenção de
esclarecimentos sobre a decisão do Juiz do Fórum da cidade de Juiz de Fora, que
determinou a invasão do Sindicato dos Rodoviários e a entrega dás bens a junta
governativa.

N° 2.477198, do Deputado João Leite, solicitando seja formulado apelo ao Auditor-
Geral do Estado com vistas ao envio dos resultados das investigações das mortes
ocorridas no Centro de Integração do Adolescente, situado no Município de Sete
Lagoas. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.478/98, do Deputado Cleuber Carneiro, solicitando seja consignado, nos anais
da Casa, voto de pesar pelo falecimento do Sr. José Antônio do Vale Filho, ocorrido
na Capital. (- A Comissão de Saúde.)
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- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João Leite e

Péricles Ferreira (2).
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Antônio Júlio,
Alberto Pinto Coelho (2), Tarcísio Henriques Agostinho Patrú& Marcelo Gonçalves,
José Militão, Carlos Pimenta, Paulo Schettino (3), Alencar da Silveira Júnior,
Roberto Amaral (2) e Wilson Pires.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schetiino.
• Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras. Deputada Srs. Deputados,

imprensa, participantes das galerias, telespectadores da TV Assembléia, ocupo esta
tribuna para formular dois veementes apelos. O primeiro, dirigido ao Secretário da
Fazenda, Dr. João Heraldo, para que autorize a liberação de recursos para o
DETRAN-MG, a fim de que esse órgão da Secretaria da Segurança Pública cubra as
despesas com diárias dos servidores que se deslocam às cidades do interior do Estado
para atender à enorme demanda de exames de habilitação e de renovação de
carteiras.

Parece-nos inconcebível que o Estado, vivendo grave crise de caixa, alegando
sempre não contar com recursos para pagamento em dia dos servidores públicos, dos
fornecedores, de empreiteiras e outros, venha abdicar de expressiva arrecadação de
taxas em virtude de equivocada visão de burocratas, da qual, certamente, o Secretário
da Fazenda não tem conhecimento.

Estamos seguramente informados de que as despesas com a realização das viagens
dos examinadores do DETRAN-MC não representam nunca mais de 15% da
respectiva arrecadação. E é importante assinalar que há mais de 8 mil candidatos,
em cerca de 30 CIRETRÀANS, aguardando ansiosamente o comparecimento da banca
de exames para que possam regularizar sua situação perante as autoridades de
trânsito. Há cinco meses essas viagens estão suspensas por falta de repasse dos
valores próprios.

Na verdade, mais importante do que a melhoria da arrecadação é o dever
indeclinável do Estado de oferecer as condições necessárias à legalização de quem
pretende cumprir suas obrigações, sobretudo a partir da vigência do novo Código de
Trânsito Brasileiro, recebido com justa euforia pela expectativa positiva de que,
regularmente obedecido, deverá reduzir drasticamente o índice de acidentes e
disciplinará o tráfego de veículos nas rodovias e nas vias urbanas.

Outro assunto que está na ordem do dia e se constitui em noticia obrigatória
diariamente na imprensa é o crescimento assustador e preocupante da presença da
dengue em Belo Horizonte, na região metropolitana e agora em várias regiões de
Minas Gerais.
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A esse respeito, o meu segundo apelo dirigido às autoridades governamentais, não

importando se a competência do combate a essa doença deva ser atribuída ao
Executivo Municipal, Estadual ou Federal.

Entendo que neste momento em que a doença assume proporções de epidemia,
com milhares de pessoas contaminadas, não se deve perder precioso tempo com a
identificação de que nível de governo é responsável pelo seu combate direto.

Cumpre-nos a todos nós ? Governo e sociedade em geral, integrar-nos nessa luta
que já é tardia.

Quero registrar este meu apelo, que é mais um chamamento angustiante para que
enfrentemos esse quadro doloroso, próprio dos povos menos desenvolvidos, que
lamentavelmente vem nos assolando em pleno limiar do próximo milênio - a nós,
que, com tanto orgulho, nos situamos entre as dez maiores economias do mundo.
Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, é até maçante, mas

volto aqui, mais uma vez, para pedir ao nosso Governador que interceda em favor da
população belo-horizontina e da região metropolitana. No dia 3 de outubro passado e
no segundo turno, no dia 15 de novembro, Belo Horizonte estava carente de saúde - a
saúde em Belo Horizonte não prestava. A única coisa que o Governo do Patrus
conseguiu fazer de bom foi acabar com a saúde de Belo Horizonte. Bom, na visão
deles, porque colocou o povo de Belo Horizonte para sofrer mais ainda. E esse
mesmo povo, carente de saúde, vota num apelo do Dr. BH. Votou maciçamente e
elegeu o Dr. BH. Por isso faço um apelo ao Governador do Estado, para que ele faça
uma intervenção, não só em Belo Horizonte, mas em sua Secretaria da Saúde, para
que coloque alguém com capacidade para ajudar o povo belo-horizontino a se livrar
da dengue.

Poxa, se não têm dinheiro para aplicar em medicamentos, se não têm carros, se a
corrupção que assola este País não deixa que o Ministério da Saúde ou a Previdência
libere o dinheiro para realizar alguma coisa para salvar essa população pobre da
nossa periferia, que o Governo do Estado interceda com uma campanha para ensinar
qual remédio o cidadão deve comprar numa farmácia ou casa veterinária para aplicar
no seu quintal para acabar com o mosquito da dengue, como se fez com a campanha
do soro caseiro. Já que o Governo não dá conta de fazer a sua parte, que pelo menos
ensine como a população pode se salvar sozinha dentro da Região Metropolitana de
Belo Horizonte.

O povo foi atrás da única tábua de salvação que existia, quando a questão da saúde
era primordial e votou no Dr. BH um homem para o qual descobri não mais haver
palavras para qualificar, só palavrão. Um homem frouxo, que não consegue fazer as
suas coisas pessoais funcionarem, como é que consegue fazer o povo sofrer dessa
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forma? Não consegue cuidar do básico: da educação, do transporte, com essa
corrupção que estamos vendo ai. As empresas que ganharam a concorrência são dos
mesmos donos das que perderam, porque temos empresas dando o cano em mais de
R$5.000.000,00 ao INSS, com a conivência da Prefeitura. E a saúde do Dr. BH não
consegue fazer coisa que qualquer menino esperto entre sete e oito anos de idade
consegue fazer, que é pegar mosquito com a mão. Quem já não correu atrás de
mosquito para pegá-lo com a mão? O infeliz do Prefeito de Belo Horizonte não
consegue matar mosquito. Esse infeliz não consegue matar o mosquito da dengue. E
é por isso que faço um apelo ao Governador do Estado, porque o Secretário da Saúde
dele, em campanha, é claro que não vai fazer absolutamente nada.

Então, pelo amor de Deus, alguém ajude a fazer uma campanha de esclarecimento
à população da Região Metropolitana de Belo Horizonte, ensinando ao cidadão o
remédio a ser usado para matar o mosquito. Ai então as pessoas irãô correr atrás
desse medicamento para combater o mosquito da dengue. Ensine, pelo menos, como
se faz, através de televisão, rádio, panfletagem, jornais. etc.

Quando vejo qualquer filme a respeito da Revolução Russa, do leste europeu, de
Cuba. meu Deus do céu, tenho vergonha da humanidade. Fico com vergonha da
humanidade quando vejo uma proposta socialista, comunista. Colocaram-me na da
(21 do DOPS, meu Deus do céu. Se houve uma meia dúzia de injustiças, o que teve
de vagabundo que mereceu tomar pau no lombo mesmo não está no gibi... O que
misturou de vagabundo no meio de gente perseguida realmente pela revolução, o que
teve de cara sem-vergonha que mereceu tomar porrete no lombo.. Porque partidos de
oposição, quando não são consistentes, parecem curva de rio: qualquer porcaria vai
parar é ali. E isso acontece com todos aqueles que não têm proposta, que não
conhecem a forma de governar, que não querem governar, que fazem acordos na
madrugada pelo poder, simplesmente pelo poder. E esse é o caso do Prefeito de Belo
Horizonte.

Solicito encarecidamente que, se o Sr. Célio de Castro não tem capacidade, tenha
pelo menos dignidade de renunciar e entregar Belo Horizonte a alguém que possa
tocá-la, ou mesmo às moscas ou ao povo, para que ele tome conta.. Peço-lhe pelo
menos dignidade, vergonha na cara e decência, porque. como profissional médico, a
ética médica deve ter-lhe ensinado isso. Ele foi eleito dentro do jargão da saúde, mas
nem nisso ele conseguiu fazer alguma coisa. Não consegue sequer matar mosquito.

Queria dizer a V. Exa.. nobre Deputado, que até gostaria de ouvir o que o senhor
tem a falar, mas nada vai mudar meu conceito a respeito de comunista não. Nada
vai mudar. Em meia dúzia de injustiçados, tem mais de 1.500 bandidos. Pode ter
certeza disso.

• Deputado Marco Régis (Em aparte) - E os Nayas da vida?
• Deputado Iram Barbosa - Não é parente nem conhecido meu.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão (Em aparte) - V. Exa. faz uma análise de Belo

Horizonte como se essa situação caótica e dramática estivesse acontecendo só aqui e
fosse somente no Governo Célio de Castro. Acredito que ou V. Exa. não tem
conhecimento de outras regiões cuja calamidade é tão grande ou maior que em Belo
Horizonte ou apenas quer se referir exclusivamente a BH numa atitude de procurar
desqualificar o seu Prefeito ao invés de. realmente, propor soluções.

Deputado Irani Barbos& não é possível combater o mosquito que transmite a
doença a dengue, com as mãos, com o gesto que V. Exa. fez de pegar o mosquito,
nem com um sistema eficiente, nem com a utilização mais adequada do veneno
apropriado. Conseguiríamos hoje - e essa é a avaliação de técnicos abalizados -
eliminar o mosquito apenas com o seu controle mais efetivo.

Quero lembrar a V. Exa. que mosquito não tem passaporte e que os problemas que
acontecem aqui são frutos de uma deficiência sanitária do País e de Belo Horizonte,
inclusive. Se o Prefeito Célio de Castro desencadeasse todos os esforços, empregasse
todos os recursos disponíveis e, ainda mais, os que não são disponíveis para combater
o mosquito, sem um sistema nacional de saneamento básico de combate a vetores
transmissores de doenças, muito pouco conseguiríamos evoluir.

Dizer que o Prefeito Célio de Castro é o único ou o maior responsável por essa
situação não é verdade, Deputado. Ele tem grande responsabilidade em relação a
Belo Horizonte, não tenho dúvida disso. Posso dizer que o Prefeito Célio de Castro
está cumprindo um papel de responsabilidade e de compromisso para com a cidade.
Podemos testemunhar isso. As nossas palanas não devem significar ou ataque
gratuito ou a defesa desvinculada do compromisso com o Prefeito.

Por isso, proponho a V. Exa., aliás, proponho ao Presidente desta Casa que
convide o Prefeito Célio de Castro. o Secretário Municipal de Saúde, o Secretário de
Estado da Saúde e os responsáveis neste Pais para debatermos esse problema. para
que a população possa conhecer em profundidade qual a realidade da saúde neste
Estado. Vamos todos nós. Essa é uma grande responsabilidade nossa, como
parlamentares: identificar os problemas, as causas, as responsabilidades e estabelecer
um compromisso com o projeto político para promover a saúde no Estado.

Não vou rebater aqui as críticas do Deputado Irani Barbosa em relação ao Prefeito
alio de Castro e muito menos acusar qualquer outro setor de responsabilidade com
a saúde.

Quero dizer a V. Exa. que já propusemos a esta Casa que fossem acrescidos ao
orçamento um valor em torno de R5218.000.000.00, que seria aplicado nos
programas de saúde do Estado. E esse valor não foi tirado de uma cartola. Trata-se
da complementação dos recursos equivalentes á proposta orçamentária do ano
passado. No entanto, a Assembléia Legislativa que também tem responsabilidade
para com a saúde do Estado, lamentavelmente, votou contra a nossa proposta de
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aumento de recursos que seria equivalente ao orçamento de 1997.
Deputado hani Barbosa, para concluir, quero dizer a V. Exa. que, depois de Cuba,

da Rissia, do socialismo, do comunismo, vamos ter oportunidade de travar outros
debates. Mas, para falar especificamente sobre a questão da saúde de Belo Horizonte
e das responsabilidades de todos, quero propor a V. Exa. que venha se juntar a nós
para que solicitemos ao Presidente da Assembléia Legislativa a realização de um
ciclo de debates, uma audiência pública para que se discuta e se identifiquem os
recursos que cada município, o Estado e a União estão destinando à saúde, quais os
programas que estão sendo desenvolvidos e para que, assim, possamos identificar,
responsavelmente. todos eles, bem como os problemas existentes. Aí, sim, poderemos
subir à tribuna da Assembléia Legislativa a fim de acusar os responsáveis. Acho que,
mais que um direito, isso é urna responsabilidade nossa.

O Deputado Irani Barbosa* .. Gostaria de esclarecer ao meu nobre colega, Dr.
Adelino Carneiro Leão, que, com o gesto simbólico de matar mosquito, quis apenas
mostrar que ele é um incapaz e que não consegue sequer acabar com o mosquito da
dengue em Belo Horizonte. Formas existem porque, do contrário, estaríamos
perdidos.

De acordo com a fala de V. Exa., podemos concluir por que o PT não ganhou a
Prefeitura de Belo Horizonte. Acho que é porque ele perde muito tempo da vida. Em
vez de solucionar os problemas do povo, diz: "Vamos nos reunir, vamos fazer
debates, vamos fazer simpósios"... e o diabo a quatro. Mas a solução dos problemas
do povo não acontece. Sair um Patrus, que já era ruim, e entrar uma praga como esse
Célio de Castro, que nem dá conta de pegar mosquito em Belo Horizonte... Acho que
ele deveria ter pelo menos a dignidade, como fizeram no Rio de Janeiro. de solicitar
a ajuda do Exército ou de quem quer que fosse, de inimigos ou de qualquer força que
pudesse ajudar, mas não ficar encasulado como fica com seus asseclas mandando na
Prefeitura, sem ninguém que possa encontrar uma solução digna para o problema de
Belo Horizonte.

E por isso que viemos à tribuna, indignados. Se ele não tem capacidade e honradez
para conduzir a Prefeitura. que tenha dignidade e renuncie.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

imprensa, galerias; gostaria de antecipar um requerimento que apresentei. (- Lê
requerimento em que solicita seja consignado nos anais da Casa um voto de pesar
pelo falecimento do Dr. Alberto Azevedo Baia. Secretário de Saúde de Janaúba.
Segue-se a justificação apresentada.)

"Justificação : O Dr. Alberto Azevedo Baia integra a relação dos mais nobres
homens de Janaúba. Sua fnn,iki, política por tradição, teve importante papel na
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emancipação Político-administrativa da cidade. Inúmeros mandatos foram exercidos
por membros da 1imí1ia , que conquistaram, com sua simpatia, o coração de toda a
sociedade.

Janaúba perde o Dr. Betinho, médico dos mais conceituados e cidadão de conduta
invejável."

Ele foi Secretário de Saúde daquela cidade e fez muito pelo mais humilde e mais
sofrido. Sendo assim, Janaúba está enlutada. Quem pedir desculpas ao Presidente e
aos demais membros desta Casa, pois terei que ir, á tarde, para Janaúba, a fim de
assistir ao enterro de nosso grande irmão. Muito obrigado. Sr. Presidente e Srs.
Deputados.

No mais, quero dizer que o Dr. Alberto Azevedo Baia fazia parte de uma das mais
tradicionais famílias & Janaúba, com profundas raízes, pois foi pioneira no trabalho
de emancipação político-administrativa da cidade. Janaúba perde um dos seus
maiores valores, como politico, líder e. sobretudo, como homem de absoluta
integridade e conduta moral. Guardaremos com carinho a sua lembrança e com
respeito os seus padrões de conduta. O Dr. Betinho merece o nosso respeito e a nossa
gratidão eternamente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jbrahim Jacob.
O Deputado Jbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, da recente crise entre

os Estados Unidos e o fraque - contornada, pelo menos por ora, graças aos esforços
do Secretário-Geral da ONU - fica-nos a conclusão de que nem mesmo entre mortos
e feridos salvaram-se todos, porque cidadãos humildes e isentos, inclusive milhares
de crianças inocentes, morreram e continuam a morrer & inanição e &
enfermidades, em decorrência do embargo econômico decretado pelo Tio Sara
a nação iraquiana. E. até que a injusta interdição seja levantada e que se afaste, em
definitivo, a ameaça americana, com a retirada das forças ianques do Golfo, o mundo
continuará assistindo a mais essa manifestação de imperialismo e prepotência.

Em 1991, nesta Casa, já ocupávamos a tribuna para, no exercício do mandato de
representante do povo mineiro, pronunciarmo-nos contra o ataque violento e
desumano perpetrado pelas forças bélicas norte-americanas e aliadas contra o fraque
e sua gente.

Naquela ocasião, tivemos a oportunidade de enfatizar o quanto a agressão ianque
atingia nossa consciência de democrata avessa aos desmandos em que - já há um
século - se esmera a única superpotência da atualidade. Com o pretexto de preservar
a integridade do Kwait como nação - embora, histórica e geograficamente, o pequeno
enclave petrolífero tivesse sempre sido parte integrante do território iraquiano -, os
Estados Unidos colocaram a indefesa população civil sob dois fogos, com as
inúmeras e dolorosas conseqüências que conhecemos

Vitorioso no que se chamou a "Guerra do Golfo", o império estadunidense não se
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deu por satisfeito e, desde então. vem submetendo a velha Mesopotâmia a duro e
persistente bloqueio, em agressão talvez mais contundente que o próprio conflito
armado. Ao negar ao povo iraquiano a faculdade de desenvolver seu comércio e sua
indústria, isolando-o da comunidade econômica internacional, o que fez foi vitimar
pela fome e pelas enfermidades milhares de pessoas, em tudo e por tudo alheias ás
divergências políticas.

Ora, por trás desse empenho em subjugar, bem se sabe estar o interesse econômico.
Não é novidade que a economia norte-americana, tradicionalmente. experimenta, em
época de guerra, considerável desenvolvimento, refletido na intensificação da
produção bélica, no aumento de empregos e na alta das cotações dos viveres e das
provisões que mantém como reserva estratégica. Enfim - a constatação é irônica e
cruel -, guerreando é que os Estados Unidos consolidam seu pique econômico, já que,
em tempo de paz, crescem as probabilidades de recessão. Acrescente-se a isso a
circunstância de o subsolo iraquiano conter algumas das maiores reservas mundiais
de petróleo, configurando-se a cobiça e a sede de mando.

O argumento ora invocado é que dispõe o fraque de arsenal de armas
bacteriológicas de alcance letal e devastador. Já teria, na guerra contra o Irã e na
rebelião dos curdos, lançado mão desses armamentos, com efeitos traumáticos. Até aí
pode-se concordar; afinal, todo e qualquer instrumento de extermínio deve ser
banido. Mas, com o acordo firmado entre Kofl Annan e Saddam Hussein, abrem-se
para inspeção as instalações onde poderiam estar essas armas. Fica no ar, entretanto,
a pergunta embaraçosa, que as superpotências preferem não ouvir: quem teria
colocado nas mãos do fraque - pais do Terceiro Mundo, muito aquém da tecnologia
de ponta - a "expertise" para fabricar artefatos tão sofisticadamente mortíferos? Pois
são essas mesmas nações, capitaneadas pelo Tio 5am, que pretendem agora impedir
o seu uso pela nação agredida.

Com o acordo ONU-Iraque, assinado no último dia 23 de fevereiro, o mundo
respira aliviado. Afasta-se a possibilidade de guerra, com o atendimento, por parte
do segundo, de todas as exigências de que a primeira foi emissária. Resta saber se os
Estados Unidos também farão sua parte, a saber: retirar da região todo o arsenal
bélico que para ali transportaram e respeitar a cláusula final do acordo, cujo teor vale
a pena transcrever: "A suspensão das sanções é, claramente, de importância
primordial para o povo e o governo do fraque. e o Secretário Geral se compromete a
apresentar a questão aos membros do Conselho de Segurança da ONU".

Fica-nos desse episódio, que certamente conhecerá outros desdobramentos, a
melancólica constatação de que a atitude do Brasil. no concerto das nações, foi dúbia
e subserviente. Sem se declarar abertamente a favor da posição americana, como o
fez a vizinha Argentina, nosso pais tampouco condenou a agressão contra o baque,
do qual fez questão de distanciar-se, esquecendo-se de que, em tempos não muito
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longínquos, aquele país foi para nós um importante parceiro comercial. Todos se
lembram, sem dúvida, de que há poucos anos o Iraque era nosso cliente de peso e
para ele exportávamos considerável volume de bens e serviços. Como hoje, com o
embargo, não mais podemos vender-lhe nossos carros e nossos projetos de
engenharia; torna-se ele um ex-aliado incômodo. E a posição indefensável que
assume o Governo de Brasília, a quaL temos certeza, em sã consciência não é
compartilhada pelo povo brasileiro.

O fato é que nós, brasileiros, e aí incluo tanto governantes como governados.
devemo-nos conscientizar de que o repúdio á agressão contra o Iraque é uma maneira
de nos resguardarmos contra golpes futuros contra nós mesmos. Caso os Estados
Unidos continuem a usar e a abusar de seu poderio e de sua riqueza em detrimento
do restante da comunidade internacional, caso continuem a não encontrar quem os
confronte em seus propósitos expansionistas, o resultado é que se sentirão no direito
de fazê-lo para todo o sempre. A consciência norte-americana, anestesiada pelo
poder econômico e obcecada com a idéia de não só mantê-lo como também aumentá-
lo, jogará a torto e a direito com os instrumentos formidáveis de que dispõe, para
fazer valer seus pontos de vista. E nós, nação latino-americana dependente, não
seremos, tampouco, unia nação livre.

Está em pauta, nos dias que correm, a idéia de se estabelecer uma comunidade de
livre comércio para as Américas, nas quais, do Canadá ao Chile, desapareceriam as
barreiras alfandegárias. Não é preciso ser muito arguto para compreender que o
projeto atende, em primeiríssimo lugar, aos interesses norte-americanos: dispondo de
recursos e tecnologia muito á frente dos demais, iriam eles inundar as outras nações
com seus produtos e serviços, confia os quais não seria possível a concorrência. E
matéria delicada, portanto, que demanda discussão e estudo, mas que seria
discricionariamente aprovada caso a nação ianque resolvesse implantá-la pela força.

De tudo podemos concluir, assim, que nossa condenação à atitude norte-americana
em relação ao Iraque enfoca a defesa de nossa própria integridade. Que o Governo
brasileiro saiba compreendê-lo, é o que desejamos. Porque nosso povo, este já o
compreendeu. Muito obrigado.	 -

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

amigos, imprensa; vamos dividir em duas etapas o nosso pronunciamento. Na
primeira, falaremos sobre a Campanha da Fraternidade, que, este ano, tem o tema
"Educação e Fraternidade". Na segunda etapa, vamos discorrer sobre um assunto não
muito agradável, que são esses que já começaram a ser colocados nesta Casa. Vou
procurar ser breve ao falar da Campanha da Fraternidade, um assunto de suma
importância, e depois tentarei mostrar a questão da dengue, da educação, da
COPASA-MO, esse teatrinho do PROSAN. licitação. Mas vamos á parte mais
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importante, que é a campanha da Igreja Católica.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, ainda hoje, no Brasil, a questão
educacional permanece sendo o grande desafio a ser enfrentado por nossa sociedade.
O dever de ofertar a todos os brasileiros o acesso aos meios de que necessitará para
sua emancipação enquanto ser humano e para a execução de seu projeto de vida é
uma tarefa que se impõe como prioridade máxima. Não apenas os governos, mas
toda a sociedade são co-responsáveis por uma tomada de posição mais firme e eficaz
para a efetiva realização de um projeto educacional capaz de abranger todas as
pessoas e suas necessidades.

Infelizmente, vivemos em um contexto político desfavorável a uma proposta nesse
rumo. Com efeito, no neoliberalismo predominante no País, observamos a tendência
dos governos de se desvencilharem do compromisso educacional transferindo para
os mecanismos do mercado uma tarefa que não apenas lhe é estranha, como
impossível de ser levada a contento. E, sem dúvida, a partir dessas constatações, que
a Igreja Católica retoma, em 1998, na Campanha da Fraternidade, a defesa da
educação. Na linha do pensamento de um Paulo Freire, que assumia em seu projeto
pedagógico o "ponto de vista dos condenados da terra, dos excluídos", o povo cristão
igualmente elege para si a luta pela educação sob a ótica do povo, entendendo como
fundamental a adoção de paradigmas pedagógicos desenvolvidos e aplicados visando
à concretização da grande utopia de um mundo mais justo, solidário e feliz. E a
única alternativa aceitável dentro do humanismo cristão que abraçamos como
ideologia maior. Dizendo sim à educação. a Igreja Católica reconhece a ineficiência
das propostas defendidas pelos governos de orientação neoliberal, que vêem no ser
humano antes um empecilho que sua própria finalidade. De maneira sensata e
coerente, nós, católicos, queremos, este ano, deixar bem clara nossa opção por um
projeto educacional feito a partir do povo e para o povo.

Todos os anos, no período da Quaresma, que é um tempo especial de reflexão para
os cristãos, a Igreja Católica coloca em pauta um tema entre os mais importantes
para a nossa vida e a construção social que empreendemos. Dentro do Projeto Rumo
ao Novo Milênio, sob o tema "Fraternidade e Educação" e com o lema "a serviço da
vida e da esperança", a Igreja retoma uma questão crucial para nossa proposta
evangelizadora. Como já havia feito em 1982, a educação volta ao centro da
Campanha da Fraternidade. Fazendo presente o sumo mandamento de Cristo.
"Ama i -vos uns aos outros", desejamos ter a fraternidade a serviço da educação e a
educação a serviço da cidadania. Especialmente no quadro em que hoje vivemos,
árduo será nosso embate.

Tendo a educação como tema, a Igreja nada mais faz que reforçar suas
preocupações reveladas nos anos anteriores, como fome, terra, menor, negro,
comunicação, mulher, trabalho, moradia, política e encarcerados. Como se nota, a
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preocupação é com os excluídos, e não existe exclusão social maior que o
analfabetismo. A educação é elemento fundamental na construção de uma autêntica
democracia, com cidadania e participação, ao lado de alimentação, saúde, trabalho e
salário digno. Como afirmou Dom Lucas Moreira Neves, Cardeal Primaz do Brasil,
"educar é prestar um eminente serviço á vida e à esperança de uma vida plena".

Através da Campanha da Fraternidade, percebemos a Igreja engajada numa
proposta de ensino voltado para o povo, com qualidade e acesso universal à
educação. Além disso, acusa o Governo de não dar prioridade à educação, mostrando
dados do Tribunal de Contas da União e da Fundação Getúlio Vargas, que
demonstram o aumento do innlfiihetismo, saltando de 15 para 22 milhões nos
últimos 30 anos. Verificam, também, o elevado indice de repetência e evasão escolar,
por mais que governos, como o de Minas, mintam a esse respeito. Apontam, ainda,
para a disparidade entre os recursos despejados no ensino superior e a progressiva
redução de investimentos no ensino básico, deixando quase 3 milhões de crianças
fora das salas de aula. Se não há espaço, a Igreja coloca seus templos ã disposição do
Governo para a instalação de salas de aula. Aliás, cabe ressaltar o covarde papel do
Governo Estadual nesse sentido, desonerando-se o mais que pode das escolas,
inclusive extinguindo as turmas de pré-escolar e o ensino profissionalizante. Isso
sem falar na qualidade do ensino, que está se deteriorando a olhos vistos,
constituindo o ensino de baixa qualidade um mecanismo de exclusão tão perverso
quanto a ausência do ensino.

Devemos dizer com todas as letras: capitaneado pelo Sr. Waffiido dos Mares Guia,
dono de uma poderosa rede de escolas particulares, o Governo mineiro vem
destruindo a escola pública investindo em uma política clara de retirada do Estado
do processo educacional. Pior que isso apenas o impressionante número de mentiras
que propagam. Não estamos falando de equívocos, mas de mentiras deliberadas para
enganar a opinião pública. Falam que todos os alunos estão na sala de aula, que as
salas têm quantidade adequada de alunos, que os professores são capacitados, que há
investimentos em tecnologia, inovação no processo pedagógico, quando a realidade
que vemos é bem diferente. Tenho certeza de que os nobres colegas, cujas bases estão
majoritariamente no interior, sabem bem do que estamos falando.

E não basta oferecer escola Como afirma o documento eclesial, é preciso que a
educação seja capaz de promover o crescimento e o amadurecimento da pessoa em
todas as suas dimensões. Elaborar e executar um projeto educacional dirigido a todos
os brasileiros é necessidade inadiável. Infelizmente, nossos principais governantes
ainda estão surdos a esse clamor. Se temos experiências verdadeiramente valiosas em
algumas localidades, em nível municipal. nas esferas estaduais e federal, pouco ou
nada tem sido feito, ou, como no caso dos Governos FHC e Azeredo. ocorre, mesmo,
um retrocesso.
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Esta a preocupação da Igreja Sem deixar a perspectiva cristológica, "Quem É

Jesus?', de 1997, 1998 é dedicado, de modo especial, ao Espírito Santo e à Sua
presença santificadora na Igreja e no mundo. O lema "A serviço da vida e da
esperança" é considerada, antes de tudo, uma missão de todos, da família da Igreja,
das instituições sociais, de ensino e de todas as instâncias da sociedade brasileira,
especialmente nossos governos. Com esse programa, a Igreja tem em vista preparar a
celebração do jubileu dos 2 mil anos do nascimento de Cristo. A CNBB escolheu a
educação não apenas como idéia sobre a qual devemos refletir, mas, acima de tudo,
como exercício prático de fraternidade em relação aos excluídos, destacando
especialmente os analfabetos em todos os níveis e áreas. O biblista Ivo Storniolo,
partindo de um trecho em Deuteronômio, capitulo 6, versículos de 20 a 25. sublinha
que a educação hnman.i e a educação na fé são inseparáveis. Na mesma linha,
Francisco Sadoc de Araújo, do clero diocesano de Sobral. Ceará, lembra que
aprender a ser é o objetivo fundamental da educação. Quando falamos em educação a
serviço da vida e da esperança, estamos dentro do objetivo geral da ação
evangelizadora da Igreja no Brasil, visando à construção de uma sociedade justa,
solidária e fraterna a partir de unia nova cultura e de novos valores, inspirados na
mensagem de justiça e fraternidade trazida pelo próprio Cristo.

São objetivos da Campanha da Fraternidade a colaboração para que todas as
pessoas tenham condição de buscar sua realização; o favoreciinento da criação e o
fortalecimento de comunidades onde todos participem e se apóiem fraternalmente; o
estimulo ao exercício da cidadania em favor de uma sociedade mais justa e solidária
e a promoção de ações para a erradicação do analfabetismo em sentido amplo.
"Fraternidade e Educação" é um tema que engloba a educação escolar e vai além
dela. Convida as pessoas, as comunidades e a sociedade a ver e analisar o que
acontece no seu contexto específico e próximo, exigindo que se liguem esses dados à
situação global.

A defesa da educação é uma bandeira a que todos devem aderir, pela grandeza da
proposta e pela riqueza dos frutos que pode produzir. Infelizmente, é importante
ressaltar, nossos governos não têm demonstrado o mínimo compromisso com a
educação. Basta que vejamos a realidade salarial de professores, a ausência de
professores de inúmeras disciplinas na rede estadual, a inexistência de concursos
para o preenchimento de cargos vagos, salas lotadas falta de vagas e de escolas,
evasão escolar e repetência, índice impressionante de analfabetismo e a preocupante
opção de governos, como FHC e Azeredo, em desprestigiar o ensino público,
beneficiando as redes privadas. Esse aspecto, aliás, é muito claro, a partir de uma
simples pergunta: qual profissional da educação. podendo trabalhar na rede
particular, faz opção pela rede estadual? Ninguém em sã consciência.

Podemos, como católico e enquanto Deputado pelo PT. afirmar, de maneira clara,
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nossa adesão à Campanha da Fraternidade. Sempre participamos, de maneira ativa,
dos movimentos da Igreja Católica, no meu caso, do Movimento Familiar Cristão, na
convicção da verdade sobre a qual se assenta o cristianismo, e muito nos orgulhamos
de atuar nessa frente de trabalho, em prol de unia organização social mais próxima
dos ideais de Cristo. Na condição de petista, ficamos tranqüilos porque, ao contrário
de partidos e personalidades que, muitas vezes, só têm discurso, nós temos trabalho a
mostrar. Apenas para ilustrar, mencionamos que tivemos com Patrus Ananiiç. esse
cristão exemplar, na Prefeitura desta Capital, grandes lições de como realizar com
criatividade e dedicação mudanças em nossos padrões educacionais.

O desafio da educação para todos e de uma pedagogia realmente emancipada do
ser humano é um convite que todos, principalmente os representantes do povo,
deveriam aceitar com disposição e alegria; afinal, a convocação da Igreja é para um
mutirão pela cidadania não só na Quaresma, mas no ano todo. Parabéns a nossas
lideranças católicas e que essa mensagem da Campanha da Fraternidade toque os
corações dos homens e dê frutos positivos.

Concluindo, quero também cumprimentar nossos colegas Deputados Agostinho
Patrús, Tarcísio Hem-iques e Marcelo Gonçalves, que retornam a esta Casa.

Quero dizer que teria que ter muito mais tempo para responder ao que foi dito pelo
colega bani Barbosa em relação a Cuba. Parece-nos que ele está inteiramente mal
informado, pois Cuba, com todo esse bloqueio econômico, ainda fornece vacina para
o nosso País, ainda fornece urna Medicina de qualidade, ainda oferece educação para
as pessoas carentes. Sobre comunismo, nada temos que ver com ele, da mesma forma
que nada temos que ver com esse capitalismo selvagem que aí está.

Sobre a questão da dengue, sena preciso que os Governos de Fernando Henrique
Cardoso e de Eduardo Azeredo. em vez de fazerem campanhas infames na televisão,
participassem desse processo de saúde pública, e não, com um teatrinho ridículo, de
terceira categoria, falando sobre o PROSAN, viessem querer dar lição sobre como
tratar a questão da dengue.

O Sr. Iram Barbosa encontra-se revoltado desde que a Prefeitura de Belo
Horizonte, através da BHTrans, fez licitação e acabou com o monopólio dos grandes
empresários de transporte, que, lamentavelmente. ainda continuam dominando o
terminal rodoviário, que, de maneira irregular, continua nas mãos do Sindicato das
Empresas de Transporte, sem licitação, o que já foi denunciado pelo Tribunal de
Contas. Por que ele não vem falar sobre isso? Esses, então, são os motivos que quero
que sejam explicados, porque não estou aqui para defender Célio de Castro, não faço
parte de seu Governo, mas não poderia aceitar esses ataques contra um cidadão
digno e de respeito.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Regis.
• Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, profissionais da
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imprensa, convidados presentes nas galerias deste Plenário, quero saudar
especialmente a figura de meu pai, Antônio Silveira Lima, um batalhador nesta vida.
Ferroviário que trabalhou durante toda a sua vida na Companhia Mogiana de
Estradas de Feno, após o que, aposentado e radicado na cidade de Muzaxnbinho,
muito contribuiu para a área de saúde nesse município, trabalhando em área
específica.

Inicialmente, gostaria de parabenizar o Deputado Ibrahim Jacob, que ocupou
anteriormente esta tribuna na tarde de hoje. Quero dizer-lhe que, durante os
momentos críticos em que pairava ameaça de ação bélica contra o fraque, nós, aqui,
posicionamo-nos firmemente, nem tanto em defesa do governo ditatorial de Saddam
Hussein, mas, sim, contra a intromissão de uma potência na vida de outro país, no
que se refere ã fabricação de armas de destruição maciça pelo Iraque, quando sabe-se
que os EUA detêm arsenal muito mais poderoso para destruir o planeta.

Queremos também nos reportar ao pronunciamento do nobre colega, Deputado
Irani Barbosa, que, bem de acordo com seu comportamento, tentou impedir o aparte
do Deputado Adelino Carneiro Leão. Ele disse que qualquer posicionamento do
Deputado não o comoveria, já que é vacinado contra certos posicionamentos. Nós,
tambént em contrapartida, gostaríamos de dizer que jamais debateríamos com ele no
Plenário ou lhe concederíamos apartes, porque conhecemos o seu comportamento de
viseira, um comportamento que não dá margem a nenhum debate nem nos levará a
lugar nenhum, principalmente no caso da dengue. Há poucos dias, na TV
Assembléia dizíamos que é lamentável que nosso País retroceda aos tempos
primitivos, quando moléstias como a dengue, a leishmaniose e a cólera o assolavam.

Esses tipos de doenças já deveriam ter sido erradicados do processo de
desenvolvimento, pois, na minha época de estudante de medicina, há trinta anos,
eram figuras de livro. Eu ainda vivi o suficiente na minha profissão para dar um
preciso diagnóstico de leishmaniose, unia doença que dá manifestações cutâneas. Na
minha cidade. Muzambinho, trabalhei em um posto de saúde de um sindicato de
trabalhadores rurais, quando a nossa intuição clínica era, depois, corroborada por um
exame anatomopatológico diagnosticando uma doença que não deveria nunca estar
presente numa região tão desenvolvida como o Sul de Minas. Atribuímos essa
questão ao desenvolvimento desordenado deste Pais, onde a renda se concentrou cada
vez mais, pois o Brasil é um dos países mais perversos na distribuição de renda.
Assim sendo, vamos ter retrocessos sanitários, com o surgimento de doenças que
hoje não existem em país que busca uma situação de Primeiro Mundo, como tanto se
vangloria o nosso Presidente Fernando Henrique Cardoso que, com sua sumidade
acadêmica, a todo momento já quase incorpora o Brasil como país de elite no
concerto das nações do planeta Terra. Talvez ele se julgue o único homem inteligente
deste País e os cidadãos brasileiros são aqueles neobobos a que ele se referiu em
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muitos de seus pronunciamentos, indivíduos caipiras, oriundos do interior. Ele
deveria ver com humildade a grande atriz Fernanda Montenegro recebendo o
galardão do Urso de Prata, como melhor atriz do Festival de Berlim, dando o
testemunho da cultura de nosso povo ao agradecer o prêmio em alemão para que S.
Exa. o Presidente da República não se julgue o Único poliglota.

O motivo que nos traz à tribuna e que tenho o privilégio de ser o primeiro a
abordar nesta tarde de hoje, embora seja o Último orador inscrito para falar, é um
tema que está em toda a mídia brasileira, na TV, nos jornais e nas emissoras de
rádio. Depois de tal assunto ter sido levado para a Policia Federal para os jornais e a
televisão, esta Casa do povo mineiro não poderia calar-se e muito menos este
parlamentar que, durante as festividades do carnaval, no seu lar, tranqüilamente
acompanhou os acontecimentos do período momesco. Ficamos realmente
machucados com o episódio de desabamento de um prédio no Rio de Janeiro. Neste
momento, quem parabenizar a imprensa, que muitas vezes se omite quando está
próxima do poder e que, muitas vezes, é o meio mais poderoso para endeusar ou
derrubar alguém. Neste sentido queremos aplaudir as imprensas brasileira e mineira
por não se terem omitido no episódio do desabamento do Edificio Palace li, do Rio
de Janeiro.

Por que abordamos esse tema? Será que queremos tripudiar sobre alguém ou sobre
um político deste Estado, o qual é a principal figura envolvida no desabamento do
edificio do Rio de Janeiro? Não. Sr. Presidente. Não, Srs. Deputados. Não, senhores
presentes na galeria. Não, senhores da imprensa. Nós não queremos tripudiar sobre
ninguém, mas prejudicados ficaram os moradores do edificio, aqueles soterrados e
mortos no episódio do desabamento. Prejudicados estão aqueles que tiveram os
sonhos de suas vidas consumidos na aquisição de um apartamento e que, de uma
hora para a outra, viram toda a sua vida, todos os seus pertences soterrados sob um
monte de escombros, fruto da irresponsabilidade da engenharia e de seus órgãos
fiscalizadores e, principalmente, da conivência, como aquilo que está na página
principal do "Jornal do Brasil" de hoje, onde o escritor Luiz Fernando Veríssimo diz
que a paz da aliança do banditismo empresarial e amoralismo político é que produz
os Nayas. Pois é. Sr. Presidente. Srs. Deputados, talvez o Nava seja a ponta de um
"iceberg", um entre tantos outros nesse banditismo empresarial da construção civil,
que têm destruído os sonhos e as vidas de centenas de milhares de brasileiros nestes
Últimos tempos. Não poderemos deixar de lembrar aqui que 42 mil compradores de
apartamentos da empresa ENCOL, recentemente, ficaram a ver navios, depois da
quebra da empresa E quantas outras empresas menores por esse Brasil afora têm
causado enormes prejuízos à população. E quem será o Deputado responsável por
essa empresa SERSAN, que tem um edificio desmoronado no Rio de Janeiro? Ele, o
todo poderoso. que construiu a sua vida política. talvez, inicialmente, sob o abrigo da



25
ditadura militar, pois é filhote do mago da ditadura, o então General Golbeiy do
Couto e Silva. Quem sabe ele juntamente com outros apaniguados do regime militar,
que cresceram à sombra da impunidade, porque a imprensa, naquela época
amorda~ era incapaz e inoperante para denunciar escândalos e outros transtornos
políticos e administrativos do Brasil, sejam os responsáveis. Por isso, apesar de nem
sempre julgarmos existir plena liberdade de imprensa, achamos que ela é um meio e
um poder fundamental para resguardar qualquer país democrático e civilizado. Pois
só através da imprensa acontecimentos como esses vêm à tona.

Eu não estou aqui para denegrir a imagem de quem quer que seja e muito menos
para tratar da personalidade e da vida do Deputado Federal Sérgio Naya, o qual não
conheço pessoalmente. Mas posso dizer para todos os presentes que, recentemente,
quando fui eleito Deputado Estadual e estava participando da campanha do segundo
turno do Governador Eduardo Azeredo, tive a oportunidade de dizer, em uma
pequena cidade próxima à minha, no Sul de Minas. Juruaa que bandidos na política
já estavam sendo votados na região, quando apontávamos nominalmente naquele
comício a figura do Sérgio Naya, que recebem quase mil votos da cidade de Guaxupé
e 144 votos da cidade de Nova Resende, que são cidades vizinhas à minha.

Quem são os responsáveis pela vinda desses políticos para a região? Quero hoje
dizer que, felizmente, o Governador Eduardo Azeredo venceu o 21 turno das eleições
em Minas Gerais. Por mais que possam vir criticas contra S. Exa., ele é um homem
de cuja honestidade e de cuja transparência ninguém duvida. Diríamos ainda: o que
sena de Minas Gerais se tivesse vencido o seu oponente. Hélio Costa? Porque o Sr.
Sérgio Naya e os seus comparsas eram seus correlegionários na campanha para o 2°
turno em Minas Gerais.

Por isso. quero me vangloriar por ter apoiado Eduardo Azeredo. Quero ainda
defendê-lo, por coerência, aqui na Assembléia Legislativa, embora possamos divergir
ideologicamente em assuntos como as privatizações de empresas importantes para o
Estado e para a vida do País, como a CEMIG. Furnas e a Vale do Rio Doce. Mas
quero dizer que feliz de Minas Gerais, que tem Eduardo Azeredo no Governo e não o
outro candidato, que era cercado pelo Sérgio Naya e os seus aliados. Muito obrigado.

T Parte (Ordem do Dia)
Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2

Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência aproveita a oportunidade para dar as boas-vindas aos Deputados
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Agostinho Patrús, ex-Secretário da Casa Civil e Comunicação Social; Marcelo
Gonçalves, ex-Secretário de Minas e Energia; e Tarcísio Henriques, ex-Secretário da
Justiça, que voltam a esta Casa, onde prestam relevantes serviços a Minas Gerais.
Eles estiveram prestando serviços junto ao Executivo, também engrandecendo este
Governo. As boas-vindas aos três.

A Presidência, considerando que o Poder Legislativo sempre se pautou pela busca
de soluções para os problemas que afligem a sociedade mineira, recomenda à
Comissão de Direitos Humanos que promova reuniões com a participação dos
interessados e dos demais envolvidos nos processos indenizatórios decorrentes do
desabamento do Pavilhão de Exposições da Gameleira, visando a agdi7ilr os
referidos processos.

Recomenda, especialmente, tendo em vista as recentes noticias veiculadas pelos
jornais, que a FHEMIG seja convidada a participar dessas reuniões, a fim de
informar sobre o andamento das providências afetas ao órgão.

Recomenda, ainda, seja verificado pela referida Comissão o cumprimento da Lei n°
6.480, de 22111/74, que autorizou o Poder Executivo a conceder auxilio às
mencionadas vítimas e aos seus herdeiros.

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

nesta reunião pelos Deputados Agostinho Patrús - informando que, a partir desta
data, está reassumindo o exercício do seu mandato; Marcelo Gonçalves - informando
que, a partir desta data está reassumindo o exercício do seu mandato; Tarcísio
Henriques - informando que, a partir desta data está reassumindo o exercício do seu
mandato (Ciente. Publique-se.); Alberto Pinto Coelho, Líder do PPB - indicando o
Deputado Glycon Terra Pinto para Vice-Líder da Bancada, para o ano de 1998;
Antônio Júlio, Líder do PMDB - indicando os Deputados Arnaldo Canarinho e
Antônio Andrade para Vice-Líderes da Bancada; Paulo Schettino, Líder do FF8 -
indicando o Deputado Ambrósio Pinto para Vice-Líder da Bancada ; e Wilson Pires,
Líder do Bloco Liberal - indicando os Deputados Rêmolo Aloise e Ronaldo
Vasconceflos para Vice-Lideres do Bloco. (Ciente. Publique-se. Cópia às
Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Péricles Peneira, em que solicita

que o Projeto de Lei u° 1.293197 seja remetido, para exame, à comissão seguinte a
que tiver sido distribuído. uma vez que a Comissão de Meio Ambiente perdeu o
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso VII do ad. 232, c/c o art. 140 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Péricles Ferreira em que solicita que o Projeto de Lei
Complementar n° 27197 seja remetido, para exame, à comissão seguinte a que tiver



rs

27
sido distribuído, uma vez que a Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir seu
parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do
art. 232, c/c o art. 140 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Leite, em que solicita seja

enminbado oficio ao Dr. Flávio Góes Menicucci. Chefe do 6° Distrito Rodoviário
Federal do DNER, requerendo as seguintes informações: a) relação das obras em
rodovias federais que se encontram em andamento no Estado; b) relação das obras
previstas no Estado para o exercício de 1998; c) relação das localidades onde foram
colocadas placas de propaganda de obras rodoviárias do Governo Federal, a cargo do
DNER. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gihnar Machado. Líder do PT, na forma
regimental, solicitando a palavra pelo ari 70 do Regimento Interno para tratar de
assunto relevante e urgente. A Presidência defere o requerimento e fixa para o orador
o prazo de 10 minutos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gihnar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

pessoas presentes nas galerias, imprensa, neste momento, de acordo com o art. 70 do
Regimento Interno, ocupo esta tribuna - e agradeço ao Presidente o tempo de 10
minutos - para, em nome da Bancada do PT, comunicar que na última reunião do
nosso diretório, realizada no sábado, foi oficializado o lançamento da candidatura do
nosso companheiro Patrus Ananias, ex-Prefeito de Belo Horizonte, ao Governo do
Estado de Minas Gerais.

Em nome da nossa bancada, gostaria de dizer que ficamos felizes com a definição
do nosso candidato, que está assumindo oficialmente e iniciando as articulações, a
fim de que possamos ter, de fato, nas eleições de 4 de outubro e, posteriormente. no
20 turno, um processo eleitoral pautado na ética, na transparência, num projeto
político. Faremos uma campanha eleitoral respeitando os nossos adversários, faremos
uma campanha eleitoral baseada em projetos políticos e ideológicos, sem ofensas
pessoais, porque entendemos que é preciso resgatar a política no seu verdadeiro
sentido, recuperar a credibilidade e a força de Minas em nível nacional.

A candidatura de Patrus significa que nós, do PT, queremos dar a nossa
contribuição para o resgate da credibilidade e da seriedade de Minas Gerais no
quadro nacional. Queremos e faremos uma campanha em que se discuta com os
mineiros a necessidade da nossa força e da nossa importância no cenário nacional.
Num momento em que o Plano Real enfrenta uma série de problemas, num momento
em que o desemprego assusta e preocupa milhões de fnmilin g, num momento em que
percebemos a volta de várias epidemias em virtude da falta de uma clara política de
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saúde, num momento em que muitas crianças não conseguiram matrícula nas
escolas, pois o setor da educação enfrenta vários problemas, queremos discutir,
fazendo com que, a partir de Minas, possamos, de fato, reiniciar um processo de
interferência no quadro nacional.

Não vamos permitir e estaremos levantando a nossa voz contra a tentativa de
interferência do Governo Federal no processo federativo do Brasil, impondo aos
Estados e aos municípios, responsabilidades que eles não têm como suportar.

A candidatura de Patrus estará exatamente discutindo essas questões com o povo
de Minas Gerais. Queremos traçar, juntamente com o povo, a discussão do
refinanciamento das dívidas desses projetos de privatização e da aplicação dos
recursos que até já entraram no Estado e ninguém sabe onde estão. Faremos uma
campanha eleitoral relacionando todos esses aspectos e discutindo-os. O
companheiro Patrus começa, agora, viagens por todo o Estado, debatendo com todos
os segmentos da sociedade - trabalhadores, pequenos e médios empresários, todas as
entidades -, para que de fato possamos produzir um projeto que nos possibilite
chegar ao Palácio da Liberdade com uma administração pautada na descentralização,
na discussão, respeitando o Poder Legislativo. Vamos resgatar o Orçamento
Participativo, que já desenvolvemos na Prefeitura, em trabalho conjunto com o
Legislativo, por meio de audiências públicas regionais sérias, das quais o Governador
participe, cumprindo o que nelas for estabelecido, para que não aconteça o que vimos
em Minas Gerais, onde o Governador participou de audiências públicas, prometeu
mundos e fundos, e depois a Assembléia teve que suspendê-las, porque os Deputados
não têm como ir ao interior dizer que nada foi cumprido. Queremos uma outra
maneira de fazer política em Minas Gerais. Exatamente por isso nos sentimos
orgulhosos de poder dar nossa contribuição, de poder apresentar um candidato do
quilate de Patrus Ananias, ex-Prefeito de Belo Horizonte, ex-Vereador à Câmara
Municipal de Belo Horizonte, pessoa que sempre teve sua vida pautada na
organização e na luta do povo trabalhador e no resgate e na construção de uma
sociedade mais himtinn, fraterna e, acima de tudo, com justiça social. E é por isso
que queremos agradecer ao Presidente e a todos os Deputados e Deputadas a
oportunidade de estarmos oficialmente nos posicionando. Estamos procurando um
diálogo para que tenhamos um campo de aliança, para o Governo do Estado, com a
presença dos companheiros do PSB. do PC do B. do PCB. Estamos discutindo com
os companheiros do PPS - gostaríamos de tê-los conosco -, do PDT e assim por
diante. Queremos construir um "A". de aliança, que nos possibilite chegar ao 2°
turno, quando trabalharemos unia aliança mais ampla, para que de fato possamos
promover uma mudança no Governo do Estado. Mantivemos discussões com o
PMDB. e é do nosso conhecimento que esse partido tem candidato para o 1° turno.
Mas, quem sabe. no 2° turno, teremos o apoio deles para que façamos de Patins, de
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fato, o Governador do Estado. Gostaríamos de iniciar esse processo de discussão e
debate. Estaremos, em outros momentos, expondo concretamente o que pensamos
para a recuperação deste Estado e, acima de tudo, a recuperação do sentimento dos
mineiros de que podemos, de fato, interferir no rumo deste país, para construir uma
nação melhor, um Estado que valorize de fato seus servidores, que não faça o que o
Governo vem fazendo com os servidores públicos. Pela primeira vez na história o
nosso Estado publica no "Minas Gerais" uma informação sobre pagamento e depois
não cumpre o compromisso, deixando os servidores com problema no recebimento
do décimo terceiro salário até hoje. Só uma parcela começou a receber agora, e
ninguém sabe para quando ficou a outra.

Queremos mais urna vez dizer que esses projetos e esses programas se darão no
campo político e no campo das idéias, sem, como sempre fizemos em campanhas
eleitorais, ataques à imagem pessoal, fisica ou familiar de qualquer candidato, mas
trabalhando no campo das idéias, no campo dos projetos políticos e ideológicos, para
que Minas Gerais possa voltar ao cenário nacional não como está hoje, de joelhos,
mas com a cabeça erguida, com um projeto para resgatar a dignidade, o emprego, o
desenvolvimento e a valorização das pessoas que vivem neste Estado. Muito
obrigado.

2 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à i a Fase, a Presidência passa à?

Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
- Vem à Mesa:

ACORDO DE LIDERANÇAS
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Os Deputados que este subscrevem integrantes do Colégio de Lideres, em sua

totalidade, acordam em solicitar a V. Exa. seja a Proposta de Emenda à Constituição
ri0 30196 retirada da pauta da reunião.

Sala das Reuniões. 3 de março de 1998.
Ajalmar Silva - Adelino Carneiro Leão - Mauri Torres - Anderson Adauto -

Sebastião Helvécio - Wilson Pires - Marco Régis.
Decisão da Presidência

A Presidência acolhe o acordo e determina seu cumprimento.
Sala das Reuniões. 3 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Schetlino, em que

solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 1.390197 seja apreciado
em último lugar, entre as matérias em fase de votação. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado
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Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em que solicita a inversão da

pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 478195 seja apreciado em penúltimo lugar,
entre as matérias em fim de votação. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Presidência
verifica, de plano, que não existe "quorum" para votação das propostas de emenda à
Constituição, o que exige "quorum" qualificado, mas que o há para apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da votação, em 1° turno, do Projeto & Lei n° 739/96, do Deputado
Durval Angelo, que dispõe sobre o uso de uniformes por policiais civis nos casos que
especifica e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social opina por sua rejeição.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

• Deputado Marcos Helênio - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação, nos termos do art. 263 do Regimento Interno. Solicito aos Deputados que
ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 30 Deputados. A Presidência torna sem efeito a

votação. Não há "quorum" para votação, mas o há para discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Discussão, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 36197, do
Deputado José Bonifácio e outros, que da nova redação ao art. 134 da Constituição
do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda n°
1, que apresenta. Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.239197. do Deputado José Militão,
que dá nova redação ao inciso Ido art. 69 da Lei n°7.109. de 13/10197, que contém o
Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado. As Comissões de Justiça e de
Administração Pública perderam prazo para emitir parecer. A Piesidênci& em
cumprimento ao disposto no § 2° do art. 145 do Regimento Interno, vai designar o
Deputado João Leite para relatar o projeto e indaga se ele se encontra em condições
de emiti-lo ou se fará uso do prazo regimental.

• Deputado João Leite - Estamos prontos. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - (- IA:)

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.23 9/97
• Projeto de Lei n° 1.239197, do Deputado José Militão, dá nova redação ao inciso
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Ido art. 69 da Lei n°7109. de 13/10177.

Publicado em 31/5/97, o projeto tramita em regime de urgência, nos termos do art.
272, II, do Regimento Interno.

Esgotado o prazo de exame pelas comissões técnicas a que foi distribuída, a
proposição foi incluída na ordem do dia para. segundo o disposto no § 2° do art. 147
da Resolução n° 5.065, de 1990, receber parecer.

Fundamentação
Todos estamos cientes das dificuldades que o Estado vem enfrentando para

compatibilizar a crescente escassez de recursos financeiros com a necessidade de
manter seu corpo de funcionários estimulado a realizar com qualidade a prestação de
serviços públicos e com condições para tal. Os problemas são os mais diversos, e as
soluções quase sempre exigem o aporte de verbas, inexistentes no momento.

Nesse contexto, a ampliação das possibilidades de remanejamento dos servidores,
surge como medida imperativa, tanto para permitir a racionalização da utilização dos
recursos humanos disponíveis como para evitar uma eventual solução de
continuidade em algum setor do serviço público.

Daí entendermos que, em questão especifica de interesse para o Quadro do
Magistério, o projeto em exame veio oportunamente conferir à administração maior
liberdade de atuação.

A Lei n° 7.109, de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do Magistério Público
Estadual, estabelece, em seu art. 69, 1. que a remoção só poderá ser concedida ao
professor e ao especialista de educação após o cumprimento do estágio probatório.

Trata-se de medida cujo fundamento é questionável, pois, a nosso ver, não é útil
nem à administração nem ao servidor. Não há, por exemplo, que se falar em prejuizo
para a avaliação a que se deve submeter o servidor em estágio probatório, pois esta
independe da localidade em que se estiver verificando o exercício.

O que, na prática, se observa é que os professores e especialistas de educação que
necessitam de remoção, depois de esgotarem os prazos legais de prorrogação da
posse e do exercício, buscam soluções alternativas para não perderem o cargo. Tais
soluções. como, por exemplo, a nomeação para cargo em comissão na administração
direta apenas adiam o problema, uma vez que o período assim cumprido não é
computado para fins de estágio probatório.

Cabe acrescentar que essa medida restritiva só ocorre em relação ao professor e ao
especialista de educação, já que os demais servidores das escolas estaduais podem ser
removidos, com base na Lei n°869, de 1952.

Assim, não temos dúvida de que o projeto em referência merece o apoio desta
Casa. Entretanto. julgamos necessário avançar uni pouco mais no trato da questão-
Com efeito. à vista das razões que acabamos de expor, julgamos que a remoção deve
ser autorizada de forma mais ampla, independentemente da demora na nomeação de



32
candidato aprovado em concurso. Com esse objetivo, apresentamos, ao final, o
Substitutivo n° 1.

Opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.239197 na forma do Substitutivo
n° 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá nova redação ao inciso Ido art. 69 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de 1977.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° .. O inciso Ido art. 69 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de 1977, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Mi. 69 -, .....
1- quando se tratar de funcionário não estável excetuadas as hipóteses de mudança

de lotação e de remoção;".
E esse o parecer, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, como o parecer acabou de ser

apresentado. somente agora tomei conhecimento dele. Por isso, estou entrando com
um requerimento, solicitando o adiamento da discussão da matéria para a reunião da
noite, para que eu tenha condições de me posicionar. Não pude entrar com o
requerimento antes porque não sabia se o relator iria apresentar seu parecer ou não.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que, neste momento,
não há condições para que seu requerimento seja votado, uma vez que temos
"quorum" para discussão, mas não para votação. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 771196, do Deputado Geraldo
Nascimento, que acrescenta parágrafo ao art. 5 0 da Lei ri0 10.624, de 17/1/92. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei no 1.258197, do Deputado José Militão,
que dispõe sobre o recolhimento de contribuição previdenciária por ocupante de
cargo em comissão em outro Poder que não o de origem. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A
Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.127/97, do Deputado Gil Pereira,
que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1 0 da Lei n° 12.171, de 3115196. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
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turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei a° 1.450/97, do Deputado Bené Guedes,

que altera o art. 2° da Lei n° 11.488. de 1316194, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Ervália. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

33 Parte
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão e persistindo a falta de

"quoruni" para votação, a Presidência passa à 33 Parte da reunião, destinada a
comunicações e a oradores inscritos.

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

nesta reunião pelos Deputados Alberto Pinto Coelho - falecimento da Sra. Rosa
Andrade Ribeiro, em Estiva; Roberto Amara! (2) - falecimento do Pe. Raimundo
Tadeu de Carvalho e do Sr. Petronilio Narciso, em Montes Claros; Alencar da
Silveira Júnior - falecimento da Sra. Leonora Theodora da Silva, em Biqiiinhns;
Paulo Schettino (2) - falecimento do Sr. Augusto Macário de Oliveira, em Belo
Horizonte, e do Sr. Wander Soares Pinto, em São Paulo; Carlos Pimenta -
falecimento do Sr. Alberto Azevedo Bahia. em Janaúba; e José Militão - falecimento
do Sr. Rõmulo Luiz Noronha, em Guaxupé. (Ciente. Oficie-se.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

telespectadores do canal 40. companheiros das galerias, gostaria de fazer um
pequeno pedido ao Governo do Estado de Minas Gerais. Nós, Deputados votados na
cidade do Serro, solicitamos ao DER que fizesse um recapeamento asfáltico do trevo
da cidade de Diamantina até a cidade do Serro. Recebemos um comunicado
informando que, no último dia 2 de fevereiro, essa obra iria começar. O que fiz?
Mandei um comunicado ao Sr. Prefeito. O Presidente, Deputado Romeu Queiroz, os
Deputados Olinto Godinho e Alberto Pinto Coelho também mandaram informando
que as obras iriam começar no dia 2. O Deputado Federal José Santana. também
votado no Serro, enviou o mesmo comunicado ao Sr. Prefeito. Hoje, o Prefeito
Adelino Lessa me ligava. Sr. Presidente, e falava: "Ainda bem.. Deputado Alencar da
Silveira Júnior, que não foi apenas V. Exa. que ficou de mentiroso, pois toda a
cidade tem mais seis telegramas do Governador Eduardo Azeredo comunicando que
a obra de recapeamento asfaltico desse trecho iria começar em 2 de fevereiro. Hoje,
depois de um mês. não temos obra nenhuma."

Faço um apelo desta tribuna ao Governador Eduardo Azeredo. Não peço que faça
essa obra, pois esse já é um compromisso seu, mas que, da próxima vez, envie um
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telegrama mais sério para esses Deputados, pois a população da cidade do Serro tem
que ser respeitada, e, acima de tudo, nós, parlamentares, pois ocorre o desgaste do
político devido a esses telegramas que chegam do Governo, assinados pelo
Governador ou pelo Secretário Agostinho Patrús, e não há nada de obras. Isso é
muito ruim e repercute da pior forma possível perante o eleitorado. Tenho certeza
absoluta de que o que aconteceu na cidade do Serro já aconteceu com os 77
Deputados desta Casa que alguma vez reivindicaram melhorias para o nosso Estado.
Dizem que vão começar a obra, mas ela fica apenas no papel, no sonho, na esperança
dos políticos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas,
e de amanhã dia 4, às 9 horas, nos termos dos editais de convocação, e para a
ordinária também de amanhã às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA. CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às dez horas do dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique. Sebastião Navarro
Vieira e Marco Régis, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Marco Régis que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida
e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião
se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente passa à fase de
distribuição de proposições e designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira para
relator do Projeto de Lei n° 1.145197, do Deputado Wilson Pires, que inclui no
currículo do ensino médio a disciplina Primeiros Socorros. Esgotada a matéria
destinada à P Parte da reunião, o Presidente passa à Ia Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei n°
1.145/97, emite parecer, pela aprovação da matéria no 20 tino, na forma do vencido
em 10 turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
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José Maria Barros. Presidente - Paulo Nau - Gilmar Machado - Anderson Admito -

Marco Régis.
ATA DA 43 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL
Às quinze horas do dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Bené Guedes
e Wilson Pires, membros da Comissão supracitada. Na ausência do Presidente, o
Deputado Carlos Pimenta assume a Presidência e, havendo número regimental,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Bené Guedes que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência passa à discussão e à votação do Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei n° 1.343/97, o qual é aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Anivaldo Coelho - Jorge Hannas.
ATA DA 33 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Irani Barbosa Luiz Fernando
Faria e Mauro Lobo, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Ivo José. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Irani
Barbosa, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Mauro Lobo que proceda
à leitura da ata da reunião anterior. que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante
na pauta. A Presidência, no uso de suas atribuições, designa relator do Projeto de Lei
n° i.186/97 o Deputado Ronaldo Vasconceilos. Passa-se à P Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. Na ausência do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o Presidente
redistribui o Projeto de Lei n° 1.089197 ao Deputado Luiz Fernando Faria, que, na
oportunidade. emite seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda
n° 1, da Comissão de Saúde e Ação Social, na forma da Subemenda n° 1, e com as
Emendas n°s 2 e 1 Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se
à Y Fase da Ordem do Dia. com  a discussão e a votação de matéria de deliberação
conclusiva da Comissão. Registra-se. neste momento, a presença do Deputado
Ronaldo Vasconcelios. Com a palavra, o Deputado Mauro Lobo, relator do
requerimento n° 2.342197, emite seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição
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da matéria. Colocado em votação, é o requerimento aprovado por unanimidade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de março de 1998.
Irani Barbosa. Presidente - Antônio Roberto- Luiz Fernando Faria.
ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA. NO
PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A ATUAÇÃO DAS

RÁDIOS COMUNITÁRIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezesseis de dezembro de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas
Rodrigues, Marcos Helênio, Raul Lima Neto e Wilson Trópia (substituindo este ao
Deputado Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL). membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura
da ata da reunião anterior. O Deputado Raul Lima Neto requer a dispensa da leitura,
o que é aprovado pela Comissão. O Presidente da por aprovada a ata e solicita aos
parlamentares que a subscrevam. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições da Comissão. A Presidência passa a palavra ao Deputado Marços
Helénio, que apresenta requerimento solicitando prorrogação do prazo da Comissão
por mais 30 dias. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Com  a palavra, o
Deputado Raul Lima Neto apresenta requerimento em que solicita sejam convidados
os Srs. Paulo Fernandes da Silveira. Juiz Federal de Uberaba; Marco Polo Gambogi
Alvarenga. Chefe da Divisão de Comunicação da Delegacia Regional do Ministério
das Comunicações; José Nilton Cavalcanti, Delegado de Policia Federal; Ozeas
Ferreira dos Santos e Paulo Roberto Cardoso. respectivamente. Presidente e
advogado da ANERC, para participarem de reunião da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Neste momento, o Deputado Dunas Rodrigues
transfere a Presidência ao Deputado Marcos Helênio e apresenta requerimento em
que solicita seja convidado o Dr. José Gonzaga de Souza. Presidente da Associação
Brasileira de Rádios e TVs Comunitárias, para participar de reunião da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Dimas Rodrigues
reassume a Presidência e, tendo sido cumprida a finalidade da reunião, agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária determina a lavraram da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 3 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Bilac Pinto - Raul Lima Neto.
ATA DA 4a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS
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Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e três de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Ivair Nogueira e Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Durval
Angelo, por indicação da Liderança do P1) membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Encerrada a ? Parte dos trabalhos, a Presidência passa à P Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. O Deputado Ivair Nogueira, relator do Projeto de Lei n°
478195. emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto no 2 0 turno,
na forma do vencido no lo turno. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encena os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
João Leite, Presidente - lvair Nogueira - Miguel Martini - Durval Angelo.

ATA DA 34a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As dezessete horas e cinco minutos do dia vinte e dois de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Bílac
Pinto (substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do
PFL). Ajalmar Silva, Arnaldo Penna. Marcos Helênio e Antônio Andrade. membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado
Ajalinar Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Bilac Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
Parecer para o 2° Turno do Projeto de Lei n° 1.550197 e coloca em discussão o
parecer, de autoria do Deputado Arnaldo Penna, que conclui pela aprovação do
projeto na forma do vencido no 1° turno. Faz uso da palavra, para discutir o parecer,
o Deputado Antônio Andrade. Encerrada a discussão. é colocado em votação e
aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Leonídio Bouças. Presidente - Arnaldo Penna - Ajalmar Silva - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PAPA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.249197
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei em tela objetiva

declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores de Cardosos, como sede no
Município de Urucânia.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, conforme determina o Regimento
Interno.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento desta Comissão sobre a matéria, consideramos

meritória a outorga do titulo de utilidade pública à entidade mencionada, tendo em
vista suas atividades sociais e filantrópicas. Seu trabalho ininterrupto, ao longo de
oito anos, tem contribuído para melhorar a qualidade de vida da comunidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.249197 no 2°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.429197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.429/97, do Deputado Geraldo Rezende. objetiva declarar de

utilidade pública a Fundação Nossa Senhora da Abadia, com sede no Município de
Uberlândia.

Aprovado o projeto em 1° turno, na sua forma original, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame tem como principal objetivo promover o desenvolvimento

cívico, moral e espiritual da população, realizando, para isso, diversas atividades de
natureza educativa e cultural, o que contribui significativamente para a formação
intelectual da comunidade.

Por levar avante, com êxito, os propósitos comidos em seu estatuto, merece ela ser
declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.429197 no 2°

turno. como formulado inicialmente.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 307195
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 307/95. do Deputado Geraldo Rezende, que declara de
utilidade pública a Associação dos Nordestinos em Uberlândia - ANUDI -, com sede
no Município de Uberl~ foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada nos termos do § 1° do mi 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 307/95
Declara de utilidade pública a Associação dos Nordestinos em Uberlândia -

ANUDI -, com sede no Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Nordestinos em

Uberlândia - AMJDI -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
Dunas Rodrigues. Presidente - Bilac Pinto, relator - Djalina Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.289197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.289197, do Deputado Wanderlev A~ que declara de
utilidade pública a Loja Maçônica Portal da Mantiqueira n° 219, com sede no
Município de Barbacena, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.	 -

PROJETO DE LEI N° 1.289197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Portal da Mantiqueira n° 219, com

sede no Município de Barbacena.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Pica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Portal da

Mantiqueira n° 219, com sede no Município de Barbacena.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
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Aílton Vilela. Presidente - Antônio Genaro. relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.305/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n0 1.3.05/97, do Deputado Wanderley Avila, que declara de
utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Três
Marias -, caiu sede no Município de Três Marias, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequak nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.305197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -

APAE de Três Marias -, com sede no Município de Três Marias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Três Marias -, com sede no Município de Três ~as.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997.
Aílton Vilela. Presidente - Antônio Genaro. relator - Arnaldo Perna

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.349197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.349197, do Deputado Miguel Martini, que declara de
utilidade pública a Associação Bom Pastor - ABP -, com sede no Município de
Montes Claros, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.349/97
Declara de utilidade pública a Associação Bom Pastor - ABP -, com sede no

Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Bom Pastor - ABP -,

com sede no Município de Montes Claros.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 23 de dezembro de 1997,
Mton Vilela. Presidente - Antônio Genaro, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 14° 1.404/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei ii' 1.404197, do Deputado Djalma Diniz, que declara de utilidade
pública a Associação Benfeitora Carmem Guimarães - ABCG -, com sede no
Município de Mendes PimenteL foi aprovado no 21 turno, na forma do vencido no 1°
turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N°1.404/97
Declara de utilidade pública a Associação Benfeitora Carmem Guimarães - ABCG

-, com sede no Município de Mendes Pimentel.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Benfeitora Carmem

Guimarães - ABCG -, com sede no Município de Mendes Piinentel.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 23 de dezembro de 1997.
Dimas Rodrigues. Presidente - Bilac Pinto, relator - Djalma Diniz.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.428197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.428/97, de autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira.
que institui o Dia Estadual do Inspetor Escolar, foi aprovado nos turnos regimentais,
sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.428/97
Institui o Dia Estadual do Inspetor Escolar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Dia Estadual do Inspetor Escolar, a ser comemorado

anualmente no dia 13 de setembro.



Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 28 de dezembro de 1997.
Dunas Rodrigues, Presidente - Paulo Nau, relator - Mlton Vilela.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 344a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 413198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Francisco Ramalho

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oflcios n°s 39 a 41198, do Governador do Estado - Oficios - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.624 a
1.627198 - Requerimentos n°5 2.479 a 2.482198 - Requerimento do Deputado Paulo
Nau - Comunicações: Comunicações da Bancada do PDT e dos Deputados Marco
Régis (2) Arnaldo Penna (2), Anderson AIauto, Arnaldo Penna e outro e Antônio
Júlio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Pimenta Gilinar
Machado, João Leite. Irani Barbosa e Marco Régis - Y Parte (Ordem do Dia): 18

Fase: Abertura e Inscrições - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento contido no Oficio n° 39198, do Governador do Estado;
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 2.263/94 para os fins do art. 288 da
Resolução n° 5.065 - Requerimento contido no Oficio n° 40198. do Governador do
Estado; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 955196 para os fins do art.
288 da Resolução n° 5.065 - Requerimento contido no Oficio n° 41198, do
Governador do Estado; inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei n° 2.147/94 para
os fins do ait 288 da Resolução n° 5.065 - Requerimento do Deputado Paulo Nau;
Acordo de Lideranças; Decisão da Presidência - Votação de Requerimentos:
Requerimento n° 2.315197; requerimento do Deputado Irani Barbosa; aprovação -
Requerimento n° 2.243197; aprovação - Questões de ordem - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Palrús - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson
Adauto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio -
Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Narinas - José Braga - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kuniaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
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Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Marlini - Olinto Godinho - Paulo Nau - Paulo Scheuino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Remolo Aios - Ronaldo Vasconcdilos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho
Zeitune - Wanderley Asila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abeirara

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

PParte
P Fase (Expediente)

Aia
- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,

que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Elmo Braz 1°-Secretário, lê a seguinte correspondência:
"OFICIO N° 39/98*

Belo Horizonte, 3 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar a devolução da

Mensagem n° 552194, de 9 de dezembro de 1994, através da qual o meu antecessor
submeteu à apreciação dessa Casa o Projeto de Lei n° 2.263194, que autoriza o Poder
Executivo a instituir o Sistema Estadual de Medicina de Urgência - SEMUR - e dá
outras providências.

Antecipando agradecimento, prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais."
- Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 da Resolução n°

5.065.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFICIO N° 40198*
Belo Horizonte, 3 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar a devolução da

Mensagem n° 140/96. de 10 de setembro de 1996, através da qual submeti à
apreciação dessa Casa o Projeto de Lei n° 955196, que autoriza o Poder Executivo a
fazer reversão de imóveis.
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Antecipando agradecimento, prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do art. 288 da Resolução n°

5.065.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"OFICIO N0 41198*
Belo Horizonte, 3 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para solicitar a devolução da

Mensagem no 502194, de 9 de agosto de 1994, através da qual o meu antecessor
submeteu à apreciação dessa Casa o Projeto de Lei n° 2.147/94, que contém o Código
Sanitário do Estado de Minas Gerais.

Antecipando agradecimento, prevaleço-me da oportunidade para reiterar a Vossa
Excelência as expressões de meu elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais."
- Inclua-se o projeto em ordem do dia, para os fins do arL 288 da Resolução n°

5.065.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OF'ICIOS
Do Sr. Homero Santos. Presidente do Tribunal de Contas da União, informando.

em atenção a requerimento da Comissão de Saúde e Ação Social, que já tramita
nesse Tribunal processo de denúncia tratando de supostas irregularidades ocorridas
no Conselho Federal de Enfermagem. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado José Militão (prestação de
contas do Município de Martinho Campos referentes a financiamento do Projeto
SOMMA), informações fornecidas pela Diretoria Financeira e orçamentária para os
Municípios.

Do Sr. José Guido de Andrade. Corregedor-Geral de Justiça, solicitando
informações sobre a tramitação do projeto de lei que trata dos concursos de ingresso
e de remoção nos serviços notariais e de registro.

Da Sra. Maria do Carmo Rabelo Laia, Prefeita Municipal de Carmópolis de
Minas, solicitando a criação da Comarca de Carmópolis de Minas. (- A Comissão de
Assuntos Municipais.)

Do Sr. Cássio Magnani Júnior. Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima
solicitando a rejeição ao veto do Governador ã Proposição de Lei n° 13.603. (-
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 888196.)

Do Sr. Eduardo José Lima de Freitas. Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
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Fora, encaminhando cópia & pronunciamento feito pelo Vereador Júlio Carlos
Gasparette em que manifesta sua preocupação em relação à falta de apoio
governamental às indústrias metalúrgicas e às empresas de pequeno porte. (- A
Comissão de Turismo.)

Do Sr. Eduardo José Lima de Freitas. Presidente da Câmara Municipal de Juiz de
Fora, encaminhando cópia da Representação n° 20, em que se solicita que a Escola
Estadual Mariano Procópio permaneça sob responsabilidade do Estado. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz., Superintendente de Negócios da Caixa Econômica
Federal (3). notificando liberações de recursos destinados à COPASA-MG, nas datas
de 3011198, 20/2/98 e 2512198, referentes às parcelas dos contratos relacionados,
assinados com esse Banco, com recursos do FGTS. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Onofre de Oliveira, Coordenador-Geral da Região Administrativa Vale do
Paranaiba, parabenizando esta Assembléia Legislativa pelo excelente trabalho
realizado no que diz respeito aos programas e projetos desenvolvidos, à
descentralização da informação e à defesa da comunidade.

Do Pastor Aloizio Penido Bertho, Diretor Administrativo da Convenção Batista
Mineira, manifestando o apoio da Convenção ao Deputado João Leite, que vem
sendo alvo de insinuações desabonadoras por haver entrado com projeto de cassação
do titulo de utilidade pública concedido ao Conselho Federal de Pastores do Brasil,
quando, na verdade, estava zelando pelo interesse da comunidade evangélica.

Da Frente Contra a Destruição dos Serviços Públicos de Minas Gerais, solicitando
a intervenção deste Legislativo junto ao Governador do Estado, a fim de que se
busque uma solução para o pagamento do 13 0 salário de mais de 70 mil servidores
públicos que ainda não o receberam. (- A Comissão de Administração Pública.)

2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Mesa passa a receber
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1624/98

Declara de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do
Andarai, com sede no Município de Porteirinha.

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

Rurais do Andarai, com sede no Município de Portôirinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
José Militão
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Andaraí ë uma

entidade civil sem fins lucrativos, cujo objetivo é a prestação de serviços que possam
contribuir para o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias e a defesa
das atividades econômicas, sociais e culturais de seus associados, inclusive mediante
a contratação de financiamentos rurais com instituições públicas ou privadas.

Seu estatuto está devidamente registrado. A entidade está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas
e que não auferem remuneração no exercício de seus respectivos cargos.

Assim sendo. contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.625198
Declara de utilidade pública a Fundação Projeto Sorria, com sede no Município de

Ouro Preto.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Fundação Projeto Sorria, com sede

no Município de Ouro Preto-
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1998.
Gil Pereira
Justificação: Fundada em 716/94, a Fundação Projeto Sorria contribui de forma

significativa para a saúde oral do menor carente de Ouro Preto e região, prestando
assistência odontológica gratuita.

Buscando resgatar a consciência da cidadania, a Fundação desperta a comunidade
para a importância do controle das enfermidades bucais, divulgando ações
preventivas que visam à saúde oral das famílias assistidas.

A vista do elevado alcance social desse trabalho, conto com o imprescindível apoio
dos Deputados à aprovação do projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.626/98
Declara de utilidade pública a Associação e Movimento dos Sem Casa do Bairro

Ipiranga.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação e Movimento dos Sem

Casa do Bairro Ipiranga com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de março de 1998.
João Batista de Oliveira
Justificação: A Associação e Movimento dos Sem Casa do Bairro Ipiranga, com

sede no Município de Belo Horizonte, é entidade civil sem fins lucrativos, integrada
por sócios idôneos, que visa à melhoria das condições de vida da população da região
onde atua.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões & Justiça. para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do arL 188. c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.627198
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes

Rodoviários de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores em

Transportes Rodoviários de Montes Claros, com sede no Município de Montes
Claros.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 20 de fevereiro de 1998.
Dimas Rodrigues
Justificação: O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de

Montes Claros foi constituído com a finalidade de representar legalmente a categoria
profissional dos trabalhadores em transportes rodoviários, na forma de seu estatuto,
que se encontra registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de
Montes Claros, sob o n° 2205.94, livro A-3, a fis. 127. Conforme atesta o Juiz de
Direito da 2 Vara Civel da Comarca de Montes Claros, o Sindicato foi constituído
há mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração, bonificação ou vantagem econômica pelos serviços prestados.

O Sindicato, que tem sede na Rua linperial, 577, no Bairro Esplanada, em Montes
Claros, com alvará de licença de funcionamento e localização fornecido pela
administração muniCipaL vem representando com probidade os trabalhadores em
transportes rodoviários em sua base territoriaL tendo como princípios fundamentais a
unidade, a autonomia e a liberdade sindical.

A liberdade de associação sindical, prevista na Carta Magna, constitui razão
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suficiente para que seja a instituição declarada de utilidade pública. O sindicato tem
o dever de fazer valer os direitos de sua categoria, intercedendo em favor de seus
associados e lutando para a conquista do direito de cidadania.

Pelas razões expostas, conto com o parecer favorável dos nobres pares à aprovação
desta proposição.

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

REQUERIMENTOS
N° 2.479/98. do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja consignado nos anais

da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Alberto Azevedo Baía, Secretário
Municipal de Saúde de Janaúba. em 313198. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.480198. do Deputado Hely Tarquiino, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado e ao Secretário da Justiça com vistas a
que seja estudada a possibilidade de se manter, em Brasilândia de Minas, o Serviço
de Registro de Pessoas Naturais. (- A Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.48 1/98, do Deputado Carlos Pimenta, seja solicitada ao Governador do Estado
prioridade para a celebração da 2 a etapa do Programa de Apoio ao Produtor Rural. (-
A Comissão de Política Agropecuária.)

N° 2.482/98, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja enviado oficio
ao Presidente da RURALMINAS requerendo a relação de todas as renas públicas
urbanas e rurais já cadastradas por essa Fundação e ainda não legitimadas. (- A Mesa
da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Paulo Nau.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PDT e dos
Deputados Marco Régis (2), Arnaldo Penna (2). Anderson Adauto, Arnaldo Perna e
outro, e Antônio Júlio.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta-
0 Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente Deputado Romeu Queiroz, Srs.

Deputados presentes, senhoras e senhores que nos prestigiam nesta tarde, há 15 dias,
nós, desta tribuna, fazíamos um alerta a respeito da epidemia de dengue em Minas
Gerais. Naquela ocasião, através de dados fornecidos pela própria vigilância

j sanitária do Estado e de dados da Secretaria Municipal de Saúde, denunciávamos
que existiam confirmados cerca de 2.500 casos de dengue em Belo Horizonte. Hoje, a
grande imprensa mineira, sempre de prontidão, principalmente para os casos
importantes, como o dessa epidemia de dengue. vem anunciar que, somente em Belo
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Horizonte, já estão confirmados cerca de 12 mil casos acometendo todas as áreas da
Grande Belo Horizonte.

Esses dados, quando transferidos para o território mineiro, nos revelam que temos,
seguramente, mais de 40 mil casos confirmados e notificados. Esse número é apenas
a ponta de um "iceberg", porque, em Minas Gerais, existem mais de 300 mil casos
de dengue. Existem cidades que já apresentam índice, superior a 500/, de
contaminação e de pacientes com sintomas da doença, ou seja, estamos diante de
uma epidemia que caminha a passos largos, que tem acometido a população de
Minas Gerais e de Belo Horizonte. São milhares de pessoas que não estão podendo
trabalhar, porque a sintomatologia da dengue derruba o indivíduo, deixando-o em
casa, acamado, sem condições para desenvolver suas atividades laboriais.

Voltamos, mais uma vez, a esta tribuna, chamando a atenção para essa situação,
porque não queremos voltar dentro de duas ou três semana para denunciar e
informar que, infelizmente, poderemos vir a ter alguns casos de dengue hemorrágica,
que é fatal e que matará muita gente no nosso Estado, como está acontecendo no
Espírito Santo, onde foram constatados alguns casos, e em alguns Estados do
Nordeste brasileiro.

A Comissão de Saúde, tão bem presidida pelo Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, tomou suas providências. Amnnh estaremos reunidos com o Secretário de
Estado da Saúde e com o Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte, e com
representantes de órgãos ligados ao Governo Federal, como a Fundação Nacional de
Saúde, pois queremos colocar na mesa o que está acontecendo em Minas Gerais. E
muito triste para nós fazer alertas e denúncias dessa natureza. Queremos ação, pois o
Ministério da Saúde deve, há quase um ano. R59000.000.00 para o combate à
dengue em nosso Estado. Não podemos aceitar que Minas Gerais conviva com esses
números, observando e constatando os milhares e milhares de casos que ocorrem da
noite para o dia, sem que os recursos cheguem ao nosso Estado para o combate à
doença.

Tal situação é triste para mim., particularmente. como Deputado, como médico e
como Vice-Presidente da Comissão de Saúde. Portanto, queremos manifestar toda a
nossa indignação, toda a nossa insatisfação diante da situação a que chegou o Estado
de Minas Gerais. O Secretário da Saúde. Dr. Rafael Guerra, está preocupado; marcou
a sua ida a Brasilia, na segunda-feira e, na terça-feira, irá se encontrar com o
Ministro da Saúde, mostrando a indignação do povo de Minas e a sua preocupação,
como autoridade maior no setor de saúde pública de nosso Estado.

O Deputado Ronaldo Vasconceilos (Em aparte) - Deputado Carlos Pimenta, eu
gostaria de parabenizá-lo pelo compromisso público assumido por V. Exa. com  a
área da saúde. Como a minha formação é na área de engenharia, além de fazer parte
da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, não sou tão ligado a essa área.
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No entanto, como Deputado votado em Belo Horizonte, a minha preocupação é
muito grande. Estamos vivendo um momento de vergonha municipal, vergonha
estadual e vergonha nacional. A Prefeitura tem culpa nisso, o Estado tem culpa
nisso, a Secretaria de Estado da Saúde tem muita culpa nisso, eOMstéTi0da
Saúde também tem culpa. Na verdade, está faltando diálogo entre tais órgãos. O
Ministério da Saúde, ocupado por um Ministro incompetente, parece que tem
desconfiança da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais e não repassa os
recursos. Está faltando sintonia entre a Secretaria de Estado e a Secretaria
Municipal, na área da saúde; existem dificuldades político-partidárias, enfim, as
pessoas não se entendem e prejudicam os moradores de Belo Horizonte.

Em virtude de haver sido Vereador nesta terra da mesma forma que V. Exa. foi
Vereador em Montes Claros, e como Deputado Estadual votado aqui, digo aquilo que
V. Exa. coloca com muita propriedade, ou seja, estou envergonhado de ser Deputado
votado em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E uma vergonha para o Ministério da
Saúde, uma vergonha para o Secretário de Estado da Saúde e uma vergonha para o
Secretário Municipal de Saúde, também. E bom que se coloque isso claramente.
como o ilustre Deputado Carlos Pimenta está fazendo, e que se tomem providências.
Parece que a Comissão de Saúde desta Casa já está trabalhando com firmeza nessa
questão. Quero parabenizar o Deputado Carlos Pimenta pela oportunidade do seu
pronunciamento- Sinto-me envergonhado de ser Deputado em Minas Gerais no
momento em que existem quase 15 mil casos de dengue na terceira Capital do País,
talvez por motivos de dificuldades políticas ou de incompetência. Muito obrigado.
Parabéns a V. Exa

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação do Deputado Ronaldo
Vasconceilos. Muito mais grave do que a vergonha que sentimos em fazer essas
denúncias é a falta de ação política, a falta de coragem para denunciar e,
principalmente, a forma como a população recebe essas informações. Muita gente
acha que a dengue não causa nenhum problema mais sério, não mata, não coloca em
risco a vida da população, como outras epidemias do passado. Mas, na realidade, isso
tudo não passa de uma grande inverdade. A dengue é preocupante. Se houver o
aparecimento de uma nova cepa de vírus causador da dengue, tenho certeza absoluta
de que as vidas das pessoas estarão em risco. Hoje, qualquer pessoa está sujeita a
contrair o vírus da dengue, o que é extremamente preocupante. Mais preocupante
ainda é sabermos que os casos mais graves estão nas famílias mais pobres, devido à
baixa resistência fisica à péssima alimentação e às precárias condições de habitação.
Ou seja, as pessoas sujeitas a ter os casos mais graves, a desenvolver a dengue
hemorrágica e vir a falecer, são exatamente as que fazem parte da população mais
pobre. O Secretário de Estado da Saúde tem feito o possível e o impossível para dar
assistência não só aos moradores de Belo Horizonte mas aos de outras cidades. com
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treinamentos, orientações e informações. A responsabilidade maior, e nisso discordo
do Deputado Ronaldo Vasconcelios, é do Ministério da Saúde, pois trata-se de uma
epidemia de nível nacional, com recursos já assegurados e garantidos, que ainda não
chegaram aos cofres dos Estados e dos municípios, enquanto estamos vivendo esse
dilema.

O Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Quero agradecer a V. Exa. por permitir
esse aparte. Gostaria de falar acerca do que se está fazendo no Brasil, no que diz
respeito ao combate do mosquito da dengue. Estão fazendo a coisa errada. O
"flimacê" já foi experimentado nos anos 60 e 70 pela Organização Mundial de Saúde
e não resolveu o problema; não resolve porque o mosquito não está nas ruas onde
estão usando o veneno; está dentro das casas, nos "closets", nos vasos e em uma série
de outros locais internos. A maneira pela qual está-se tentando erradicar o
transmissor da dengue está errada. E preciso pensar diferente. O mais eficaz é a
orientação da comunidade, fazendo com que cada cidadão entenda a necessidade de
evitar qualquer situação que possa promover o aparecimento da doença. Por isso quis
fazer essa interferência no discurso de V. Exa., para podermos discutir
posteriormente, na Comissão de Saúde, juntamente com o Secretário de Estado da
Saúde, com o Secretário Municipal de Saúde, e com outras autoridades do setor, as
alternativas para o caso, uma fórmula mais eficaz, que não traga nenhum maleficio
para as populações assistidas, com a aplicação do veneno do fumacê.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação do Deputado Wilson Pires.
AnianhL teremos uma boa oportunidade de trazer o assunto à tona e de fazer
esclarecimentos à população, sem enganação, para que ela saiba o que está sendo
feito e que atitudes podem ser adotadas para fitar essa epidemia de dengue em Belo
Horizonte e em Minas Gerais.

Outro assunto que também interessa ao Deputado Wilson Pires: hoje, estamos
apresentando à Casa um requerimento, para o qual pedimos o apoiamento de todos
os Deputados. Esse requerimento é importantíssimo para nós, do Norte de Minas, e
para V. Exas. que representam o vale do Jequitinhonha. Estamos solicitando, através
desse requerimento, uma ação do Governador Eduardo Azeredo no sentido de
autorizar e assinar definitivamente, acabando com uma novela de vários meses, o
Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP II. Até a semana passada, o
grande empecilho que tínhamos era o endividamento do Estado. Com a prorrogação
da dívida, porém, o Estado de Minas Gerais pode perfeitamente assiná-lo.

Para quem não sabe, esse programa é especifico do Norte de Minas e do vale do
Jequitinhonha. Só nos últimos dois anos, foram beneficiadas - tenho os números -
cerca de 1.800 famílias: executados projetos de US$36.000,00 alguns com
contrapartida e outros sem, que beneficiaram a reforma de estradas. a aquisição de
tratores e implementos agrícolas, a eletrificação rural. Eletrificamos centenas e
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centenas de propriedades rurais; realizamos a construção de barragens para combate
à seca; perfuramos e equipamos 280 poços artesianos; implementamos projetos
produtivos, como a criação de animais e flibriquetas de farinha e de doces.

A continuação desse projeto está sendo prometida há dois anos. Já temos os
recursos assegurados e garantidos pelo Banco Mundial e também a contrapartida do
Governo Federal. Por isso, ao encerrar as minhas palavras, gostaria de dizer que sou
testemunha do grande trabalho que o Presidente Romeu Queiroz vem fazendo para
que a segunda etapa do Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP II -
possa ser efetivamente assinado, beneficiando, assim, as cidades do Norte de Minas e
do vale do Jequitinhonha.

Gostaria também de fazer um apelo ao Governador Eduardo Azeredo e ao Vice-
Governador Walfrido dos Mares Guia, para que, em nome dos proprietários rurais
daquela região, assinem esse convênio. Ele é importante, o seu custo é de
R$87.000.000.00. mas irá beneficiar cerca de 190 municípios e, nessa segunda etapa,
mais de 3.500 propriedades rurais e pequenos produtores. Aqui ficam o meu apelo e
a minha certeza de que o Governador Eduardo Azeredo, ao receber essa solicitação -
que não é só do Deputado Carlos Pimenta, mas dos Deputados Estaduais votados na
região -, irá assinar definitivamente o convênio. S. Exa., o Sr. Governador, é um
homem sensível e já deu demonstrações, por várias vezes, de que os programas
sociais têm prioridade no seu Governo. Graças a Deus, o Norte de Minas e o vale do
Jequitinhonha estão tendo os olhos, a boa-vontade e fazem parte do plano de governo
de S. Exa., com programas bem-estruturados como o PAPP 1 e, agora, a sua
extensão. oPAPP H. Muito obrigado.

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

presentes nas galerias, imprensa. ocupo esta tribuna, mais uma vez nesta semana -
agora o farei com regularidade -, para continuar cobrando e insistindo com o
Governador do Estado sobre o porquê de tanto ódio contra o funcionalismo público
do Estado de Minas Gerais.

Não consigo compreender por que o Governador Eduardo Azeredo, desde que
assumiu tem uma marcação cerrada com essa categoria. Foi assim com a Policia
Militar, levando-a a fazer greve. Disse que não haveria perseguição, mas, terminado
o processo, demitiu o pessoal grevista. O Governador também arrocha de forma
assustadora o salário dos servidores. Depois, também pela primeira vez na história
do Estado de Minas Gerais, publica que irá pagar o décimo terceiro salário no dia 28
e não paga. Agora, inventou uma fórmula pela qual quem ganha mais de RS1.000,00
não sabe quando vai receber- Segundo ele, isso é salário de marajá. Não consigo
compreender isso. O Governador informou à Receita Federal ter pago integralmente
o décimo terceiro salário e descontou no contracheque dos servidores o Imposto de
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Renda, como se tivesse pago tudo. Só que os servidores receberam apenas R$500.00.
Mas o desconto para o Imposto de Renda foi integral. E eu pergunto: por que isso,
Governador? Pergunto também aos Líderes do Governo: por que essa perseguição
aos servidores? Por que a innnação para a Receita foi de que pagou o décimo
terceiro salário a todo mundo? Por que fez o desconto integral do Imposto de Renda
e, na hora de pagar, efetivamente, pagou R$500,00, pagando agora mais RS500,00
para quem ganha até R$ 1.000,00? O restante, ninguém sabe.

É esse tipo de comportamento que eu não consigo compreender. Por que o
Governador procura, dessa forma, humilhar o servidor público, colocando-o em
dificuldade? Gostaria que o Líder do Governo pudesse responder.

O Deputado Anderson Adauto (Em aparte)* - Da mesma forma que V. Exa. não
compreende, nós também não. Por outro lado, tudo isso nos ajuda a compreender
aquilo que já estamos observando junto ao funcionalismo público estadual, na esfera
do Legislativo, do Executivo e do Judiciário. Eles ainda não sabem em quem irão
votar nas próximas eleições, mas já têm certeza de que não irão votar no Governador
Eduardo Azeredo.

Então, acho que tudo isso serve para que possamos entender, por esse lado, o
posicionamento dos funcionários públicos, incluindo os daqui, da Assembléia, que
trabalham em gabinetes de Deputados do PSDB e, muitas vezes, vêm nos procurar
para dizer: "Vocês têm mesmo que viabilizar unia candidatura. Esse bloco feito com
o Fr é excelente. Isso precisa ir para a frente. A única coisa que não podemos
permitir é a continuação do Governo Eduardo Azeredo".

Então, quero agradecer esse aparte dizendo que, se não compreendemos o
comportamento do Governador, passamos a compreender, de forma fácil e tranquila,
o comportamento do funcionalismo com relação aos caminhos que, temos certeza, irá
seguir no processo eleitoral.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado. Deputado Anderson Adauto.
O Deputado Anderson Adauto tem razão. Os servidores públicos estão sofrendo

muito, realmente. Como se não bastasse a questão do décimo terceiro salário e da
mudança da escala de pagamento. o Governador começou, desta vez, a aumentar a
escala no meio. Antes, o pessoal recebia, entre a segunda e a quarta chamadas, entre
os dias 10 e 13. Agora, a escala do pessoal intermediário foi para depois do dia 15.
Ele paga a primeira escala entre os dias 4 e 5 e a última chamada no dia 27. Mas
esses que recebiam no meio do mês também foram arrochados. O prazo de
pagamento foi esticado.

Além disso, queremos também denunciar que o Governador Eduardo Azeredo
parou, novamente, de mandar dinheiro para o IPSEMG. O Deputado Miguel
MartinL que foi o Presidente da CPI aqui na Casa, sabe que, enquanto a CPI estava
funcionando, o Governador começou a fazer os repasses. Não pagou a dívida porque
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nessa ele irá dar o calote. Mas, pelo menos, começou a repassar aquele percentual a
que o JPSEMG tinha direito todo mês e que é descontado de todos os servidores. O
Governo não estava fazendo favor nenhum porque ele desconta do servidor e não
repassa o valor para que o IPSEMG possa dar assistência médica e odontológica aos
servidores da Capital e do interior. O Governador, terminada a CRI, suspendeu os
repasses, e o IPSEMG se encontra novamente em colapso e enfrenta dificuldades
para atender os servidores do Estado. Mesmo que os servidores estejam pagando todo
mês. corretamente. através de desconto em seu contracheque, o Governador não está
repassando esse dinheiro. Onde estará esse dinheiro do IPSEMG?

Há ainda uma outra denúncia que gostaríamos de fazer aqui. Os servidores
públicos têm direito à sindicalização, a partir da Constituição de 1988. Sendo assim,
o sindicato tem o direito de descontar em folha a contribuição sindical daquele
funcionário que autorizou tal ato. O Governador Eduardo Azeredo está descontando,
todo mês, em folha, o valor da contribuição sindical, mas, ao invés de mandar esse
dinheiro para o sindicato, o está retendo. Há três meses que o sindicato não vê o
dinheiro de seus sindicalizados. Se houvesse alguma empresa retendo o dinheiro dos
servidores, seria aberto um processo contra o seu dono, que seria punido com cadeia.
Porém, infelizmente, em Minas Gerais, isso não ocorre. Estamos aqui e queremos
fazer a denúncia, pois, enquanto a imprensa não acompanha o caso, nada acontece.
Sérgio Naya estava por aí, aprontando todas, e muitos sabiam disso. O Deputado
Agostinho Valente fez várias denúncias, tendo, inclusive, um dossiê sobre o assunto,
mas ninguém nunca fez nada. Agora que a imprensa está acompanhando o caso,
ficando comprovadas algumas irregularidades, resolveram apurar os fatos, e os
processos que estavam na justiça começarão a andar.

Não consigo compreender isso. Estamos dizendo que o Governador está lesando os
servidores públicos, mas a justiça não faz nada. Não acontece nada nesse caso.
Entretanto, sempre acontece algo contra o trabalhador quando ele comete algum
equívoco. Vemos isso quando os trabalhadores ocupam uma terra, e os Juizes são
rápidos em mandar retirá-los, com a ajuda de forças policiais, e em fazer a ficha de
todos. Mas essas pessoas que estão nos palácios podem fazer o que querem:
descontar o dinheiro do servidor para assistência médico-odontológica e não repassá-
lo, sem nada acontecer. Podem pegar a contribuição sindical dos servidores e
empregá-la ninguém sabe onde, sem repassá-la para o sindicato, sem nada acontecer.
A justiça não faz nada; a policia não faz nada; fica tudo como se nada estivesse
acontecendo. Devem pegar alguns, como a Jorgina e o Sérgio Naya, pois os donos do
poder continuam do mesmo jeito. Sendo assina, gostaríamos que a imprensa
acompanhasse esse caso, também. Sérgio Naya tem que ser punido, ir para a cadeia,
mas outras pessoas precisam ser investigadas. Queremos saber a respeito do dinheiro
dos servidores, que têm o direito de se sindicalizar. 0 servidor está pagando
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rigorosamente, e o Governador não está repassando o dinheiro para as entidades. O
Governador está querendo desestruturar o sindicato, pois ele vive dessa contribuição.
O servidor que se sindicaliza o faz porque quer. Ele assina um documento e tem esse
direito. Agora, pergunto aos Deputados: o que fazer? Precisamos ou não cumprir as
leis? É essa a minha questão para o Plenário e para os que me assistem pela
televisão: o que fazer? Reclamar a quem? Discutir com quem? O sindicato não tem
como pagar aos funcionários porque o Governador está retendo o seu dinheiro.
Estamos aqui desabafando em nome do servidor público, que não pode estar aqui.
Eles estão arrasados. O Governador está tentando desestruturar as suas estruturas
sindicais através da retenção de um dinheiro que não é dele. E essa a nossa denúncia.

Gostaria que o Governador nos processasse, dizendo que isso não é verdade. Onde
estão as Lideranças do Governo? Digam que isso não é verdade, que o dinheiro do
servidor está liberado, que o dinheiro do IPSEMG será realmente entregue e que o
servidor que está sendo descontado, para fins de assistência e saúde, terá seu dinheiro
realmente no IPSEMG, e não, nas mãos do Governo, para comprar ambulâncias.
Todo mundo está vendo o Governador, todos os dias, entregando ambulância. O seu
Governo virou o Governo das ambulâncias. Só pensa em ambulância, não pensa nos
outros problemas que estamos enfrentando no dia-a-dia. Está agora dizendo que o
problema do déficit é provocado pelos juros. Já estamos dizendo isso há muito tempo.
E está dizendo agora que o problema é da Lei Kandir. Mas quem mandou a Lei
Kandir para a Assembléia foi o Governador Eduardo Azeredo, que passou o "mio
compressor", e em 15 dias o projeto estava aprovado. Isso, ele não diz. Por que não
diz que foi ele quem mandou o projeto da Lei Kandir para cá e que, em 15 dias, eia
estava aprovada, com "rolo compressor" em cima da Oposição? Por que o
Governador não vai aos jornais e assume que foi ele o responsável por esse rombo do
déficit que estamos enfrentando no Estado? E muito cômodo: ele manda para cá
projetos que penalizam o povo, manda votar de qualquer jeito e depois vem dizer que
está com problema, que o Governo Federal tem de resolver... Governador Eduardo
Azeredo, viremos para cá todas as vezes e vamos continuar, insistentemente, até ser
pago o 13° salário, até ser devolvido o dinheiro do IPSEMG. até ser devolvido o
dinheiro das contribuições sindicais, até que parem de mandar esses projetos de
última hora para cá, para serem votados de qualquer jeito, penalizando o povo
mineiro. Vamos continuar denunciando esse Governo até que um dia, quem sabe,
como aconteceu com Sérgio Naya agora, a imprensa se interesse, haja uma
mobilização, e essas pessoas sejam punidas, porque, infelizmente, o Governador
Eduardo Azeredo continua "dando o cano", continua penalizando o funcionalismo
público. continua dando calote no IPSEMG, e nada acontece com ele. Mas espero
que um dia possamos, de fato, ver a justiça correndo como uni rio perene, como já
diziam os profetas no Antigo Testamento. Muito obrigado.
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* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.
• Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, profissionais da imprensa,

público presente nas galerias, o Presidente da Assembléia, na tarde de ontem,
incumbiu a Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa da missão de
levantar a situação das vítimas do acidente da Gameleira, ocorrido em 1971, no
pavilhão de exposições que estava sendo construído e que, infelizmente, veio a
desabar, trazendo para todos nós essa grande tragédia.

Infelizmente, sentimos no nosso País e, nesse caso específico, no nosso Estado, o
total abandono, o esquecimento em que ficaram essas família ç que perderam a pessoa
trabalhadora da familia naquele acidente. Tantos anos depois, por causa de uma
outra tragédia é que essas pessoas foram lembradas. Traz-nos constrangimento muito
grande o fato de essas pessoas aguardarem tanto tempo por uma solução e, depois de
passados tantos anos, ainda não exista essa solução. A própria lei de 1974, que fazia
com que a Secretaria de Trabalho e Ação Social cadastrasse essas família para que
elas tivessem a oportunidade de receber uma pensão especial, mensal, até uma
decisão judicial posterior - decisão essa que ainda não temos - perdeu-se no tempo, e
o cadastro também.

A Comissão de Direitos Humanos já tomou, nesta manhã, algumas decisões. Na
próxima quarta-feira faremos uma audiência pública e convidaremos um
representante do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para que saibamos o que
realmente está acontecendo a fim de que tenhamos a decisão final da justiça.
Convidaremos também a Secretaria Estadual do Trabalho. Ação Social e da Criança
e do Adolescente para também trazer informações sobre aquele cadastro da própria
lei de 1974 e também representantes das vítimas do desabamento do pavilhão da
Gameleira. Hoje mesmo recebemos em nosso gabinete um representante das famílias
que sofreram aquela tragédia. Todos estão interessados na busca da solução.
Esperamos que agora eles consigam a solução para essa penalidade que lhes foi
imposta durante tantos anos. Podemos sentir, pelo interesse das famílias, que teremos
a sua presença aqui na Assembléia Legislativa. E. a partir dessa discussão da
Comissão de Direitos Humanos, poderemos buscar uma recompensa por tanto tempo
de sofrimento dessas famílias. A Assembléia Legislativa cumpre o seu papel
procurando reparar uma injustiça tão grande como essa que foi cometida contra esses
trabalhadores e contra suas famílias.

Por isso, Sr. Presidente, gostaríamos de trazer, da parte da Comissão de Direitos
Humanos. esse relatório. Estamos atentos para uma solução para esse grave
problema. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Deputado Marco
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Régis, gostaria que V. Exa. estivesse presente, por que gosto de falar na frente das
pessoas. V. Exa. ontem ocupou esta tribuna e disse que eu tenho viseira. Não sei de
onde V. Exa. tirou isso, mas gostaria de dizer que não tenho viseira, não sou mau-
caráter e não atesto safadeza de Prefeito. V. Exa. se referiu a mim dizendo que eu
tinha viseira porque estava falando sobre a dengue em Belo Horizonte. Hoje, as
manchetes dos jornais podem comprovar o que eu disse: "Dengue fora de controle".
O senhor é médico, não é um ex-motorista de caminhAo como eu. "Vôo da
epidemia", e o senhor é médico, não é um caminhoneiro como eu. Estão aqui os
dados referentes aos números da dengue na região metropolitana, que mostram que a
dengue se alastrou a partir de Belo Horizonte, a partir da canalhice de um Prefeito
que não tem competência para administrar a cidade. Casos em Belo Horizonte:
6.224; Contagem: 131; Neves: 85; Vespasiano: 21; Betim: 4; lbirité: L. Lagoa Santa:
11; Sabará: 4; e Santa Luzia: 2.

Isso mostra que a epidemia da dengue está se alastrando de Belo Horizonte para
fora, pela incompetência do Prefeito. E V. Exa. ontem, quando subiu a esta tribuna,
parecia engenheiro do Sérgio Naya, atestando que o prédio não iria cair, e o prédio
caiu. As manchetes estão aqui. ditas por um caminhoneiro, e não por um médico que
atestou a safadeza de um médico de Belo Horizonte, que, daqui a alguns dias, vai
declarar estado de calamidade pública para fazer obras de asfaltamento com as
verbas que aparecerem para cobrir a safadeza que foi feita na concorrência do
transporte de Belo Horizonte. E amanhã . depois de ler as notas taquigráficas,
responderei ao Deputado Marcos Helênio.

Sou um homem de origem humilde, mas não sou safado nem moleque. Não dou
atestado de idoneidade a um safado como é esse Prefeito de Belo Horizonte. Quando
V. Exa. se referir a mim, refira-se com o respeito com que eu me refiro ao senhor. O
que eu tenho, quando subo a esta tribuna e falo, são documentos que comprovam o
que digo. Por isso ninguém vem aqui me contestar.

Belo Horizonte tem um Prefeito safado. E só ele me argüir que vou mostrar que ele
é safado. Finge de anjo para a população, mas faz essa covardia que aí está com Belo
Horizonte. Então, quando o senhor subir à tribuna - isso serve também para o
Deputado Marcos Helênio -, fale o que souber, o que puder comprovar, porque senão
eu subo a esta tribuna para desmentir.

Hoje, graças a Deus, estou bem mais pacifico que há tempos. Mas gostaria de dizer
a V. Exas. que, quando se referirem a mim, refiram-se com coisas concretas, porque
viseira eu não tenho. E não sou desonesto com meus eleitores e com meus princípios.
Não estou nesta Casa carregado por partido. Estou aqui por votos de eleitores, que
me acompanham estando eu em que partido estiver. Sou um dos poucos que saiu de
Deputado Federal e foi eleito novamente Deputado Estadual- Nunca me escondi sob
sigla ou voto de legenda por incapacidade para estar aqui dentro. Então, gostaria que
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V. Exas. tivessem, pelo menos, respeito ao se referirem a mim. Posso ser rude, mas
não tenho viseira. Não sou burro nem canalha, principalmente. E não dou atestado
de idoneidade a um pilantra como esse Dr. Célio de Castro, "Dr. BH", que enganou
toda a população. Hoje, Belo Horizonte está às moscas. E urna cidade deprimente.

Estava aqui agora o Deputado Gilmar Machado fazendo acusações contra o
Governo. Por que ele não faz contra a Prefeitura de Belo Horizonte, que está
atrasando os salários também? Os funcionários não têm condições de trabalhar.

Falei aqui que o Prefeito Célio de Castro recebeu R$2.000.000.00 para a campanha
do Sindicato das Empresas. Reafirmo o que disse. Chamem-me na justiça ou onde
for. Vou provar que ele recebeu. Peço que me chamem. Por que a concorrência em
Belo Horizonte foi fraudulenta? Por que a empresa que entrou em Betim na
concorrência, que ganhou, naquela vez, da empresa de ônibus Santa Edwiges, não
entrou agora na concorrência de Belo Horizonte? Por que ela saiu na calada da noite
para dar lugar para a Santa Edwiges? Por que as empresas que ganharam em Belo
Horizonte são as mesmas que sempre operaram o transporte? As que são diferentes
são dos mesmos donos, que deram baixa nas outras empresas para não pagar INSS e
os outros impostos do fisco.

Já subi aqui para falar que o Prefeito Célio de Castro é um homem incompetente.
Disse ontem que não tinha mais palavras para qualificar a indignidade dele. Só
tenho agora palavrões. O Dr. Célio de Castro é um marginal; o Dr Célio de Castro.
o "Dr. BI-F. é um estelionatário, porque enganou e indignou toda a população da
região metropolitana e, principalmente, de Belo Horizonte.

O Deputado GUinar Machado (Em aparte) - Deputado Irani Barbosa, ~amos
somente falar que estamos fazendo a cobrança com relação ao salário dos
funcionários públicos municipais. Na Câmara Municipal, a nossa bancada já entrou
com requerimentos. Estive participando de urna manifestação do funcionalismo
público municipal contra o atraso do pagamento. A mesma postura que tenho com
relação ao atraso do pagamento dos funcionários municipais - a Prefeitura está
fazendo uma escala - também tenho com relação ao Governo do Estado. Só que
requerimentos e outros instrumentos não posso fazer para a Prefeitura Municipal,
porque sou Deputado Estadual. Mas a minha bancada está fazendo na Câmara.

Aqui, na Assembléia o que nos cabe estamos fazendo. Não posso fazer quanto à
União, porque ainda não sou Deputado Federal. Espero ser. Vou disputar, mas ainda
não sou. Por isso não posso entrar com requerimentos reclamando também da
situação do funcionalismo público federal. Aqui tenho que me ater aquilo que o
Regimento reza, essa é urna característica minha. Mas concordo com V. Exa.: temos
que cobrar do Prefeito Célio de Castro da mesma forma que cobramos do
Governador Eduardo Azeredo. Muito obrigado.

0 Deputado Irani Barbosa - Disse ontem e repito: se o "Dr. BIT' não tem
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capacidade para governar Belo Horizonte, não tem honradez para defender o voto
que o povo lhe confiou, tenha, pelo menos, a dignidade de falar que vai ao banheiro,
e renuncie, pelo amor de Deus.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marco Rkgis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, profissionais da

imprensa, visitantes presentes nas galerias, agora há pouco éramos chamados a
comparecer ao "blindex", fora do Plenário, oportunidade em que fomos convidados
pelo Deputado Ixani Barbosa, que assomava à tribuna, a permanecer aqui, e que, de
dedo em riste, nos apontava e dizia que seu pronunciamento seria dirigido a nós.
Muito prontamente nos assentamos na primeira fila para ouvi-lo com a devida
atenção, o que temos feito quase que permanentemente na Assembléia Legislativa de
Minas Gerais desde a nossa posse, porque temos por princípio que. se queremos ser
ouvidos, devemos ouvir o outro, se queremos ser respeitados, devemos respeitá-lo.
Não entendo por que o nosso nobre colega lrani Barbosa, com quem tivemos o
privilégio de hoje almoçar juntos em reunião de liderança no 23° andar, quando
tivemos conversas amenas, não nos manifestou a mágoa e o inconformismo
demonstrados aqui na tribuna. Tivemos momentos de amenidades, conversando
assuntos os mais diversos, inclusive das próximas eleições que se avizinham.
Gostaria de dizer ao Deputado Irani Barbosa que não acredito que ele tenha ouvido
ontem o nosso pronunciamento, porquanto nas notas taquigráficas, que eu mesmo
pude corrigir após a meia-noite, ou sa, nas primeiras horas de hoje, nada mais nada
menos, pouco mais de um parágrafo havia sobre a manifestação de V. Exa. Eu,
realmente, nesse único parágrafo, não o tratei com desrespeito. apenas disse que não
debateria com V. Exa., como não o fiz durante seu pronunciamento. Acho que em
certos momentos o debate toma rumos tortuosos aqui nesta tribuna, e eu prefiro me
inscrever para falar, sem apartear o orador. Dificilmente também vou conceder
apartes aos que tentarem me apartear nesta tribuna. Não quero estabelecer conflitos,
não quero estabelecer desentendimentos nesta Casa, quero me pautar pelo respeito
que tenho por todos e gozar da amizade que, tenho certeza dedico a todos e gostaria
de que a mim fosse dedicada. Primeiramente tenho que me reportar ao que disse de
V. Exa. ontem. Realmente eu disse que não debateria com V. Fica, por causa de seu
comportamento de viseira. Essa palavra eu não vou retirar porque foi o que eu disse,
está inclusive nas notas taquigxáflcas. Disse isso porque V. Fica. nos deu motivo
ontem. Quando o Deputado Adelino Carneiro Leão o aparteava no seu
pronunciamento, V. Exa. disse que seria inútil que ele o aparteasse porque V. Fica.
não aceitaria seus argumentos. V. Fica. então usou de uma série de termos irónicos
que não só ofendiam a postura e a dignidade do próprio aparteante, Deputado
Adelmo Carneiro Leão, como todos nós. Portanto, V. Exa. ironizava e satirizava os
representantes comunistas e socialistas desta Casa e gostaria de dizer alto e bom som
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desta tribuna que tenho vida pautada numa coerência imperturbável. Desde a minha
adolescência sempre apregoei uma forma de socialismo que se chama socialismo
democrático, que, muitas vezes contrasta e se confunde com a socialdemocracia,
movimento criado por Bernstein, que pregava o socialismo dentro da
socialdemocracia como uma forma de chegar ao poder pelo voto democrático e sem
luta armada, sem movimentos revolucionários. Jamais me afastei dessa postura.

Gostaria também & dizer. Deputado Irani Barbosa, que a sua fala de agora há
pouco não me atinge ao dizer que não é eleito pelo voto de partido, porque o meu
próprio partido se ressente quando digo que fui eleito em razão de minha própria
vida. Duvido que aqui nesta Casa Legislativa alguém possa ter sido eleito em razão
de sua própria vida como este Deputado que aqui fala. Não tenho nenhum
comprometimento financeiro. Isso foi motivo de uma pequena nota no "Estado de
Minas" depois da eleição, em que este Deputado dizia que conseguiu se eleger
usando um simples Fusquinha 79. E era verdade, porque, tendo terminado o
mandato como Prefeito de Muzambinho, entrei em parafuso nas minhas finanças por
causa da minha dedicação à frente do município. Fiquei reduzido a um único
veiculo. um Fusca ano 79. e a uma casa financiada na minha cidade. Consegui
eleger-me Deputado, inclusive fazendo campanha viajando em ônibus coletivos
intennunicipais.

Gostaria de dizer ainda mais que não fui eleito por militáncia partidária. Ninguém
votou em mim por ser do PPS, mas aqueles que votaram em mim o fizeram por se
identificarem com minha conduta de vida ou com a minha conduta política quando
no exercício do Executivo da minha cidade. Também não liii eleito por
apadrinhamento político de quem quer que seja, não devo minha eleição a quem quer
que seja da política do Estado ou do País. Não devo pedir bênção a ninguém para
subir a esta tribuna para falar, porque fui eleito pela minha própria vida e méritos e
não devo bênção a quem quer que seja da política mineira, da minha própria cidade
ou da política brasileira.

Portanto. Deputado Trará Barbosa a mim não serve a carapuça de votos de legenda
partidária. Também não me julgo menos Deputado do que outro que, tenha mais de
30 mil votos nesta Casa. Sou tão Deputado como todos e até acho que muitos dos que
aqui estão hoje, obtendo 30 ou 40 mil votos, o obtiveram depois de terem sido eleitos
inicialmente até com 15 ou 20 mil votos. Tenho a certeza de que, eleito na Frente
Minas Popular, em coligação com o PT. o PSB. o PC do E e o meu próprio partido, o
PPS. não sou menos Deputado que ninguém. E nem julgo que nenhum dos colegas
eleitos pela Frente Minas Popular seja menos Deputado que um Deputado de 31 mil
votos - como muitas vezes alguns querem aqui insinuar, dizendo que quem se elege
com 13 mil votos deveria dar lugar ao suplente que ficou de fora com 20 mil votos -,
porque vivemos numa democracia representativa, onde os Deputados, os Vereadores,
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a Câmara dos Seputados é eleita de acordo com a votação obtida por um grupo
partidário, por uma coligação partidária ou por um partido político, em função do
número de cadeiras existentes no Estado ou município ou na Câmara dos Deputados,
em nível federal. Portanto, no conjunto, nós, da Frente Minas Popular, tivemos um
número de votos suficiente para eleger 11 Deputados a esta Casa. A única diferença é
que, militando nós numa coligação partidária, onde não havia nenhum medalhão, e
estando todos mais ou menos nivelados por baixo, elegeram-se aqueles que tiveram a
ventura de ter um pouco mais de votos que os outros. Sei que há suplentes de
partidos mais poderosos que não se elegeram com mais votos que eu, com meus
modestos 13 mil votos. Mas nem por isso devo ficar constrangido porque, na
verdade, no caso daqueles que foram suplentes com 20 mil votos, o conjunto dos
votos de seu partido ou coligação não foi suficiente para eleger um número maior de
Deputados. Na verdade, eles tinham aquilo que se chama na política, de "cabeça
grande e pequena cauda", ao passo que na nossa coligação existia uma grande cauda
e uma pequena cabeça. Esta, a minha explicação. Quanto às demais críticas feitas
por V. Exa. aqui, hoje, Deputado Irani Barbosa, eu retomo meu discurso de ontem -
gostaria que V. Exa. tomasse conhecimento das notas taquigráficas, das quais terei o
prazer de passar-lhe cópia -, reafirmando que não o comparei com nada, apenas
dizendo que não debateria com V. Exa. pelo seu comportamento de viseira, isto é, V.
Eia diz que nenhum argumento irá convencê-lo, e tenho a certeza de que seus
argumentos também não me convencerão. Quanto ao que diz V. Exa. nos seus
pronunciamentos, penso que temos a oportunidade de ouvir diversas pessoas que
assistem ao "TV Assembléia", no canal li, as quais podem tecer criticas a mim ou a
V. Exa., pois são pessoas inteligentes, que podem muito bem aquilatar o
pronunciamento de cada Deputado, nesta tribuna. Não tenho procuração para
defender o Prefeito Célio de Castro. Tenho por ele tanto respeito quanto pelo
Governador Eduardo Azeredo. Acredito até que o Prefeito Célio de Castro não seja
merecedor de agressões tão grandes quanto as que foram feitas por V. Exa., nesta
tribuna, principalmente porque tem apenas um ano de mandato e não é culpado pelas
mazelas de uma metrópole como Belo Horizonte, assim como nem Pita. em São
Paulo. nem Conde, no Rio de Janeiro, são responsáveis pelas mazelas de suas
metrópoles. Vivemos nessas grandes cidades com um sério problema estrutural, e
ontem, quando, no meu pronunciamento, condenava o banditismo empresarial de
empreiteiras como a Encol e a Sersan esqueci-me de falar da conivência dos
Prefeitos de regiões metropolitanas. Conheço muito bem. no Município de
Esmeraldas, grandes loteamentos feitos criminosamente: Prefeitos mancomunados
com empresários aprovam loteamentos onde os compradores, pessoas paupérrimas,
miseráveis, vão viver em casas sem água. sem luz e sem esgoto. Tive recentemente a
oportunidade de visitar o Bairro Novo Retiro, na região de Esmeraldas, e presenciar
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quão deprimente é ver uni morador da Grande Belo Horizonte, morador de um bairro
populoso, tirando água no sarilho, no braço. na  força, sem luz elétrica e sem rede de
esgoto, com o mau cheiro campeando solto. Fico revoltado porque um poder público,
no caso, o municipal, aprova esses loteamentos que causarão, no futuro, um
problema que passará à alçada do Governador do Estado e do Presidente da
República. Vivemos num país com grandes problemas estruturais, que se somaram
ao longo da nossa vida de colônia, de império e de república. Problemas quase
insolúveis, principalmente porque nós somos sugados desde a época de colônia pelo
capital internacional, inicialmente por Portugal, para onde foram nossas riquezas de
então. Hoje somos colônias econômicas dos Estados Unidos e da Inglaterra. Portanto,
minha posição de socialista continua de pé. Não sou o socialista que defendia a
tirania da União Soviética, nem vou defender a tirania de Fidel Castro nem a de
Saddam Hussein.

Mas sou um socialista democrático que, desde os meus tempos inntis, me pautei
por uma conduta que pregava este socialismo que hoje aqui está. Recentemente, tive
oportunidade de dizer para o nosso Líder Roberto Freire que ele mudou muito, bem
como o Partido Popular Socialista, na sua trajetória de partido comunista para
popular socialista. Mas eu, não. Ao entrar agora nesse partido, já sonhava com essas
mudanças há 30 anos. Portanto, mudaram Roberto Freire e os comunistas. mas eu,
um socialista democrático quase confundido com um social democrata, mantenho as
minhas convicções de adolescente.

Deputado Irani Barbosa, vou lhe repassar a cópia do pronunciamento de ontem
para provar-lhe que não ofendi sua honra nem sua pessoa. Apenas disse que não
debateria com V. Exa. porque é hostil nos seus pensamentos, quando aparteado, e
também porque aparteá-lo não mudaria nada. Muito obrigado.

2a 	(Ordem do Dia)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2

Parte da reunião, com a V Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Bancada do PDT - indicando o Deputado Ivair Nogueira para
Líder da bancada (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Anderson Adauto -
indicando os Deputados Antônio Roberto. Maria José Haueisen e Paulo Pettersen
para Vice-Líderes do Bloco Parlamentar de Oposição - BPO -; Arnaldo Penna, Líder
do PSDB. e Antônio Júlio. Líder do PMDB - informando que acordam que cada um
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desses partidos indicará o substituto para os lugares dos Deputados Roberto Amaral e
Elbe Brandão na Comissão de Política Agropecuária; Arnaldo Penna, Líder do
PSDB (2) - indicando para Vice-Lideres da bancada os Deputados Carlos Pimenta,
Tarcísio Hemiques e Wanderley Ávila (Ciente. Cópias à Arca de Apoio às
Comissões e às Lideranças.); e indicando o Deputado Ailton Vilela como membro
efetivo da Comissão de Política Agropecuána e, como suplente, o Deputado José
Maria Barros; e Antônio Júlio, Líder do PMDB - indicando o Deputado Antônio
Andrade como membro efetivo da Comissão de Política Agropecuária e, como
suplente, o Deputado Arnaldo Canarinho (Ciente. Designo. A Área de Apoio às
Comissões e cópia às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento contido no Oficio n° 39198, do Governador do

Estado, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 2.263194, do seu
antecessor. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução
n°5.065.

Requerimento contido no Oficio n o 40198, do Governador do Estado, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 955196, de sua autoria. Inclua-se o projeto
em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065.

Requerimento contido no Oficio n° 41198, do Governador do Estado, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 2.147194, do seu antecessor. Inclua-se o
projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065.

Requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita seja adotado o regime de
urgência na tramitação do Projeto de Lei n° 1.543197, de sua autoria, que altera o art.
10 da Lei n° 9.444, de 25/11187, que dispõe sobre as licitações e os contratos da
administração centralizada e autárquica do Estado e da outras providências-

- Vem à Mesa:
Acordo de Lideranças

Os Deputados que este subscrevem., membros do Colégio de Líderes, acordam seja
atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de Lei n° 1.543/97, do
Deputado Paulo Piau, conforme requerimento do autor e com base no disposto no §
2° do art. 272 do Regimento Interno.

Ajalmar Silva - Sebastião Helvécio - Mauri Torres - Marco Régis - Wilson Pires.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Sala das Reuniões. 4 de março de 1998.
Francisco Ramalho. 1°-Vice-Presidente, nas funções de Presidente.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.315/97, do Deputado lrani Barbosa,

solicitando informações do Diretor-Geral do DER-MG, sobre o motivo pelo qual não
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empossou o representante dos usuários dos transportes indicado pela AMBEL junto
ao Conselho de Transportes Coletivos Intermunicipal e Metropolitano. Incluído em
ordem do dia para os fins do art. 288, nos termos da Resolução n° 5.065. Sobre a
mesa, requerimento do Deputado haiti Barbosa, solicitando a retirada de tramitação
do Requerimento n° 2.315/97. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se.

Requerimento n° 2.243197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita ao
Presidente da RURALMINAS a relação de todas as áreas de terras públicas, acima
de 250ha existentes no Estado, determinando a sua localização e seus ocupantes. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questões de Ordem
O Deputado Adelino Carneiro Leão - Tenho a impressão de que esse requerimento

foi encaminhado à Casa em agosto do ano passado. Gostaria, apenas, de confirmar a
data.

Esta consideração que estou fazendo é em função de um requerimento que
encaminhei ontem, o qual foi protocolado na Casa e tem conteúdo semelhante, mas o
objetivo é muito mais amplo. Já tivemos a oportunidade de debater com muitos
parlamentares, e estou percebendo que, cada vez mais, há consenso sobre a
necessidade de conhecermos os processos relativos às terras públicas, tanto urbanas
quanto rurais.

Considerando a necessidade de um conhecimento mais profundo, tomei a
iniciativa ontem, de encaminhar um requerimento mais abrangente, solicitando à
RURALMINAS informação sobre todas as áreas públicas conhecidas por ela. Penso
que essa informação é de fundamental interesse público e de grande interesse para a
Assembléia Legislativa.

Gostaria de solicitar a V. Exa. que acelerasse o encaminhamento do outro
requerimento, porque, assim, no meu entendimento, ele estaria atendendo
plenamente ao objetivo global do nosso interesse, do interesse público em relação às
terras públicas.

O Sr. Presidente - A Presidência, respondendo à questão de ordem formulada pelo
Deputado Adelino Carneiro Leão, informa que o requerimento foi enviado no dia
1218197 e publicado no dia 14/8/97 e que vai determinar que, na próxima reunião da
Mesa, coloque-se na pauta o requerimento de V. Exa.

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, V. Exa. pode verificar, de plano, a
inexistência de "quonun" para o prosseguimento dos trabalhos. Assim, requeremos a
V. Exa. que encerre a reunião.

Encerramento
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O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de AmanhA dia 5. ás 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia dez de dezembro de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Durval
Angelo, Ivair Nogueira e João Batista de Oliveira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado João Leite, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda ã leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Após, a Presidência passa a palavra ao Deputado João Batista de Oliveira. Este
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados, também, para
participarem desta audiência pública os Srs. Gemido Monção, do Conselho Estadual
de Direitos Humanos; Maria de Lourdes Prata Pace. Presidente do Conselho Estadual
da Mulher.  Maria de Almeida, representante do Movimento Nacional de
Direitos Humanos, e Luciano Marcos Pereira da Silva, Coordenador Regional do
CIMI, e um representante do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher. Colocado em
votação, é aprovado o requerimento. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria da pauta e a ouvir os Srs. Carlos Victor Muni,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB; Gilvan Alves Franco,
Promotor de Execuções Criminais do Ministério Público; Helena Greco.
Coordenadora Regional do Movimento Tortura Nunca Mais; Hamilton Borges. do
Movimento Negro; Silvia Regina Lourenso Castro, do Centro de Direitos Humanos
da Barragem Santa Lúcia; Gemido Monção, do Conselho Estadual de Direitos
Humanos; e Maria de Lourdes Prata Pace. Presidente do Conselho Estadual da
Mulher, que irão debater o tema "Belo Horizonte. 100 Anos. Sem Violência. Sem
Impunidad&'. Registra, ainda a presença dos Srs. Luiz Morardo, Vice-Presidente do
Grupo de Apoio e Prevenção â AIDS do Estado de Minas Gerais - GAPA -; Márcia
Amorim Portela. da Secretaria do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do
Adolescente; Maia Suely da Silva Carvalho, membro do Centro de Defesa dos
Direitos Humanos de Betim; José Agostinho Almada de Abreu, Pastor e Presidente
da Associação Evangélica Brasileira em Minas Gerais, e Inês Grígolo, do Centro de
Documentação Eloy Ferreira da Silva; da Irmã Vilma flora Corrêa, da Pastoral da
Mulher Marginalizada, e do Sr. Flávio Couto e Silva, da Coordenadoria Estadual de
Apoio e Assistência a Pessoas Portadoras de Deficiência. A seguir, o Deputado João
Leite convida os expositores a tomar assento à mesa e procede à leitura da seguinte
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correspondência: oficio encaminhando cópia de despacho do Sr. Cássio de Souza
Salomé, Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais, referente a anotações dos
detentos do Departamento de Investigações desta Comarca; oficios da Delegacia
Regional do Trabalho de Minas Gerais, encaminhando o "Diagnóstico do Trabalho
Tnfantil em Belo Horizonte", em atenção a requerimento desta Comissão; do 8°
Comando Regional da PMMG, informando que a documentação sobre torturas
ocorridas na cadeia pública do Município de Itacarambi, enviada por esta Comissão,
foi encaminhada ao Chefe do Estado-Maior dessa corporação, em face do possível
envolvimento de policiais militares do interior, para cuja apuração o referido
Comando não possui competência; da Secretaria da Cidadania e Justiça do Estado da
Paraíba, relatando, em atenção a requerimento desta Comissão, as providências
tomadas pelo Governador daquele Estado em relação ao episódio ocorrido no
Presídio do Reger em 29/7197; da Sra. Maria Antônia Costa Nogueira, Diretora
Política da FETAEMG, encaminhando denúncia de ameaça de morte sofrida pelo
trabalhador Adebaldino Teixeira Chaves, por parte do fazendeiro José Martins de
Almeida e mais três indivíduos; do Ministério Público do Estado, informando que foi
requerida a prisão preventiva do Delegado de Policia Antônio João dos Reis; do Frei
Rodrigo de Castro Aniédée Péret, Coordenador da Animação Pastoral e Social no
Meio Rural - APR -' solicitando providências em relação à questão das 120 famílias
de sem-terras que estão acampadas na Fazenda Santa Vitória; do Deputado João
Batista de Oliveira- informando que foi ameaçado pelo empresário Sãnzio Gontijo
Bernardes quando, representando esta Comissão, buscava solução para conflito pela
posse de terreno às margens do Anel Rodoviário, nas proximidades do Bairro Madre
Gertrudes. em Belo Horizonte. Em seguida. o Presidente distribui o Projeto de Lei n°
1.397197 ao Deputado João Batista de Oliveira e o Projeto de Lei n° 1.398197 ao
Deputado Durval Angelo. O Deputado João Batista de Oliveira, autor do
requerimento que suscitou esta reunião, faz suas considerações iniciais. Após, a
Presidência passa a palavra aos convidados, que discorrem sobre o assunto em pauta.
Passa-se à fase de debates, com a participação dos convidados e dos Deputados
presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência suspende a reunião
para a saída dos convidados. Reabertos os trabalhos, passa à V Fase da Ordem do
Dia. compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Presidente procede à leitura dos relatórios das visitas à Colônia Santa Isabel e ao
Centro de Integração do Adolescente, no Município de Sete Lagoas. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os relatórios. Com  a palavra, o
Deputado João Batista de Oliveira apresenta requerimento em que solicita seja
endereçada ao Embaixador do Chile no Brasil e ao Sr. Luiz Felipe Lampreia,
Ministro das Relações Exteriores, moção de repúdio à represália a cidadãos
brasileiros, pastores da Igreja Universal do Reino de Deus e familiares, em território
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chileno. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Com a palavra, o
Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento, solicitando que esta Comissão se
reúna com a Comissão & Fiscalização Financeira e Orçamentária para apreciação do
Projeto de Lei no 1.392197. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Em
seguida, o Deputado Durval Angelo apresenta requerimentos em que solicita seja
enviado oficio ao Tribunal de Justiça do Estado, pedindo esclarecimentos sobre
decisão de Juiz do fórum de Juiz de Fora que determinou a invasão do Sindicato dos
Rodoviários, bem como a entrega de seus bens a uma junta governativa; e seja
realizada audiência pública e visita às dependências da Cia. Vale do Rio Doce em
Ouro Preto. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997. -
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - João Batista de Oliveira -

Miguel Marúni.
ATA DA Y REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS
As quinze horas do dia dez de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Arnaldo
Canarinho e Aulton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Alvaro Antônio, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida informa que
a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e passa à fase de
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.425/97, Passa-se à fase de
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados requerimentos do Deputado Alvaro Antônio, em que solicita sejam
convidados os Secretários de Transportes e Obras Públicas e do Planejamento e
Coordenação Geral para exporem os planos, programas e projetos para o setor de
transportes no Estado; do Deputado Dimas Rodrigues, em que solicita a realização
de reunião da Comissão no Município de Montezuma. com  a finalidade de discutir o
asfaltamento da estrada que liga aquele município ao de Mato Verde; e do Deputado
Alberto Pinto Coelho, em que solicita a realização de reunião conjunta desta
Comissão e da de Meio Ambiente e Recursos Naturais a fim de discutir a questão das
empresas de portos de areia, que atuam nas bacias dos rios Sapucai-Mirim. Mandu e
Sapucai Grande, no extremo Sul do Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Álvaro Antônio. Presidente - Arnaldo Canarinho - Ailton Vilela.
ATA DA 9(? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
Às onze horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarquimo, Antônio Genaro,
Sebastião Costa, Gilmar Machado e João Batista de Oliveira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqiunio, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e solicita ao Deputado João Batista de Oliveira que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado
pela Comissão, a Presidência dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada, e
solicita aos Deputados que a subscrevam. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a
discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei nos
1.423197 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.479197 com as Emendas n°s 1 e 2
(relator: redistribuído ao Deputado Antônio Genaro); e 1.524/97 (relator: Deputado
Gilmar Machado). O Projeto de Lei n° 1.480197, que recebeu parecer do Deputado
Antônio Genaro concluindo por sua inconstitucionalidade, ilegalidade e
antijuridicidade, teve sua discussão adiada, em virtude de pedido de vista deferido
pela Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqurnio, Presidente - Paulo Piau - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Marcos Helênio - João Batista de Oliveira - Ermano Batista.
ATA DA 27- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às onze horas do dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique, José Militão e José
Maria Barros, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental. o
Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
José Maria Barros que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada é subscrita pelos membros presentes A reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta. O Presidente passa á fase de distribuição de proposições
e designa o Deputado José Militão relator, em 2° turno, do Projeto de Resolução n°
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1.554/97, dos Deputados Sebastião Helvécio e José Maria Barros, que aprova
convênio celebrado entre os Municípios de Chácara e de Juiz & Fora para
modificação de limite territorial. Esgotada a matéria destinada à ja Parte da reunião,
o Presidente passa à la Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado José Milhão
emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 1998.
José Henrique, Presidente - José Braga - Dimas Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.447/97

Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Leonídio Bouças, tem por escopo a criação
do programa Leitura de Jornais e Periódicos em Sala de Aula.

Publicada, foi a matéria remetida à Comissão de Constituição e Justiça, que opinou
por sua legalidade, constitucionalidade ejuridicidade.

Em atendimento às normas regimentais, vem, agora. o projeto a esta Comissão
para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A iniciativa parece-nos oportuna e meritória, na medida em que visa a colaborar

para a conscientização política dos educandos, permitindo-lhes o acesso às notícias
que são publicadas em jornais e periódicos.

Como ressalta o autor da proposição, as bibliotecas escolares encontram-se
profundamente defasadas em seus acervos, apesar dos esforços da Secretaria da
Educação. Jornais e periódicos dificilmente são encontrados.

Ora, a leitura da mídia impressa reveste-se da mais alta significação para o
conhecimento e a interpretação da realidade que nos cerca. Seria, pois, desejável que
todas as escolas pudessem dispor de tais materiais. Mas a grande questão é, sem
dúvida, o custo extremamente elevado para os cofres públicos de tal fornecimento.

O projeto apresenta uma solução criativa, pois transfere às empresas privadas a
responsabilidade pelo fornecimento dos materiais a serem consultados pelos alunos,
em troca de publicidade para aquelas. Portanto, o Estado não terá ónus de espécie
nenhuma, o que é importante, dadas as nossas dificuldades financeiras.

Somos, no entanto, levados a apresentar duas emendas ao projeto. A primeira
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incide sobre o art. 2°. para adequar terminologias, e a segunda modifica o art. 31,
pois entendemos que tal programa não poderá ser incluído no currículo escolar, uma
vez que a definição do currículo compete a cada escola consoante a nova legislação
de diretrizes e bases da educação nacional. Além disso, é necessário definir a quem
compete a avaliação do programa.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.447197 no 1°

turno, com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir redigidas.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 2° a seguinte redação:
"Art. 2° - O programa terá caráter experimental e será desenvolvido a partir do ano

letivo de 1998, englobando as 5°s. 6s, ?s e 8's séries do ensino fundamental dos
estabelecimentos que compõem a rede oficial de ensino do Estado.".

EMENDA N°2
Dê-se ao art. 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - Compete à Secretaria de Estado da Educação realizar avaliação dos

resultados do programa junto aos alunos, ao final do primeiro ano de sua aplicação.
Parágrafo único - Sendo favorável a avaliação, o programa Leitura de Jornais e

Periódicos em Salas de Aula poderá ser implementado em caráter permanente, a
juízo do colegiado do estabelecimento.".

Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
José Maria Barros. Presidente - Sebastião Navarro Vieira relator - Marco Râgis -

Anderson Adauto - Gilmar Machado.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.454197

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em exame objetiva
alterar o § 10 do art. 19 da Lei n° 9.381, de 1986, que institui o Quadro de Pessoal
das Unidades Estaduais de Ensino e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da proposição.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos
termos do art. 188. c/c O art. 102, 1, "c". do Regimento Interno.

Fundamentação
O art. 19. "caput". da Lei n° 9.381, de 1986, disciplina o remanejamento de

servidores das unidades estaduais de ensino na hipótese de excedência de pessoal.
Em seu § 10, estabelece a seguinte ordem de sucessão para esse remanejamento:
servidor com menor tempo de exercício na escola, com menor tempo de exercício no
serviço público estadual e com menor idade.
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O servidor com menor tempo de exercício em uma unidade de ensino, ainda que

tenha maior tempo de exercício no serviço público estadual em caso de exeedência,
será remanejado para outra unidade. Nessa escola, caso ocorra nova excedência, será
grande a possibilidade de esse servidor ser novamente escolhido para
remanejamento, uma vez que terá menor tempo de exercício nessa unidade de ensino
do que aqueles servidores que já se encontravam lotados quando de sua chegada.

A regra que vige, atualmente, como é fácil perceber, é injusta, já que cria um
círculo vicioso, prejudicando o servidor com menor tempo de exercício na escola.

O escopo da proposição em exame é, justamente, alterar o critério de definição do
servidor a ser renianejado em caso de excedência, estabelecendo que a escolha
recairá, sucessivamente. sobre o servidor que contar com menor tempo de exercício
no serviço público estadual, com menor tempo de exercício na escola e com menor
idade.

Essa alteração, se aprovada, trará beneflcios consideráveis aos servidores das
unidades de ensino. uma vez que fixará regra mais justa e equânime, que lhes
propiciará maior tranqüilidade e melhores condições de trabalho, o que, por via
reflexa, redundará na prestação, à sociedade, de serviço público mais eficiente.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.454197 na forma

proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Leonídio Bouças. Presidente - Arnaldo Perna, relator - Ajalmar Silva - Sebastião

Helvécio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.543197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Nau o Projeto de Lei n° 1.543/97 altera a redação
do art. 10 da Lei n° 9.444. de 25111/87, que dispõe sobre as licitações e os contratos
da administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências.

A matéria foi publicada no "Minas Gerais" de 29111/97 e distribuída às Comissões
de Constituição e Justiça. de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, nos termos regimentais.

Cabe a esta Comissão, nesta fase, examinar a proposição nos seus aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O art. 10 da Lei ri0 9.444. de 1987, que dispõe sobre licitações e celebração de

contratos por parte da administração centralizada e autárquica do Estado e da outras
providências, está em descompasso como disposto no art. 10 da Lei Federal n° 8.666,
de 1993, que regulamenta o art. 37. XXL da Constituição Federal e institui normas
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gerais para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.
Na verdade, esse descompasso já se fazia sentir mesmo na vigência do Decreto-Lei n°
2.300. de 21111/86, revogado pela supramencionada lei federal.

A vigente lei estadual de licitações tem como destinatário apenas o Poder
Executivo, bem como as autarquias estaduais, o que constitui irregularidade. Veja-se,
a propósito, o texto do art. 1 0. a seguir transcrito:

"Art. 1° - Esta lei institui o regime jurídico da licitação e contrato pertinentes a
obra serviço, compra, alienação, concessão e locação realizados pelo Poder
Executivo e pela autarquia estadual.

Parágrafo único - No texto desta lei, o termo Administração significa Poder
Executivo ou autarquia estadual".

O revogado Decreto-Lei n° 2.300, de 1986, veiculador de normas gerais para todos
os entes federados, estabelecia no art. 1 1. que o estatuto jurídico das licitações e dos
contratos administrativos se aplicava no âmbito da administração federal
centralizada e autárquica, vale dizer, no âmbito de todos os Poderes da União e
também nos Estados, nos municípios, no Distrito Federal e nos Territórios, por força
do disposto nos arts. 83e85.

Com a promulgação da Constituição de 1988, ficou estabelecido, em seu art. 22,
XXVII, que cabe à União legislar privativamente sobre normas gerais de licitação e
contratação, em todas as modalidades, para a administração pública, direta e
indireta incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas
diversas esferas de governo, e as empresas sob seu controle.

Destarte, as normas gerais constantes na Lei Federal n° 8.666, de 1993, aplicam-
se, cogentemente, a todos os Poderes e órgãos da administração pública, nas diversas
esferas de governo.

O intuito do projeto em análise é fazer, de um lado, a adequação necessária do ali.
10 da Lei n° 9.444. de 1987, à legislação federal pertinente, de sorte que os preceitos
da legislação estadual tenham como destinatário não apenas o Poder Executivo, mas
também o Legislativo, o Judiciário, o Tribunal de Contas e o Ministério Público. De
outro lado. a proposição, em perfeita consonância com a ConstituiçãaFederal e a lei
federal aplicável, estabelece quem pode participar dos processos licitatórios, ou seja,
todas as pessoas fisicas e jurídicas capazes de contratar com o Estado, incluindo-se
entre elas as cooperativas legalmente instituídas. Acerca das cooperativas, vale
lembrar que a Lei Maior estabelece, no inciso XVII do ali. 5° e no § 20 do ali. 174,
que sua criação independe de autorização estatal e que "a lei apoiará e incentivará o
cooperativismo e outras formas de associativismo".

Relativamente à iniciativa para inaugurar o processo legislativo, não encontramos
impedimento. Trata-se de matéria não listada na Constituição Estadual como de
iniciativa reservada.
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Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.543/97.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio. relator - Ermano Batista - Antônio

Júlio - João Batista de Oliveira - Antônio (3enaro - Paulo Nau.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.424/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Por via do requerimento em epígrafe, a Comissão de Educação. Cultura, Ciência e
Tecnologia solicita à Presidência desta Casa seja enviado oficio ao Secretário da
Educação, solicitando o encaminhamento à Comissão da fita de vídeo gravada em
15110/97, na Câmara Municipal de Conceição das Alagoas, por ocasião dos
incidentes envolvendo a comunidade escolar do município e a Sra. Abigail
Bracarense. Superintendente da 398 SRE, e a fita cassete contendo a gravação do
encontro entre a referida senhora e o Sr. Roberto Vidigal, Presidente do Diretório
Municipal do PSDB, ocorrido em 31110/97, na sede da mencionada
Superintendência.

A proposição foi publicada no "Diário do Legislativo" de 4/12/97 e. a seguir,
encaminhada à Mesa da Assembléia, à qual compete privativamente, nos termos
regimentais, emitir parecer sobre a matéria.

Fundamentação
O requerimento em exame está em consonância com o disposto no § 2° do art. 54

da Constituição Estadual, o qual assegura à Mesa da Assembléia o poder de
encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, estabelecendo, ainda, que
a recusa ou o não-atendimento à solicitação no prazo de 30 dias ou a prestação de
informação falsa importam crime de responsabilidade.

A matéria encontra amparo constitucional, ainda, no § 2° e no inciso 1 do art. 73
da Carta mineira que assim dispõem:

"Art. 73 - ..........
§ 2° - É direito da sociedade manter-se correta e oportunamente informada de ato,

fato ou omissão, imputáveis a órgão, agente político, servidor público ou empregado
público e de que tenham resultado ou possam resultar:

1 - ofensa à moralidade administrativa, ao patrimônio público e aos demais
interesses legítimos, coletivos ou difusos;".

De posse das informações requeridas, a Comissão poderá averiguar se os fatos
ocorridos e as providências tomadas observaram os princípios básicos da
administração públiáa. Assim procedendo, temos a certeza de que estaremos
contribuindo decisivamente não só para firmar a cidadania entre nós como também
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para preservar a ação educativa de formar pessoas, desenvolvendo todas as suas
faculdades.

Diante de tais argumentos. entendemos ser de estrita pertinência a solicitação
constante no requerimento em exame.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.424197 na

forma apresentada.
Sala das Reuniões da Mesa da Assembléia, 4 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.426/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em apreço tem por
finalidade solicitar ao Comandante-Geral da PMMG informação escrita a respeito do
número de policiais militares excluídos da corporação por invalide; sem direito a
proventos, no período compreendido entre 517/52 e 1418158.

Publicada em 4112197, vem a proposição á Mesa para receber parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise submete-se ao disposto no § 30 do art. 54 da Constituição

mineira, transcrito a seguir:
"Art. 54 - ...........
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente

da administração indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a outras
autoridades estaduais, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a
responsabilização".

Estabelece. ainda, a Carta Estadual a competência privativa da Assembléia
Legislativa para fiscalização e controle dos atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta.

As informações solicitadas pelo parlamentar dizem respeito às exclusões de
policiais militares dos quadros da PMMG ocorridas em um período de
aproximadamente seis anos durante a década de 50, motivadas por invalidez.

Entendemos que o poder fiscalizador da Assembléia, matéria que lhe é
constitucionalmente atribuída, não deve ser exercido sem embasamento sólido.
(Ático, que justifique seu controle sobre atos praticados por outro Poder. Como o
autor do requerimento não apresentou dados concretos que justificassem sua
solicitação. achamos conveniente alterar o conteúdo do que foi inquirido para que
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este Poder não exerça a sua ação com base em prejulgamentos, correndo o risco de
ser injusto na sua função.

Conclusão
Por tais razões, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2 .426197 na forma

do Substitutivo u° 1. redigido a seguir.
SUBSTITUTIVO N° 1

"Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve, na forma regimental solicita seja enviado oficio ao

Comandante-Gemi da Policia Militar do Estado solicitando-lhe enviar a esta Casa as
informações que se seguem:

1 - Houve, no período compreendido entre 5/7/52 e 1418158, exclusão de policiais
militares da corporação, sem direito a proventos, motivada por invalidez?

2 - Qual o número de policiais militares excluídos da corporação por invalidez,
sem direito a proventos, no citado período?

3 - Qual a base legal, na época. que justificava tal dispensa?"
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 4 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Ivo José. relator - Francisco Ramalho - Elmo Braz -

Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.446/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em análise solicita
ao Secretário da Fazenda informações sobre o quadro da dívida pública do Estado,
desde 1985, com sua evolução ano a ano, bem como sua natureza e composição,
discriminando-se o principal e os juros e suas correções ou variações.

Fundamentação
O objetivo deste requerimento é obter junto à Secretaria da Fazenda informações

detalhadas sobre a divida pública estadual e sua evolução desde 1985.
Para solicitar essas informações, o Deputado está amparado na Constituição

Estadual. arts. 62, 73 e 74, que conferem à Assembléia competência privativa para
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.

Com efeito, o crescimento e o volume da divida pública estadual são motivo de
preocupação de todos os mineiros.

No inicio do atual Governo, segundo informações do balanço geral do Estado
(administração direta), o total da divida pública (divida fundada mais flutuante) era
de R$7483.000.000.00 em 31112194. Em 3119197, esse valor atingiu
R$15.815.000.000.00: um crescimento de 111,34% em menos de três anos.

O consultor Paulo Roberto de Paula analisando a evolução da dívida pública sob o
critério apenas da divida fundada, verificou que, em 31112185, seu valor, a preços
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constantes de março de 1996, era de R$5.069.000.000,00. Em 31112195 esse valor
havia evoluído para R$10.049.000.000,00, representando crescimento real pouco
acima da inflação no período (98,23%), atingindo uma taxa de 7,08% ao ano. Essa
taxa de crescimento fica ainda mais exagerada se contraposta à taxa de crescimento
das receitas correntes, de apenas 4% no período. A dívida mobiliária interna teve um
crescimento espetacular de 305,24% no período, e a dívida interna por contratos
cresceu 65,63%. A divida externa por contratos decresceu 70,75%, o que se explica
pela situação conjuntural de crédito externo adversa.

A dívida externa por títulos é modalidade recente no Estado, tendo-se iniciado em
1994 por meio da colocação, no exterior, de ações da CEMIU venciveis em 1999 e
2000.

Comparando a evolução da dívida com a do Produto Interno Bruto real do Estado,
verifica-se o acentuado descompasso entre elas. No período de 1985 a 1995 a dívida
cresceu 98,2%, e o PIB, apenas 10,8%. A relação entre receita disponível e dívida
fundada era de 0.85 em 1985 e passou para 0,57 em 1995, o que mostra o elevado
comprometimento da receita.

Diante desse preocupante quadro, fica justificada a intenção do Deputado ao
apresentar o requerimento em epígrafe.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.446/97 na sua forma

original.
Sala das Reuniões. 4 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Geraldo Rezende. relator - Francisco Ramilho - Ivo

José - Dílzon Melo - Maria Olivia
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou. em 4/3/98. as seguintes comunicações:
Do Deputado Marco Régis (2), informando o falecimento do Sr. Luís Anicézio,

ocorrido em 14/2/98, e do soldado Geniana Lima Pedrosa, ocorrido em 9/2/98,
ambos em Muzambinho. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 7 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 3458 REUNIÃO ORDINÁRIA EM 513198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - ia Parte: 18 Fase (Expediente): Ata - 2
Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.628198 -
Requerimento n° 2.483198 - Requerimento do Deputado Arnaldo Penna -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Administração
Pública e de Política Agropecuária e do Deputado Arnaldo Perna - 2 Parte (Ordem
do Dia): 1& Fase: Abertura de inscrições - Decisões da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Arnaldo
Perna; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento n° 2.381197;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 2.386/97; rejeição -
Requerimento n° 2.407197; aprovação - 2 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado João Leite; aprovação - Votação. em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n° 1.512/97; aprovação com a Emenda n° 1 - Votação, em 2° turno, do Projeto
de Lei n° 1.363/97; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei n° 1.396197; aprovação com as Emendas n°s 1 a 5 -
Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.332197; aprovação com as Emendas
n°s 1 e 2 - Questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ram1ho - Gemido Rezende - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Agostinho Patrús - Auiton
Vilela - Ajalinar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Gemido
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqiumo - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Haimas -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kuinaira - Leonídio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauro
Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo
Nau - Paulo Schettino - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho
Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
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O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a lista de

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

Ia Parte
P Fase (Expediente)

Ala
- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,

que é aprovada sem restrições.
23 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.628198

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora
de Fátima, com sede no Município de Itaúna.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia

Nossa Senhora de Fátima. com sede no Município de Itaúna.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Francisco Ramalho
Justificação: A entidade Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora de Fátima é

sociedade civil de caráter beneficente e assistencial sem fins lucrativos, com
personalidade jurídica própria e prazo de duração indeterminado, que objetiva
congregar pessoas de boa-vontade para desenvolver atividades de assistência social e
educacional de forma a elevar o nível cultural da comunidade, cooperar com órgãos
oficiais no combate a endemias e outras doenças. trabalhando pelo saneamento e pela
higiene da região; dar assistência a famílias desamparadas, pessoas idosas e
inválidas.

Evidencia-se, dessa forma, seu caráter de utilidade pública, objetivamente
demonstrado pela documentação anexa e, em consonância com as altas finalidades a
que se propõe este projeto de lei, espera-se a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188. c/c O art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.
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REQUERIMENTO

N° 2.483/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DNER com vistas a que se agilizem as obras de reconstrução da
ponte sobre o rio Pará a qual interligava os Municípios de Pitangui e Martinho
Campos. (- A Comissão de Administração Pública.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Arnaldo Perna.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Educação, de
Administração Pública e de Política Agropecuária e do Deputado Arnaldo Penna.

? Parte (Ordem do Dia)
V Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à T Parte

da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações da
Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião ordinária.

Decisão Normativa da Presidência
Inteligência do art. 164 do Regimento Interno

A Presidência, no exercício de suas atribuições e tendo em vista a necessidade de
se conferir melhor aplicabilidade ao art. 164 do Regimento Interno, com a
interpretação que melhor corresponda ao espírito do Diploma Procedimental, decide
que a palavra a Deputado citado em pronunciamento somente será concedida, a
critério da Presidência, para contestar acusação pessoal à própria conduta ou para
contradizer o que lhe foi indevidamente atribuído como opinião pessoal.

Sala das Reuniões, 5 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Projeto de Lei n° 1.565197. do Deputado Bené Guedes. ao Projeto de Lei
n° 889196, do Deputado Leonidio Bouças, por guardarem semelhança entre si.

Sala das Reuniões. 5 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Leitura de Comunicações
- A seguir, o Sr. Presidente da ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 5a Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei n°s 1.340197. do Deputado Mauri Torres; 1.342 e 1.388197, do
Deputado Ronaldo Vasconceilos; 1.353197, do Deputado Baldonedo Napoleão;
1.412/97, do Deputado José Militão; e 1.434197. do Deputado Leonídio Bouças; e dos
Requerimentos n°s 2.452197, da Comissão de Educação; 2.453197, do Deputado José
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Maria Barros; 2.455/97, da Deputada Elbe Brandão; 2.458197, do Deputado Jorge
Hannas; 2.461 e 2.464198, do Deputado Marco Régis; e 2.465/98, do Deputado Bené
Guedes; de Administração Pública - aprovação, na 33 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.466198, do Deputado Gil Pereira; e de Política Agropecuária -
aprovação, na reunião ordinária de 413198, dos Requerimentos n os 2.447, 2.456 e
2.457197. da Comissão de Política Agropecuária (Ciente. Publique-se.); e pelo
Deputado Arnaldo Penna, Líder do PSDB - indicação do Deputado Kemil Kumaira
para a vaga & membro efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira, antes
ocupada pelo ex-Deputado Roberto Amaral, e indicação do Deputado Carlos Pimenta
para membro suplente da referida Comissão, na vaga antes ocupada pelo Deputado
Kemil Kumaira (Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões. Cópia às
Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arnaldo Penna, Líder do PSDB,

solicitando seja declarada a vacância da Presidência da Comissão de Fiscalização
Financeira e seja determinada a realização de nova eleição, no prazo regimental,
considerando que urna das situações para a abertura da vaga nas comissões é a
desfihiação partidária, conforme preceitua o art. 116 do Regimento Interno, razão que
motivou a substituição do Deputado Miguel Martini pelo Deputado Mauri Torres na
Comissão de Fiscalização Financeira, de acordo com comunicação recebida na
Reunião Ordinária de 30110197; observado o previsto no art. 98 do Regimento
Interno, que assegura a representação proporcional das Bancadas ou Blocos
Parlamentares na constituição das comissões, e o acordo das lideranças sobre o
preenchimento das vagas para presidência das comissões permanentes, cabe ao
PSDB ocupar a Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232 do Regimento
Interno e determina a realização de nova eleição no prazo regimental.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.381197, da Comissão de Administração

Pública, solicitando seja encaminhado ao Secretário do Trabalho. da Ação Social, da
Criança e do Adolescente pedido de esclarecimentos sobre as questões que menciona,
referentes ao auxílio-creche concedido pela mencionada Secretaria a seus servidores.
A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do
Substitutivo n° 1. que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.386/97. do Deputado Gilinar Machado, em que solicita seja
encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre o montante de
recursos gastos com publicidade pelo Governo. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o
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requeninento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (-Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Requerimento n° 2.407197. da Comissão de Política Agropecuária, em que se
solicita ao Presidente do BEMGE que envie a esta Casa a relação dos municípios que
obtiveram recursos liberados pelo Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar, com o montante dos valores liberados por municípios e a
relação dos agricultores beneficiados. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação
do requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

? Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P fase, a Presidência passa à 2

fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, solicitando a
inversão da pauta da reunião, de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n-
30196 seja apreciada em último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovado. Cumpra-se.

A Presidência verifica, de plano, que não existe" quorum" qualificado para a
votação das propostas de emenda à Constituição em pauta, mas que há número
suficiente para a apreciação das demais matérias.

Votação. em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.512/ 97. do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina imóvel que menciona.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n°
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto com a Emenda n°1. da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Fica, portanto, aprovado, em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 1.512/97 com a Emenda n°
1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.363197, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com José Augusto Castanheira e
outros. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.363/97, na forma do vencido
em 1° turno. A Comissão de Redação.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.396197, da CPI do Sistema
Penitenciário, que estabelece diretrizes para o sistema prisional do Estado e dá outras
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providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Direitos Humanos opina por sua aprovação com as Emendas nos 1 a 5,

que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s
1 a 5, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em
1° turno, o Projeto de Lei n° 1.396/97 com as Emendas n°s 1 a 5. A Comissão de
Direitos Humanos.

Discussão, em 1° turno do Projeto de Lei n° 1.332197, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial de serviço e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas n°s 1 e 2, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão & Justiça.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas n°s 1 e 2, que
receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto
de Lei n° 1.332197 com as Emendas n°5 1 e 2. A Comissão de Administração
Pública.

Questão de Ordem
O Deputado Arnaldo Perna - Sr. Presidente, eu gostaria de requerer a V. Exa. o

encerramento desta reunião, uma vez que não há "quorum" para o prosseguimento
dos nossos trabalhos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica de plano, a inexistência de "quorum'

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião de debates de nmanb, dia 6, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA P REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia dezessete de fevereiro de 1998, comparecem na Sala de
Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Melo,
Francisco Rmalho, Ivo José, Maria Olit membros da Mesa da Assembléia;
Miguel Martini. José Braga, Durval Angelo, Sebastião Navarro Vieira, membros da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batista,
Corregedor. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos e a ata da reunião anterior é lida e aprovada. Isso posto,
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o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar os processos de
prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de
subvenção social e auxílios para despesas de capital e transferências a municípios,
nos termos do art. 3°, M. da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da Deliberação da Mesa n°
1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos
Deputados Ennano Batia Corregedor, Dílzon Meio, relator da Mesa, e José Braga,
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, em conjunto,
verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Ação Social Comun. Pirapamense,
Ação Social Ennnm'iieI. Ação Social Filadélfia, Ação Social São Miguel, Albergue
São Francisco Assis, Associação Amigos Bairro Laticínio, Associação Amigos
Comunidades Pedreira Fomento, Associação Aposentados Pensionistas Betim
Igarapé, Associação Artesãos Resende Costa, Associação Assist. Portador
Deficiência Araxá, Associação Bairros Bela Vista, São Cristóvão, São Sebastião,
Associação Bem-Estar Menor Itapeva, Associação Beneficência Popular - Escola
Ana Angélica. Associação Beneficente Evangélica Lontra Associação Comun. Ação
Social Educacional Médio Piracicaba, Associação Comun. Agua Limpa, Associação
Comua Amigos Tábua, Associação Comun. Aristides Ramos Bilmant, Associação
Comun, Bairro Bonfim, Associação Comun. Bairro Gloria, Associação Comun,
Bairro Jardim São Geraldo, Associação Comun. Bairro Landi. Associação Comun.
Bairro Vila Nossa Senhora Aparecida, Associação Comun. Benef. Hebron Betel,
Associação Comun. Benef. Moradores Bairro Porto Alegre, Associação Comun.
Bítun, Associação Comun. Buritizal, Associação Comun. Cristiano Otôni,
Associação Comun. Distrito Quilombo, Associação Comun. Distrito Zona Rural
Correia Almeida, Associação Comun. Dores Guanhães, Associação Comua
Indígena Pataxó Thvumdayba, Associação Comun. João Nogueira Duarte,
Associação Comun. José Luiz. Associação Comun. Mães Pastoral Criança Irai
Minas, Associação Comun. Mangal, Associação Comun. Mata Pachecos. Associação
Comun. Moradores Bairro Bambé. Associação Comun. Moradores Bairro Bonfim.
Associação Comun. Moradores Coelhos. Associação Comun, Nossa Sra. Aparecida,
Associação Comun. Nossa Sra. Lourdes, Associação Comun. Paranaíba Associação
Comun. Pedras Maria Cruz. Associação Comun. Pequenos Prod. Rurais São
Domingos, Associação Comia Pequenos Produtores Moradores Canabrava II,
Associação Comun. Povoado São Pedro, Associação Comua Riachinho Vizinhança,
Associação Comia Ribeirão - Berilo. Associação Comia Rural Pequenos
Produtores Projeto Gorutuba, Associação Comun. Rural Tamanduá Adjacências,
Associação Comun, Santa Cruz - Bocaiúva, Associação Comun, Santa Rosa
Ribeirão, Associação Comun. Santo Antônio Surubi, Associação Comun, São Félix,
Associação Comun. Seara Luz. Associação Comun. Senhora Porto, Associação
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Comun. Taquaraçu Baixo, Associação Comunidades Ibiaí, Associação Desenv.
Comun. Assist. Promoção Social. Associação Desenv. Comun. Bairro Calçaras,
Associação Desenv. Pequenos Produtores Rurais Distrito Patis, Associação Desenv.
Social Comun. Vale Lenheiro, Associação Educacional Irmãos Nossa Senhora,
Associação Esportiva Cassiense, Associação Força Jovem Janaúba Região,
Associação Lavras Velhas. Associação Metodista Assist. Social Ribeirão Neves,
Associação Mineira Defesa Ambiente, Associação Mineira Gerenciamento
Organização Social. Associação Mineira Pais Amigos Prevenção Recup. Abuso
Drogas, Associação Mineira Paraplégicos, Associação Moradores Amigos Bairro
Serra Verde/Serrinha, Associação Moradores Amigos Mesquita, Associação
Moradores Amigos Nova Contagem Adjacências, Associação Moradores Bairro
Agua Limpa, Associação Moradores Bairro Canto Ferreira. Associação Moradores
Bairro Córrego Ouro, Associação Moradores Bairro Custódio Pereira, Associação
Moradores Bairro Nossa Sra. Graças, Associação Moradores Bairro Petrolândia,
Associação Moradores Bairro São Benedito. Associação Moradores Bairro São
Francisco - Pitangui. Associação Moradores Bairro São Francisco - São Gonçalo
Pará, Associação Moradores Bairros Rosário Padre Rêmaclo Foxius. Associação
Moradores Córrego São Domingos Adjacências, Associação Moradores Dr. Sá
Fortes. Associação Moradores Localidade Mateiro, Associação Moradores Município
Montes Claros, Associação Moradores Pedra Indaiá. Associação Moradores Várzea
Baixo, Associação Moradores Vila Esporte Clube, Associação Moradores Vila São
Caetano. Associação Motociclismo Norte Minas, Associação Muda Matozinhos,
Associação Municipalista Bem-Estar Expansão Social - Barbace. Associação Pais
Amigos Excepcionais - Meado. Associação Pais Amigos Excepcionais - Campos
Gerais, Associação Pais Amigos Excepcionais - Cruzilia. Associação Pais Amigos
Excepcionais - Guimarânia. Associação Pais Amigos Excepcionais - Ipatinga,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Perdizes, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Pimenta, Associação Pais Amigos Excepcionais - Pratinha,
Associação Patrimônio Histórico Artístico Ambiental Belo Vale, Associação
Pequenos Minis-Produtores Rurais Cor. Forquilha. Associação Pequenos Produtores
Ribeirão Estreito. Associação Pequenos Produtores Rurais Caroca Comunid. Unidas,
Associação Pequenos Produtores Rurais Comunidade Vargas, Associação Pequenos
Produtores Rurais Vila Penedos, Associação Pires Santos - Núcleo Educação
Especial, Associação Pró-Fundação Universitária Vale Jequitinhonha, Associação
Pró-Melhoramento Bairro Conselho, Associação Pró-Moradia Viçosa, Associação
Pró-Vida Aglom.V.Est.B. Sta.Lúcia V.Sta.R Cássia, Associação Produtores
Morango Município Pouso Aiegre, Associação Produtores Rurais Trairás Sabonete,
Associação Progresso Janaúba Associação Servidores do Legislativo do Estado
Minas Gerais. Associação União Moradores Bairro Esplanada, Associação Unida
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Bairro Washington Pires, Associação Unida Dois Abril, Associação Voluntárias
Santa Casa, Caixa Assist. Beneficência Grande Oriente Minas Gerais, Caixa Escolar
Centro Est. Supiet. Prof. Santino Gomes Matos, Caixa Escolar Dois Abril, Caixa
Escolar Dona Geralda Porto Pineili, Caixa Escolar Dr. Arnaldo Faria Tavares, Caixa
Escolar Escola Municipal Adolfo Bezerra Menezes. Caixa Escolar Escola Municipal
Aurélio Buarque Holanda, Caixa Escolar Escola Municipal Monteiro Lobato, Caixa
Escolar Escola Municipal Professora Stella Chaves, Caixa Escolar Francisco Assis
Duinont, Caixa Escolar Gastão Mesquita Filho, Caixa Escolar Lourdes Barros
Sathier Fraga, Caixa Escolar Maria Lourencina Palmério. Caixa Escolar Maria Rosa
Reis, Caixa Escolar Miguel Laterza, Caixa Escolar Monsenhor Horta - Conselheiro
Lafaiete, Caixa Escolar Oswaldo Vicintun, Caixa Escolar Pré-Escolar Municipal
Joãozinho Maria, Caixa Escolar Professora Cândida Junqueira, Caixa Escolar
Professora Olga Oliveira, Caixa Escolar Professora Ordália Rocha Mundini, Caixa
Escolar São João Serra, Caixa Escolar São Joaquim Bicas, Caixa Escolar Senador
Bueno Paiva, Caixa Escolar União Família Escola, Caixa Escolar Walter Resende
Peres, Cáritas Brasileira Regional Minas Gerais, Casa Amizade Sras. Rotarianos
Congonhas, Casa Amizade Sras. Rotarianos Santa Margarida Casa Amparo Mãe
Socorro, Centro Apoio Cultural Educacional Sul-Mineiro, Centro Assist. Técnica,
Centro Assistencial Descobertense, Centro Comun. Amor Fraternidade, Centro
Comun. Bairro Cruzeiro Celeste, Centro Comun. Casa Betânia, Centro
Documentação Eloy Ferreira Silva, Centro Educação Promoção Social - Leopoldina,
Centro Integrado Apoio Criança Adolescente Rubiin. Centro Integrado Desenv.
Social, Centro Recuperação Integração Vidas Sociedade, Comunidade Reviver,
Conferência São Vicente Paulo Cordisburgo, Congregação Servas Reparadoras -
Coromandel. Conselho Central Divinópois SSW. Conselho Central Sagrado
Coração Jesus SSVP, Conselho Comun. Malronense, Conselho Comun. Rural
Comunidade Galileia, Conselho Desenv. Catune, Conselho Desenv. Comun.
Cachoeira Alegre. Conselho Desenv. Comun. Delfim Moreira, Conselho Desenv.
Comun. Miravânia. Conselho Desenv. Comun. Passa Dez, Conselho Desenv.
Comun. Sem-Peixe, Conselho Desenv. Comun. Serra Camapuã, Conselho Desenv.
Tijuco, Conselho Particular Capitólio Sociedade São Vicente Paulo, Conselho
Particular São Sebastião florestal SSVP. Conselho Particular Vicentino Paróquia
Tiros, Creche Comun. Dr. Pérsio Pereira Pinto, Creche Comun. Maria Bessa. Creche
Criança Feliz Bairro Industrial, Creche Dalela Tannus, Creche Divino Espirito
Santo, Creche Frei Gabriel Frazzano, Creche Nosso Lar - Belo Horizonte, Creches
Comun. Associadas Uberlândia. Cruzeiro Futebol Clube - Carlos Chagas, Cruzeiro
Futebol Clube - Luz. Cruzeiro Futebol Clube - Nepomuceno. Educandário Sagrados
Corações Jesus Maria, Faculdades Unidas Norte Minas, Fantasiarte Produções
Artisticas, Federação Mineira Ginástica. Federação Taekwon-do Estado Minas
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Gerais, Fluminense Esporte Clube - Conceição Pará, Fundação Associação Reint.
Assist. Social Viciados Carentes, Fundação Escola Vida, Fundação Paulo VI, Grupo
Desenv. Comunidade Serraria, Guarani Esporte Clube - Itaúna Guarda Congo
Feminina Nossa Sra. Rosário, Guarda Mirim Inhapim., Hospital Maternidade Maria
Eloy, Hospital São Vicente Paulo - Rio Pomba, Imperial Serrano Esporte Clube,
Industrial Futebol Clube, Instituto Reeducação Santa Teresinha, Jovens Católicos
São Francisco, Lar São Thomé Velhinhos, Lar São Vicente Paulo Obras Unidas,
Liga Esportiva Viçosa, Liga Homens Trabalho, Maternidade Posto Puericultura Dr.
Eugênio Gomes Carvalho. Movimento Cultural Jovem Itambacuri. Movimento
Renovador Mariana, Núcleo Assist. Limoeiro, Núcleo Comun. Amigos Passa-
Tempo, Núcleo Integração Social Dr. Sá Fortes. Obras Assistenciais Casa Caminho,
Obras Sociais Diocese Januária, Obras Sociais Santa Tereiinha Palestra Esporte
Clube, Pequenas Comunidades Nossa Sra. Carmo, Prefeitura Municipal Abaeté,
Prefeitura Municipal Aguas Formosas, Prefeitura Municipal Alto Jequitibá,
Prefeitura Municipal Amparo Serra, Prefeitura Municipal Aracitaba, Prefeitura
Municipal Baldiin, Prefeitura Municipal Bom Despacho, Prefeitura Municipal
Buritizeiro. Prefeitura Municipal Cabeceira Grande, Prefeitura Municipal
Campestre, Prefeitura Municipal Candeias. Prefeitura Municipal Capim Branco,
Prefeitura Municipal Caputira, Prefeitura Municipal Carangola, Prefeitura Municipal
Carbonita, Prefeitura Municipal Carmo Mata, Prefeitura Municipal Carmo
Paranaiba, Prefeitura Municipal Coimbra, Prefeitura Municipal Congonhal,
Prefeitura Municipal Conselheiro Pena. Prefeitura Municipal Entre-Rios Minas,
Prefeitura Municipal Espera Feliz, Prefeitura Municipal Francisco Dumont,
Prefeitura Municipal Frei Lagonegro, Prefeitura Municipal Icaraí Minas, Prefeitura
Municipal Igarapé, Prefeitura Municipal uicinea Prefeitura Municipal Ininiutaba,
Prefeitura Municipal Irai Minas. Prefeitura Municipal Itabirinha Mantena Prefeitura
Municipal Janaúba. Prefeitura Municipal Jequitai, Prefeitura Municipal João
Monlevade, Prefeitura Municipal Joaquim Felício, Prefeitura Municipal Josenópolis,
Prefeitura Municipal Juruaia, Prefeitura Municipal Lagoa Patos, Prefeitura
Municipal Leme Prado, Prefeitura Municipal Luz, Prefeitura Municipal Manga,
Prefeitura Municipal Miravânia, Prefeitura Municipal Munhoz, Prefeitura Municipal
Nova Belém, Prefeitura Municipal Paraopeba, Prefeitura Municipal Presidente
Kubitschecl Prefeitura Municipal Prudente Morais, Prefeitura Municipal Recreio,
Prefeitura Municipal Resende Costa, Prefeitura Municipal Riachinho, Prefeitura
Municipal Sacramento. Prefeitura Municipal Salinas. Prefeitura Municipal Santa
Cruz Escalvado, Prefeitura Municipal São Joaquim Bicas, Prefeitura Municipal São
Sebastião Anta, Prefeitura Municipal Teófilo Otôni. Prefeitura Municipal Uruana
Minas. Prefeitura Municipal Urucánia. Prefeitura Municipal Verdelândia Rebusca -
Ação Social Evangélica Vicosense, Santa Casa São Vicente Paulo, Serviço
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Evangélico Reabilitação, Sociedade Musical 13 Maio, Sociedade Musical Sra.
Rosário, Sociedade Surdos Belo Horizonte, Sociedade Unidos Gouveia, Terrestre
Futebol Clube, única Central Associações Moradores, Vigilante Mirim Vargem
Alegre, Vila Esporte Clube - Patos Minas. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados, cada um 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 próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 3 de marco de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dílzon Meio - Francisco Ramalho -Ivo José - Maria

Olivia - Miguel Martini - José Braga - Antônio Roberto - Durval Angelo - Ermano
Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI

N° 1.504197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado José Militão, o projeto de lei em tela tem por escopo

declarar de utilidade pública a Associação do Desenvolvimento Comunitário de
Maçal - ADCOM-ARAÇAJ -, com sede no Município de Araçai.

Nos termos dos arts. 188 e 102. ifi, "a", do Regimento Interno, a proposição foi
publicada e a seguir encaminhada a esta Comissão a fim de ser apreciada quanto aos
aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A referida Associação é sociedade civil de caráter filantrópico, sem fins lucrativos

e com sede no Município de Araçaí.
De acordo com a documentação que instrui o processo, encontra-se em

funcionamento há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria, de reconhecida
idoneidade, não são remunerados pelo exercício dos cargos que ocupam.

Estão satisfeitas, pois, as exigências legais para que possa ser agraciada com o
titulo declaratório de utilidade pública, constantes no art. 10 da Lei n° 3.373, de
1215165, alterado pela Lei a° 12.240, de 517/96.

Conclusão
Em vista do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.504197 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarqunuo. Presidente - João Batista de Oliveira relator - Ennano Bastista -

Antônio Júlio - Antônio Genaro - Paulo Nau - Marcos Helênio.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.505197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei em análise objetiva
declarar de utilidade pública a Fraternidade Espírita Paz e Renovação, com sede no
Município de Ponte Nova.

Publicado em 13/11197, foi o projeto encaminhado a esta Comissão para exame
preliminar, em conformidade com o que dispõe o art. 188, c/c o art. 102, ifi, a', do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está corretamente instruída com os documentos indispensáveis à

declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240, de 517196.
Constatamos, pois, que a entidade nela referida tem personalidade jurídica, está em

funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.505197 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarquinio. Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio Júlio -

Antônio Genaro - Marcos Helênio - Paulo Nau - Enuano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.506197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Francisco Ramalho, o Projeto de Lei n° 1.506197 visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Papagaio, com sede no Município de Papagaios.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 13111197, foi a proposição encaminhada,
nos termos do art. 188. c/c o art. 102. ifi, a. do Regimento Interno, a esta
Comissão para ser submetida a exame preliminar.

Fundamentação
No tocante aos aspectos jurídicos e constitucionais pertinentes à matéria,

verificamos ter a entidade cumprido o que determina a Lei n° 12240. de 517196, pois
tem personal idade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Está apta portanto, a receber o título declaratório ora proposto.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.506197 na forma proposta.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqilínio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Paulo Nau - Antônio Genaro -

Ermano Batista - Marcos Helênio - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.507197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wilson Pires, o Projeto de Lei n° 1.507197 tem como
objetivo declarar de utilidade pública a Associação Nacional dos Aposentados do
BEMGE - AJUBEMGE -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A AJUBEMGE é sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins

lucrativos. Está em funcionamento há mais de dois anos, e os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício dos cargos
que ocupam.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n°
12.240, de 5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, pois, à tramitação da matéria. Entretanto, faz-se necessário alterar a
redação do art. 10 do projeto, visando à correção da sigla da entidade, o que fazemos
por meio de emenda.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela jUridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.507197 com a Emenda n° 1, redigida a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se a seguinte redação ao art. 1°:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Nacional dos

Aposentados do BEMGE - AJUBEMGE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.".

Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Paulo Nau - Antônio Genaro -

Marcos Helênio - Ermano Batista - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.508/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro e Vila
Tomaz e Adjacências, com sede no Município de Belo Horizonte.



91
Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para ser

examinado preliminarmente, nos termos do disposto no Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240, de
517196, que regula a matéria.

Constatamos, pois. que a entidade mencionada tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.508197.
Sala das COmiSSÕeS. 4 de março de 1998.
Hely Tarqtiinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ermano Batista - Antônio

Genaro - Paulo Nau - João Batista de Oliveira - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI 14° 1.510/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Ronaldo Vasconcelios, por meio do Projeto de Lei ti0 1.510197,
pretende seja declarado de utilidade pública o Centro de Assistência Benjamim, com
sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 14/11197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188. c/c o art. 102. 111. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é pessoa jurídica, conforme a documentação juntada ao

processo, e, de acordo com o atestado do Juiz de Direito, funciona há mais de dois
anos e conta com diretoria composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício de seus cargos.

Por preencher os requisitos para a declaração de utilidade pública, previstos na Lei
n° 12.240, de 517196. torna-se habilitada ao titulo de utilidade pública..

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela jundicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.510/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Júlio. relator - Paulo Nau - Ermano Batista -

Antônio Genaro - João Batista de Oliveira - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N°1.513/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Deputado Iram Barbosa, por meio do Projeto de Lei n° 1.513/97, pretende seja

declarada de utilidade pública a Associação Beneficente de Itaporé - ABITA -, com
sede no Município de Coronel Murta.

Publicado em 15/11197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do arL 188, c/c o art. 102, III. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é pessoa jurídica, conforme comprova a documentação juntada

ao processo, e, de acordo com atestado da autoridade competente, funciona há mais
de dois anos e possui diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos
cargos que exercem.

Por preencher os requisitos da Lei n° 12.240. de 517196, está habilitada ao título de
utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 1.513/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Ermano Batista - Antônio

Júlio - Antônio Genaro - João Batista de Oliveira - Paulo Nau.
PARECER PARA TURNO CU4ICO DO PROJETO DE LEI N° 1.520197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Jorge Hannas, por meio do Projeto de Lei n° 1.520/97, pretende seja
declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores de Aguas Claras -
AMAC -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

Publicado em 19111197. foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. ifi, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é pessoa jurídica, conforme consta na documentação juntada ao

processo, e, de acordo com atestado da autoridade competente, funciona há mais de
dois anos e possui diretoria composta de pessoas idôneas e não remuneradas.

Por preencher os requisitos da Lei n° 12.240, de 517196. está habilitada ao título
declaratório de utilidade pública.

Diante do que foi dito, esclarecemos que apresentamos emenda à proposição para
acrescentar a sigla AMAC ao nome da entidade e para aperfeiçoar o texto original
quanto à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucional idade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.520197 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N° 1
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Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores de

Águas Claras - AMAC -, com sede no Município de Santana do Paraíso.".
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqiuínio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Ermano BaSta -

Marcos Helênio - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Paulo Nau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.521197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n° 1.521197 visa a declarar
de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de Baixa do Brejo, com sede
no Município de Riacho dos Machados.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102, III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei no 12.240, de 5/7/96, que estabelece os requisitos

para a declaração de utilidade pública. Estes são plenamente atendidos pela entidade
mencionada, conforme comprova a documentação juntada ao processo, na qual se
verifica que ela tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos e possui
diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.52 1/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarqmmo. Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Paulo Nau - Ermano Batista - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.529/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Pró-Deficiente Caminhar de Santa Luzia.
com sede no Município de Santa Luzia.

Publicado em 21111197, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
conforme preceitua o art. 188. c/c o art. 102, III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade mencionada é pessoa jurídica conforme comprova a documentação

juntada ao processo, e, de acordo com atestado da autoridade competente, funciona
há mais de dois anos e possui diretoria idônea cujos membros não são remunerados
pelos cargos que exercem.
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Por preencher os requisitos da Lei n° 12.240, de 5/7/96, está habilitada ao titulo de

utilidade pública.
Conclusão

Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.529197 na forma proposta.

Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Ennano Batista - João Batista

de Oliveira - Paulo Piau - Antônio Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.531197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Magniflcat - CM -, com sede no
Município de Três Corações.

Nos termos do art. 188 do Regimento Interno, a proposição foi publicada e em
seguida distribuída a esta Comissão a fim de que seja apreciada quanto aos aspectos
jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
De acordo com o art. l' da Lei n° 3.373, de 1215165, com a redação dada pela Lei

n° 12.240, de 517196. podem ser declaradas de utilidade pública as sociedades civis,
associações e fundações constituídas ou em funcionamento no Estado com o fim
exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade, desde que atendam aos
seguintes requisitos: possuir personalidade jurídica; estar em funcionamento há mais
de dois anos, não remunerar os cargos de sua direção e ter como Diretores pessoas
idôneas.

Ao se examinar a documentação que instrui o auto de processo. verifica-se que a
entidade em referência atende a todas as exigências legais para se habilitar ao
recebimento do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.531197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqunuo. Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Ermano Batista -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Marcos Helênio - Paulo Piau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.534197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Carmelita dos Amigos Rotaiyanos -
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ACAR -, com sede no Município de Monte Carmelo.
Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos

termos regimentais.
Fundamentação

A referida entidade tem personalidade jurídica, está em regular funcionamento há
mais de dois anos, não possui fins lucrativos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas
funções.

Por cumprir as condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, conforme
atestam os documentos anexados ao processo, está apta a receber o título de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juildicidade, pela constitucional idade e pela

legalidade do Projeto de Lei ri0 1.534/97 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Antônio Genaro -

Antônio Júlio - Ermano Batista - Marcos Helênio - Paulo Nau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.536/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Prudente de Morais, com sede no Município de Prudente de Morais.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado preliminannente, nos termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240, de
517/96, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tem personalidade jurídica está em
funcionamento há mais de dois anos. e sua diretoria é composta por pessoas idôneas
e que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.536197 como apresentado originalmente.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarqumio. Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio - Marcos

Helênio - Paulo Nau - Ermano Batista - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.537197
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Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Rma1ho, o Projeto de Lei n° 1.537197 tem

como objetivo declarar de utilidade pública a Associação & Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Baependi, com sede no Município de Baependi.

Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminnr, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A APAE de Baependi tem personalidade jurídica, não tem fins lucrativos,

encontra-se em funcionamento há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria,
de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus cargos.

Verifica-se que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de
5/7/96, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, ã tramitação da matéria.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e -
legalidade do Projeto de Lei n° 1.537197 na forma proposta.

Sala das Comissões, 4 de março de 1997.
Hely Tarqumxo, Presidente - Antônio (jenaro. relator - Antônio Júlio - Marcos

Helênio - João Batista de Oliveira - Paulo Nau.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.539197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública o Clube de Vôo Serra da Moeda, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para exame
preliminar. nos termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, previstos na Lei n° 12.240, de
5/7/96, que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas,
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Apenas para acrescentar a sigla ao nome da entidade, apresentamos emenda ao art.
10 da proposição.

Conclusão
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.539197 com a Emenda n° 1. redigida a seguir.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Clube de Vôo Serra da Moeda -

CVSM -, com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Antônio Genaro. relator - Paulo Nau - Ermano

Batista - João Batista de Oliveira - Marcos Helênio.
PARECER PARA TURNO CINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.542/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n° 1.542197
visa declarar de utilidade pública a Associação Mineira de floricultura - AMIFLOR -

com sede no Município de Belo Horizonte.
Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do

disposto no art. 188. c/c o art. 102. UL "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabelece os requisitos
para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente atendidos,
conforme atesta a documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a referida entidade tem personalidade jurídica, funciona
há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não
recebem remuneração pelo exercício & seus cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei ti0 1.542197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio - João Batista

de Oliveira - Marcos Helênio - Ermano Batista - Paulo Nau.
PARECER PARA TURNO CIINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.553/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Kemil Kumaira, por meio do Projeto de Lei n° 1.553197, pretende seja
declarada de utilidade pública a Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância
Olinto Diniz de Carmo da Mata - SAMIOD -, com sede no Município de Carmo da
Mata.

Publicado em 4112197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188. c/c o art. 102. ifi. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
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A referida entidade é pessoa juridica, conforme comprova a documentação juntada

ao processo, e, de acordo com atestado da autoridade competente, funciona há mais
de dois anos e possui diretoria idônea, cujos membros não são remunerados pelos
cargos que exercem.

Por preencher os requisites da Lei n° 12.240, de 5/7/96, está habilitada ao título de
utilidade pública.

Diante do que foi dito, esclarecemos que apresentamos emenda somente para
retificar a denominação da entidade.

Conclusão
Em face do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.553197 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.EMENDA 
No 1

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade de Amparo à

Maternidade e à Infância Olinto Diniz de Carmo da Mata - SAMIOD -, com sede no
Município de Carmo da Mata.".

Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarquuuo, Presidente - Marcos Helênio, relator - Paulo Piau - João Batista de

Oliveira - Antônio Júlio - Antônio Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.557197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro - AAB -, com
sede no Município de Mantena.

Publicado em 5112197, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
conforme preceitua o art. 188, c/c o art. 102. ifi. 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade examinada é pessoa juridica, conforme comprova a documentação

juntada ao processo, e. de acordo com o atestado da autoridade competente. funciona
há mais de dois anos e possui diretoria idônea, cujos membros não são remunerados
pelos cargos que exercem.

Por preencher os requisitos constantes na Lei n° 12.240, de 517196, torna-se
habilitada ao título de utilidade pública.

Apresentamos a seguir a Emenda n° 1, apenas para esclarecer o nome correto da
entidade.

Conclusão
Diante do relatado. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.557197 com a Emenda n° 1, redigida a seguir.
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EMENDA No 1

Dê-se ao art. P a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro -

AAB -, com sede no Município de Manteria.'.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Genaro. relator - Antônio Júlio - Paulo Nau -

Emano Batista - Marcos Helênio - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.559197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em tela
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Nacional de Asma e Alergia Souza
Lima, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 5112197, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar. de
acordo com o que preceituam as normas regimentais.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei ri0 12.240, de 5/7196, que estabelece os requisitos

para a declaração de utilidade pública, os quais. no caso, foram plenamente
atendidos, conforme atesta a documentação juntada ao processo.

Verifica-se, portanto, que a aludida instituição tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.559197 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Paulo Piau - João Batista de Oliveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.560197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em destaque visa a
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Beija-
Flor, com sede no Município de Tocantins.

Publicado em 5112196, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, de
acordo com o estabelecido nas normas regimentais.

Fundamentação
Segundo demonstra a documentação apresentada. a entidade tem personalidade

juridica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por
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pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Atende, portanto, aos requisitos constantes na Lei ii" 12.240, de 5/7/96. que
disciplina o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.560197 na forma original.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Marcos Helênio. relator - João Batista de Oliveira -

Paulo Piau - Antônio Júlio - Antônio Genaro - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.562197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em destaque objetiva
declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa
Isabel - CDCSI -, com sede no Município de Tocantins.

Publicada em 5112197, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme estabelecem os termos regimentais.

Fundamentação
Examinada a documentação apresentada, constatamos que a entidade mencionada

tem personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

O processo declaratório a ela relativo encontra-se, pois, corretamente instruído
com os documentos indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei
ri0 12.240. de 517196.

Apresentamos, entretanto, emenda para fazer constar o nome correto da entidade.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
do Projeto de Lei n° 1.562197 com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário de Santa Isabel - CDCSI -, com sede no Município de Tocantins.".
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Genaro. relator - Marcos Helênio - Antônio

Júlio - João Batista de Oliveira - Paulo Nau - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.563197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O Projeto de Lei ri0 1.563/97, do Deputado Miguel M~ visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Distrofia Muscular de Minas Gerais - ADM/MG -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada em 6/12197, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188. de o art. 102, III. "a", do Regimento Interno.

F4mdainentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em exame, uma
vez que a instituição de que trata atende aos requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.563197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqümnio. Presidente - Paulo Piau. relator - Antônio Júlio - João Batista de

Oliveira - Antônio Genaro - Marcos Helênio - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO CJNTCO DO PROJETO DE LEI N° 1566197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em destaque objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Cultura Através da Arte e das Tradições,
Ornem. Hoje, Sempre - CAATOHS -, com sede no Município de São Gonçalo do
Sapucaí.

Publicado em 11/12197, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
conforme preceitua o art. 188, c/c o art. 102. ifi. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei t° 12.240, de
5/7/96, que regula a matéria.

Examinada a documentação, constatamos que a entidade mencionada tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de suas
funções.

Não existe óbice, portanto, à tramitação do projeto.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juxidicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.566197 na forma proposta.
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Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Paulo Nau, relator - Antônio Júlio - Antônio Genaro -

Marcos Helênio - João Batista de Oliveira - Ermano Batista.
PARECER PARA TURNO ONICO DO PROJETO DE LEI N° 1.567197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.567197, do Deputado João Batista de Oliveira, visa a declarar
de utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor Tia Zeni, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

Publicada em 11112197, veio a matéria a esta Comissão para exame prelimin2r,
conforme dispõe o art. 188, c/c O art. 102. III, 'a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto em exame, uma vez
que a instituição de que trata atende aos requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.567197 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Paulo Nau - João Batista de

Oliveira - Emano Batista - Antônio Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.568197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Adelino Carneiro Leão, o projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Fundação Peirópolis, com sede no Município
de Uberaba.	 -

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado preliminarmente, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A Fundação Peirópolis não tem fins lucrativos, é sociedade civil com personalidade

jurídica, funciona há mais de dois anos, e os membros de sua diretoria, de
reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n°
12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria
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Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.568197 como apresentado originalmente.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqiínio, Presidente - Antônio Genaro, relator - João Batista de Oliveira -

Paulo Nau - Antônio Júlio - Antônio Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.138/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em epígrafe pretende seja
dada a denominação de Josias Almeida de Sousa ao trecho da rodovia que liga o
Município de Mário Campos à BR-381, no Município de Betim.

Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência estadual, nos termos do

art. 25, § 1°, da Constituição Federal. Está em consonància também, com o disposto
no inciso XIV do art. 61 da Constituição do Estado, que atribui a esta Casa a
competência para legislar, com a sanção do Governador, sobre bens de domínio
público.

Quanto à normatização no campo infraconstitucional, a Lei n° 5.378. de 3112179,
estabelece as normas para a denominação de estabelecimentos, instituições e próprios
públicos, com as quais a matéria se encontra plenamente de acordo.

E importante mencionar, ainda, que instruem o auto do processo oficios da
Secretaria de Administração e do DER-MG, que informam a anuência dos órgãos à
denominação pretendida e a falta de denominação oficial para o referido trecho
rodoviário.

A existência de manifestação clara da oportunidade da matéria e a consonância
com os dispositivos legais vigentes fazem-nos afirmar a inexistência de impedimento
jurídico e constitucional à tramitação do projeto.	 -

Conclusão
Pelo exposto. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.138/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998-
Hely Tarqüinio, Presidente - Paulo Nau. relator - Antônio Júlio - Ermano Batista -

Antônio Genaro - João Batista de Oliveira - Marcos Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.284197

Comissão de Direitos Humanos
Relatório
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De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei n° 1.284197

modifica o inciso Vil do art. 80 da Lei n° 11.3972 de 611/94, que dispõe sobre o
Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda n° 1, e a Comissão de Saúde opinou
por sua aprovação com a Subemenda n° 1 à Emenda no 1 e a Emenda n° 2.

O Deputado João Leite, por força de requerimento, solicitou o encaminhamento da
proposição a esta Comissão para a emissão de parecer sobre a matéria, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proteção à infância e à adolescência é competência constitucional do Estado,

conforme norma contida no art. 10, XV. "p". da Constituição mineira.
O FIA, criado pela Lei n° 11.397, de 711194. se destina a repassar recursos e a

oferecer financiamento para programas de atendimento à criança e ao adolescente.
O projeto de lei em exame tem por objetivo alterar a composição do Grupo

Coordenador desse Fundo pela inclusão de novos representantes da sociedade civil. E
meritória, nesse sentido, a iniciativa do autor ao pretender que esse grupo tenha
maior diversidade de representações.

Entretanto, objetivando o aprimoramento do projeto, apresentamos-lhes, por
sugestão do Deputado João Leite, substitutivo, o qual, além de promover alterações
na composição do Grupo Coordenador, dá outras providências com o objetivo de
agilizar e garantir melhor funcionamento ao Fundo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.284197 no 1

turno, na forma do Substitutivo no 1, ficando prejudicadas a Emenda a° 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, a Subemenda n° 1 à Emenda n°
1 e a Emenda n° 2, apresentadas pela Comissão de Saúde.

SUBSTITU'FIVO N°1
Altera a Lei n°11.397, de 6 de janeiro de 1994, que cria o Fundo para a Infância e

a Adolescência - FIA.
Art. 1°- O inciso Ido art. 20, o "caput" do art. 70 e o art. 8° da Lei n° 11.397, de 6

de janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 20 - ............................................

- as entidades e os órgãos públicos estaduais e municipais responsáveis pela
execução de programas de atendimento à criança e ao adolescente, incluídos os que
viabilizem o cumprimento das penalidades impostas ao adolescente infrator,
observado o disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente.";

"Art. 7° - O FIA tem como órgão gestor a Secretaria de Estado do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente e como agente financeiro o Banco
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do Estado de Minas Gerais S.A. - BEMGE.;
"Art. 8°-O Grupo Coordenador do Fundo será composto por:
1- 1 (um) representante do Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE -;
II - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação

Gemi;
lu - 1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
lv - 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência

Social, da Criança e do Adolescente;
V -3 (três) conselheiros representantes da sociedade civil no Conselho Estadual

dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1° - Os representantes a que se referem os incisos 11, ifi e IV do "caput" deste

artigo deverão ser aqueles que representam suas respectivas secretarias de Estado no
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

§ 21 - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribuições definidas no art. 4%
ifi. da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o plano de
aplicação dos recursos. conforme as diretrizes estabelecidas nos planos de ação do
Governo e em deliberações do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e acompanhar a sua execução.".

Art. 2° - Fica incluído o seguinte § 2 0 ao art. 5° da Lei n° 11.397, de 6 de janeiro de
1994. renumerando-se o atual parágrafo único para § 1°:

"Art. 51 - ...............................................
§ 20 - A liberação ou a transferência de quaisquer recursos do Fundo pelo Estado

serão precedidas de parecer prévio do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 3 de dezembro de 1997.
João Leite. Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Miguel Martini - Ivair

Nogueira - Durval Angelo.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.312197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica 1-Jaroldo da Silva Mendes. com  sede no
Município de Guarará.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 517/96, que prevê os
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requisitos para a declaração de utilidade pública.

A citada lei, em seu art. 1 0, dispõe que para serem declaradas de utilidade pública
as entidades devem possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais
de dois anos e ter como diretores pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de
seus cargos.

O estabelecimento em questão atende aos requisitos mencionados, conforme
ilustram os documentos anexados ao processo.

Conclusão
Diante do aludido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.312197.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqwnio. Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Júlio - Antônio

Genaro - Ermano Balista - João Balista de Oliveira - Paulo Nau.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.376/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em epígrafe
objetiva declarar de utilidade pública a Ação Comunitária Beneficente Setelagoana -
ACOMBSEL -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Publicado em 18/9/97, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517196. que estabelece os requisitos

para a declaração de utilidade pública.
Examinada a documentação apresentada, constata-se que a entidade tem

personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas.

Foram observados, portanto, os mandamentos constantes na referida lei.
Entretanto, objetivando atender à melhor técnica e às normas desta Casa,
apresentamos emenda à proposição.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.376197 com a Emenda n° 1, redigida a seguir.
EMENDA No 1

Dê-se ao ari 10 a seguinte redação:
"Alt. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ação Comunitária Beneficente

Setelagoana - ACOMBSEL -, com sede no Município de Sete Lagoas.".
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Genaro, relator - Antônio Júlio - Emiano
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Batista - Paulo Piau - João Batista de Oliveira-

PARECER PARA 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.391/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública o Rotaraci Clube de Monte Carmelo, com sede no
Município de Monte Carmelo.

Publicado em 2019197, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
conforme preceitua o art. 188. c/c o art. 102. ifi. TM a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade é pessoa jurídica, funciona há mais de dois anos, e sua

diretoria é constituída por pessoas idôneas e que não são remuneradas pelos cargos
que exercem.

Por preencher os requisites constantes na Lei n° 12.240, de 517/96, está a
instituição habilitada a receber o titulo de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.391/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarquimo. Presidente - Paulo Piau, relator - Ermano Batista - Antônio

Genaro - Antônio Júlio - João Batista de Oliveira - Marcos Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.455197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Deus. Caridade e Justiça n° 18, com
sede no Município de Pirapora.

Publicado em 16110197, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar,
conforme preceituam os dispositivos do Regimento Interno.

Fundamentação	 -.
A proposição encontra-se corretamente instruida com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240, de
517196. que regula a matéria.

Examinada a documentação, constatamos que a entidade mencionada tem
personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de suas
funções.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.455197 na forma original.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Helv Tarquuuo, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Júlio - Erinano

Batista - Antônio Genaro - Paulo Piau.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.468/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ermano Batista, o projeto de lei em análise tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Movimento Comunitário, Cultural, Esportivo
e Beneficente de Materlândia - MOCEBEM -, com sede no Município de
Mater1Tldia.

Nos termos regimentais, compete a esta Comissão examinar preliminarmente a
matéria, atendo-se aos lindes de sua competência.

Fundamentação
De acordo com a documentação que instrui o auto de processo, o MOCEBEM,

fundado em 1987, é sociedade civil com personalidade jurídica própria. Encontra-se
em funcionamento há mais de dois anos. e os membros de sua diretoria são idôneos e
nada percebem pelo exercício de seus cargos.

Estão, portanto, satisfeitas as condições estabelecidas no art. 1° da Lei n° 12.240,
de 517/96, para que a entidade possa ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.468197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Helv Tarqunuo, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Genaro - Antônio

Júlio - Erinano Batista - João Basta de Oliveira - Paulo Nau.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.473/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Wanderley Ávila- dispõe sobre a quitação de
crédito tributário no caso que especifica e dá outras providências.

Publicada em 25110197. foi a matéria distribuída a esta Comissão para receber
parecer quanto aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposta parlamentar objetiva anistiar o crédito tributário, formalizado ou não,

inclusive o inscrito em divida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, o qual, em
decorrência da emissão de nota fiscal após a data limite fixada para sua utilização,
tenha ensejado a cobrança do ICMS, de multa isolada e de multa de revalidação ou
de mora.
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Procura o projeto, ainda disciplinar a cobrança dos honorários advocatícios,

quando devidos especificamente no caso em questão, ressalvando, porém, a hipótese
em que o arbitramento tiver ocorrido mediante decisão judicial.

A proposição deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, á qual compete,
segundo o art. 62, 1H. da Constituição do Estado, disciplinar as matérias que dizem
respeito ao sistema tributário estadual, conforme ocorre no caso em tela.

Diga-se, ainda, que já não existe controvérsia quanto á prerrogativa dos entes
federados de concederem subsídio, isenção, redução da base de cálculo, anistia ou
remissão, relativos a impostos, ressalvando-se apenas a necessidade da edição de lei
especifica, exatamente como ocorre no caso em análise.

E o que se depreende dos termos do art. 150, § 60. da Carta da República, com a
redação que lhe foi dada pela Emenda á Constituição n° 3, de 17/3/93.

Esta Casa Legislativa, a propósito, vem reduzindo a base de cálculo ou mesmo
concedendo anistia, mediante a aprovação de diversas propostas em Plenário, em
sessões legislativas anteriores.

No que se refere á iniciativa parlamentar, vale ressaltar que o constituinte mineiro,
a exemplo do que ocorreu na esfera da União, não inseriu as matérias de natureza
tributária entre aquelas em relação às quais a prerrogativa para instauração do
processo legislativo cabe ao Chefe do Poder Executivo.

Desse modo. não encontramos vício de natureza constitucional ou legal que impeça
a tramitação do projeto.

Conclusão
Em face do exposto, concluimos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.473/97.
Sala das Comissões. 4 de março de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Paulo Nau, relator - Marcos Helênio (voto contrário)

- João Batista de Oliveira - Ermano Batista - Antônio Júlio - Antônio Genaro.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.490197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório	 -

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcdilos, o Projeto de Lei ri 0 1.490197 visa a
declarar de utilidade pública o Movimento Comunitário Bairro Novo Horizonte e
Vila Sumidouro, com sede no Municipio de Ibirité.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
disposto pelo Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240. de 5/7/96, que estabelece os requisitos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao processo.
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Verifica-se, portanto, que a mencionada entidade tem personalidade jurídica,

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

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.490197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Hely Tarqílínio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Paulo Piau - Ermano Batista -

Antônio Genaro - Marcos Helênio - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.45 1/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela tem por objetivo
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Conjunto Granja Verde -
ACCGV -, com sede no Município de Belim.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma apresentada. e, agora, compete a
este órgão colegiado apreciar conclusivamente a matéria no 2 0 turno.

Fundamentação
Reafirmando o parecer favorável ao projeto, emitido anteriormente por esta

Comissão, destacamos a importância da ACCGV. cujo principal objetivo é promover
a união e a participação das pessoas nos trabalhos de interesse social. Tal entidade
visa. também. a discutir, divulgar e encontrar soluções para os que stionamentos e os
problemas levantados pela comunidade.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.451/97 no 2°

turno, como formulado inicialmente.
Sala das Comissões. 5 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.458197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei no 1.458/97, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, objetiva

declarar de utilidade pública a Federação das Associações Comunitárias de São
Gonçalo do Rio Preto, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Preto.

Aprovado o projeto no 10 turno em sua forma original, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame exerce atividades de caráter assistencial, visando a promover
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o desenvolvimento comunitário. Para a consecução de seu objetivo, presta assistência
social e auxílio econômico aos menos favorecidos.

Por entender que o bem-estar se completa com instrumentos e motivações não
materiais, proporciona também aos assistidos eventos culturais e desportivos.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.458197 no 20

turno. na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de março de 1998.
Bené Guedes, relator.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA REUNIÃO DE DEBATES EM 6/3/98
Presidência do Deputado Tarcísio Henriques

Sumário. Comparecimento -Falta de "quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Gemido Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ambrósio Pinto -

Dimas Rodrigues - José Braga - José Maria Barros - Olmo Godinho - Raul Lima
Neto - Tarcísio Henriques - Wilson Trópia.

Falta de Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Tarcísio Henriques) - As 9h15min, a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de "quonun", e convoca os Deputados para a reunião
especial de segunda-feira, dia 9, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA Ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRiTO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAÇÃO DE
GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E

SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dezesseis horas e dez minutos do dia vinte e cinco de novembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz
Fernando Faria, Gihnar Machado. Paulo Piau. Raul Lima Neto e Toninho Zeitune,
membros da confissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Luiz Fernando Faria, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Toninho Zeitune que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A finalidade desta reunião é colher
sugestões dos membros da Comissão para a elaboração do cronograma dos trabalhos.
A Presidência esclarece que receberá as sugestões e as encaminhará ao relator, para
que ele possa organizá-las e analisá-las e, somente após esse procedimento. as
sugestões serão colocadas em votação. O Deputado Raul Lima Neto, com a palavra,
apresenta requerimento solicitando sejam ouvidos em reunião da Comissão os Srs.
Maurício Andrés Ribeiro. Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -; Jáder Pinto de Campos Figueiredo. Presidente do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente - mAMA -; representantes legais das empresas Vale do Rio Doce e
Minerações Brasileiras Reunidas - MBR -; Agilio Monteiro, Superintendente da
Policia Federal de Minas Gerais; Gemido Magela Pinto Garcia. Superintendente da
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Receita Federal; José Maurício Neto, Presidente do Sindicato da Indústria Extrativa
de Minas; Roberto Aguiar, Presidente do Sindicato da Indústria Joalheira de Minas
Gerais; Raimundo de Almeida Vianna, Presidente da Associação de Joalheiros de
Minas Gerais; Cel. PM José Natal; Afonso de Araújo Paulino, Presidente da
Cooperativa dos Garimpeiros de Nova Era; Manesh Kumar Gupta, mercador italiano
de pedras preciosas; Anísio Ribeiro, Presidente da Cooperativa Federal dos
Garimpeiros; Shang-Y-Shung, comerciante coreano de pedras preciosas; Delegado
de Policia Edson Deroma; Delegado de Policia Inácio Gabriel Prata Neto; Sigesfredo
Lemos de Brita, garimpeiro; Kalil Kassim Elawar, Presidente da ZPE; Celso Luiz
(3arcia. Diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -;
Delegado Santos Moreira, Secretário de Estado da Segurança Pública; Jane Rezende,
Presidente da Comissão Nacional de Apoio e Defesa da Amazônia; e Jaime Hoffman.
A Presidência encaminha o requerimento ao relator, para análise, e informa que irá
apreciá-lo oportunamente. O Deputado Gilmar Machado discute, entre as várias
formas de organização dos trabalhos, qual seria a mais indicada para esta Comissão.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 3 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - José Militão - Antônio Andrade - Gil Pereira -

Paulo Piau - Raul Lima Neto.
ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Elbe Brandão, Maria
José Haueisen e Roberto Amaral. membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente, Deputado Paulo Piau. declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Roberto Amaral que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta e passa à
leitura da seguinte correspondência: Oficios n°s 3.531197, do Oficial-de-Gabinete da
Casa Civil da Presidência da República, que informa haver encaminhado ao
Ministério da Fazenda expediente desta Casa solicitando seja o Ministro da
Agricultura incluído como membro do Conselho Monetário Nacional; 368197, do
liquidante da MinasCaixa, que encaminha resposta de pedido de informação sobre a
relação existente entre o PROAGRO, o agente financeiro (MinasCaixa) e o mutuário
(produtor rural); e 101/97, do Deputado Federal Octávio Elísio, que informa haver
encaminhado expediente ao Banco Central, solicitando sejam tomadas as
providência cabíveis visando a resolver a situação econômica dos produtores rurais
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mineiros que contraíram financiamento com a MinasCaixs por meio do PROAGRO,
especialmente daqueles que se encontram na região do Jaíba. Encerrada a la Parte da
reunião, a Presidência passa à V Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Após, o
Presidente procede à leitura do Requerimento n° 2.433197, do Deputado Roberto
AmaraL em que solicita a inserção nos anais da Casa de voto de congratulações com
o Presidente da EMATER-MU pelo transcurso do Dia da Extensão Rural. Submetido
a votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência tece comentários sobre os trabalhos realizados pela 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 Comissões, 4 de março de 1998.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen - Aulton Vilela - Wilson Pires.

ATA DA 5a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira. Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leão, Jorge Hannas e Wilson Pires,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimeutat o Presidente,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada é subscrita pelos membros presentes. A Presidência distribui a pauta da
reunião do Presidente da Assembléia com os Presidentes de comissões e passa a fazer
a sua leitura. A seguir, o Presidente distribui a correspondência ao Deputado Adelmo
Carneiro Leão, que faz a leitura de oficio recebido do Deputado João Leite que
encaminha à Comissão a denúncia recebida do Sr. Cosme Mendes de Almeida sobre
o atendimento médico prestado pela Secretaria de Saúde da Superintendência
Regional de Ensino de Coronel Fabriciano. Prosseguindo, a Presidência distribui os
Projetos de Lei n°5 1.463, 1.445 e 1.099197. respectivamente. aos Deputado Carlos
Pimenta, Jorge Hannas e Wilson Pires. A seguir. o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições da Comissão. O Presidente submete à apreciação dos
membros da Comissão os requerimentos aprovados no ano anterior e os analisa para
estabelecer as prioridades no atendimento. O Deputado Carlos Pimenta apresenta
requerimento em que convida o Secretário da Saúde e seus assessores e o Secretário
Municipal de Saúde para um debate sobre a epidemia de dengue no Estado. Requer,
ainda, que o convite seja também formulado ao Superintendente da Fundação
Nacional de Saúde. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados
representantes do Conselho Estadual de Saúde para prestar esclarecimentos sobre a
distribuição dos recursos para a saúde no Estado e demais temas relativos à saúde
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pública em Minas Gerais é seja realizada audiência pública com a Comissão e
autoridades do Município de Patos de Minas para debater a paralisação das obras do
Hospital Regional. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados.
Prosseguindo, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a Presidência ao
Deputado Jorge Hann, para votar proposição de sua autoria. O Presidente submete
a discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 1.232 e
1.357/97, os quais são aprovados. Ao retomar os trabalhos, nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 1998.
Jorge Eduardo de oliveira. Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Hannas - Adelino

Carneiro Leão - Wilson Pires.
ATA DA 80 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia três de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
Nascimento, Ambrósio Pinto, Antônio Andrade e João Leite, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a obter
informações do Presidente da COPASA-MG acerca da cobrança de taxas de lixo
recolhidas pela Companhia. Esgotada a matéria destinada à Ia Parte da reunião, a
Presidência passa à 33 Fase da Ordem do Dia compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado João Leite apresenta requerimento,
em que solicita seja ouvida nesta reunião a Sra. Lúcia Pacifico Homem, Presidente
do Conselho Diretor do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Em seguida. o Deputado
Geraldo Nascimento passa a Presidência ao Deputado Ambrósio Pinto e, logo após,
apresenta requerimento, em que solicita a confecção de 20 mil exemplares do jornal
informativo dos trabalhos realizados pela Comissão em 1997. Neste ínterim, o
Deputado João Leite tece considerações sobre o assunto e apresenta emenda ao
requerimento, sugerindo que o conteúdo do referido jornal seja analisado, discutido e
aprovado pelos membros da Comissão. Colocadas em votação, são aprovadas as
proposições. A seguir, a Presidência informa aos Deputados e aos demais
participantes que será ouvido nesta reunião o Dr. Ruy José Viana Lage, Presidente da
COPASA-MG. Tendo em vista a aprovação do requerimento do Deputado João
Leite, a Presidência esclarece que a Sra. Lúcia Pacífico Homem, Presidente do
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Conselho Diretor do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais, é também convidada a participar da reunião. Após, passa a palavra ao
Deputado João Leite para que explique o objetivo da reunião. Ato contínuo, a
Presidência concede a palavra aos convidados para que façam as suas exposições.
Inicialmente, o Dr. Ray José Viana Lage, Presidente da COPASA-MO, esclarece que
a cobrança da taxa de lixo recolhida pela Companhia está amparada por lei e que o
Departamento Jurídico da COPASA-MU está estudando o assunto para que sejam
suspensas as assinaturas de novos convênios com os municípios. Em seguida, a Sra.
Lúcia Pacifico Homem comenta que a COPASA-MG está infringindo os arts. 22 e 39
do Código de Defesa do Consumidor. Abrem-se os debates entre os convidados e os
parlamentares, conforme consta nas notas taquigráflcas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos convidados e dos Deputados, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, que se realizará no
dia 513198. às 9h15min. na Sala das Comissões, com a finalidade de se apreciarem o
Requerimento n° 2.463198 e proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 5 de março de 1998.
Gemido Nascimento. Presidente - Ambrósio Pinto - José Braga.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O? TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.372197

Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena n° 245, com
sede no Município de Lagoa Santa.

Aprovada a proposição no 1° turno, com a Emenda n° 1, compete agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos
regimentais.

Atendendo ao disposto no § 10 do art. 189 do Regimento Interno, elaboramos a
redação do vencido, que segue em anexo e é parte deste parecer.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em anMie,

entendemos ser justa a pretensão de se declarar de utilidade pública a entidade
mencionada tendo em vista suas iniciativas em prol da liberdade de pensamento.

Em seu trabalho de apnmoramento da sociedade, luta pelo combate aos vícios que
degradam a organização familiar, pela criação de bibliotecas e de instituições de
ensino.

Conclusão
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Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.372/97 no 2°
turno, na forma do vencido no 1° turno.

Sala das Comissões. 9 de março de 1998.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.372/97

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena n° 245, com sede
no Município de Lagoa Santa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Unificada e Plena n°

245, com sede no Município de Lagoa Santa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.498197
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Guarani Esporte Clube, com sede no Município de Itaita.
Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão deliberar

conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.
Fundamentação

Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria
entendemos ser meritória a outorga do título de utilidade pública à entidade
mencionada tendo em vista sua iniciativa em prol da difusão do civismo e da cultura
flsica principalmente o futebol. Ademais, realiza em sua sede reuniões de caráter
sóciocultural. Com isso. estreita as relações entre os sécios, proporcionando-lhes
lazer e atividades de natureza cultural.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.498197 no 20

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 9 de março de 1998.
José Henrique, relator.
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BELO HORIZONTE. QUARTA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 250- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 3/3/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - ? Parte: Ata -? Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Marcos Helênio;
aprovação - Votação, em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 40/97;
discurso do Deputado Raul Lima Neto; aprovação - Votação, em 2° turno, da
Proposta de Emenda à Constituição no 25/96; aprovação - Votação, em 2° turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n° 36/97; votação da proposta, salvo emenda;
aprovação; votação da Emenda n° 1; rejeição - Prosseguimento da votação, em 1°
turno, do Projeto de Lei n° 739196; rejeição; verificação de votação; ratificação da
rejeição - Votação. em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.239197; aprovação na forma
do Substitutivo n° i - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei a° 1.390197;
requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação do requerimento - Votação,
em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.393197; aprovação com a Emenda n° 1 - Votação,
em 10 turno, do Projeto de Lei n° 771/96; rejeição; verificação de votação; ratificação
da rejeição - votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.219197; discursos dos
Deputados Miguel Martini e João Batista de Oliveira; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição - Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.258/97;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1; prejudicialidade da Emenda n° 1 - Votação,
em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.273197; aprovação na forma do Substitutivo n° 1
com a Emenda n° 1 - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.299197; aprovação
com a Emenda n° 1 - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 326195; votação do
projeto, salvo emenda; aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da
Emenda n° 2; questão de ordem; leitura da emenda; aprovação; votação da Emenda
ti0 3; leitura da emenda; aprovação - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
901/96; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 2 0 turno, do Projeto
de Lei n° 913/96; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús
- Aiiton Vilela - Ajalinar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ainbrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
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Pimenta - Dimas Rodrigues - Gemido Nascimento - Gemido Santamia - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Hely Tarqúinio - Ibrahim Jacob - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kuinaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martirji - Olinto Godinho - Paulo Nau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila
- Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 20hI5min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra o Sr. 2 1-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

18 Parte
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 52-Secretária nas funções de 2 0-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

28 Parte da reunião. com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio. em
que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 478195 seja
apreciado em último lugar entre as matérias em fase de votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram-
Pausa.) Aprovado.

Votação. em 10 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 40197, do
Deputado Arnaldo Penna que acrescenta alínea ao inciso 1 do art. 106 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Deputada Maria
José Haueisen, meus senhores e minhas senhoras, o nosso companheiro Deputado
Arnaldo Feriria gentilmente permitiu que eu encaminhasse a favor. E sou a favor
porque esta emenda à Constituição permitirá que o Tribunal de Justiça processe e
julgue originariamente as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, ou
entre estes. Há necessidade de julgar as causas de municípios, até de municípios que
brigam por garimpos, sendo que nada arrecadam. 0 ICMS municipal não fica. Os
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garimpos são todos ilegais. Mas, pelo menos, existem algumas pessoas para
consumir produtos em seus municípios. Hoje tivemos a alegria de ter votado no
Presidente da CPI que doravante segurará as rédeas para apurar as denúncias feitas
pela imprensa, mostrando as provas da Policia Federal e palavras do Sr. Anísio,
Presidente do Sindicato dos Pedristas, mostrando os processos que já estão nas varas
do Supremo Tribunal e evidenciando que a corrnpção no garimpo existe de forma
terrível e quase generalizada.

A Comunidade Européia e a Associação das Gemas Européias fizeram unia
publicação, mostrando que cinco bilhões, no mínimo, saem do nosso subsolo através
do contrabando, e desses cinco bilhões mais de 70% seriam do Estado de Minas
Gerais. E nós estamos sem dinheiro no Estado. Não há solução? E claro! Por isso
queremos dar competência para que a Justiça seja mais rápida nos municípios,
porque, evidentemente, é de interesse dos municípios a legalização de todos os
garimpos. Haverá uma arrecadação para os municípios.

Parabéns. Deputado Arnaldo Penna. Existe uma classe prejudicada São mais de
600 mil garimpeiros - isso está nos jornais - que vivem no subsolo, no submundo e
numa escravidão terrível. E só os donos do garimpoganham dinheiro. A Comissão já
recebeu do "Estado de Minas" todas as reportagens. Recebemos, inclusive, a fita da
TV Bandeirantes. Delegados receberam carteira do DOI-CODI para poderem
confiscar terras de garimpo. Uma policia foi organizada com policiais civis, ex-
presidiários, tendo denúncias de jagunços, provas.

A Policia Federal já prometeu mandar para a comissão parlamentar de inquérito
toda a apuração, mostrando a veracidade do que estamos falando.

Srs. Deputados há solução sim, no momento em que homens corajosos se
levantam. No momento do clamor de um povo que vive no subsolo. São 600 mil
garimpeiros na miséria alimentados por um sonho, uma hipnose daqueles que têm
diante de si as pedras cintilando. Eles retiram dali, arriscando a vida, o que lhes dá
mulheres e prazeres, depois de 15 dias de subsolo. Extraem o que lhes altera, às
vezes, por tanta necessidade e clamor, a própria compreensão da necessidade do
homem. Mas foi no clamor de uni povo que se levantou Moisés, e cremos que o
nosso companheiro Axilvaldo Coelho será um homem como ele, para estancar essa
derrama.

Srs. Deputados, vamos deixar rastro, medo? Que bobagem! O medo não é
característica de um rei. O medo não é característica de um político vocacionado.
Jesus é rei, é político; ele foi cordeiro, mas leão, o leão de Judà. Não teve medo da
cruz. Quando ele disse "Pai, afasta de mim esse cálice, se possível", suando sangue,
ele contemplava a dor de se fazer pecado, para nos resgatar das garras do inferno e
do nosso modo vil de proceder. Não existe isso, pelo contrário, o fruto da justiça e da
coragem é mais saboroso. Temos homens corajosos, e se o nosso Deputado Luis
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Penando renunciou, eu creio no que ele disse. Creio, porque o conheço. Ele sentiu
que não teria condições de fazer um trabalho, talvez por não ter contemplado a
extensão, a grandeza daquilo que podemos fazer, porque uma CPI pode trazer tudo à
tona. E pode ter os piores bandidos, as piores intenções, mas a verdade é fone, muito
forte.

Teremos, agora. assessorados pelos nossos gabinetes, companheiros como o
Deputado Paulo Nau, jovem. que, mesmo cansado, mas contemplando a extensão
desse ministério, promete constituir "quonim". Já começa a mostrar, porque só a
verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Brasil pode ser liberto.
Temos Deputados como o Deputado Gil Pereira, que está cansado, mas vai ficar. E
valente! E tenho a certeza de que todos da Comissão o são. Tenho a convicção
absoluta de que são. O Deputado José Milhão me deixou triste, porque fez um
requerimento para que fosse retirado da pauta quando todos foram votados num
acordo sincero de palavras. Mas, olha. corajoso. vai dar "quorum", caráter. Sim, mas
todos podem. Citaria todos os nomes, se deles me lembrasse agora. Mas, sem dúvida,
essa Comissão não terminará, como todos pensam, em "pizza", porque temos
homens vocacionados, que sabem a verdade. Olha, é um princípio comezinho do
Direito, senhores: quando o fato é público e notório, compete ao denunciado provar o
contrário.

Parabéns a esta Casa pelos valores que ela tem. Havemos de levar até o fim, porque
acreditamos que não há o que temer. Temo as tribunas mais altas, que nos observam.
Deus vai tomar conta do rastro e não dos passos. Os passos passam, mas os rastros
ficam. Creio que, nesta legislatura todos os senhores, todos nós, pela graça de Deus,
vamos deixar rastro de justiça no nosso Estado.

O Sr. Presidente - Em votação, a proposta. A Presidência vai submetê-la a votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, L c/c o art. 263, do
Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão responder "sim";
os que desejarem rejeitá-la deverão responder "não". A Presidência lembra aos
Deputados que a proposta será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis.
Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à chamada de votação.nominal.

A Sra. Secretária (Deputada Maria OlMa) - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados:
Péricks Ferreira - Ajahnar Silva - Mauri Torres - Wilson Pires - Arnaldo Penna -

Bilac Pinto - Antônio Júlio - Gilmar Machado - Marco Régis - Miguel Martini -
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria Olivia -
Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Axnbrósio Pinto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Gemido Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Hely Tarqumio - Ibrahixn Jacob - João Batista de Oliveira -
João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
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José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Olinto Godinho - Paulo
Piau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira
- Tarcísio Henriques - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 48 Deputados. Não houve voto contrário. Está
aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 40197. A Comissão Especial.

Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição no 25196, do
Deputado Marcos Helênio e outros, que suprime o § 2 0 do ali. 67 da Constituição do
Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. Em votação. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, 1, c/c ali. 263, do Regimento Interno. Com  a palavra, a
Sra. Secretária, para proceder à chamada de votação nominal.

A Sia. Secretária - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados:
Péricles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelino Carneiro Leão - Mauri Torres - Wilson

Pires - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Antônio Júlio - Gilmar Machado - Ronaldo
Vasconceilos - Marco Régis - Miguel Martini - Cleuber Carneiro - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria Olivia - Aílton Vilela - Ambrósio
Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Roberto - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Hely
Tarquinio - Ibrahim Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - LeonidioBouças - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Olinto Godinlio - Paulo Nau - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise -. Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sin" 49 Deputados. Não houve voto contrário. Está
aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 25196. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 36197, do
Deputado José Bonifácio e outros, que dá nova redação ao art. 134 da Constituição
do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta com a Emenda n°
1. que apresenta. Em votação, a emenda pelo processo nominal. de conformidade
com o art. 260, 1. c/c ali. 263, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem
aprová-la deverão responder "sim"; os que desejarem rejeitá-la deverão responder
"não". Em votação, a proposta, salvo emenda. Com  a palavra, a Sra. Secretária, para
proceder à chamada dos Deputados.

ASra. Secretária -(- Faz achamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados:
Péricles Ferreira - Ajalmar Silva - Adelino Carneiro Leão - Mauri Torres - Wilson

Pires - Arnaldo Perna - Bilac Pinto - Antônio Júlio - Gilmar Machado - Ronaldo
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Vasconceilos - Marco Régis - Miguel Martini - Cleuber Carneiro - Francisco
Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria Olivia - Agostinho Patrús - Aílton
Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Roberto - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Gemido Nascimento -
Gemido Santannn - Gil Pereira - Hely Tarquimo - Ibrabim Jacob - João Batista &
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Rinns - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Olinto Godinho -
Paulo Nau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro
Vieira - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 51 Deputados. Não houve voto contrário. Está
aprovada a Proposta de Emenda à Constituição n° 36/97, salvo emenda. Em votação,
a Emenda a° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Com  a palavra, a Sra.
Secretária, para proceder à chamada de votação nominal.

ASia. Secretária-(- Faz achamada.)
- Respondem "sim" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados:
Péricles Ferreira - Ajalinar Silva - Mauri Torres - Wilson Pires - Arnaldo Penna -

Bilac Pinto - Ronaldo Vasconceilos - Marco Régis - Miguel Martini - Cleuber
Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Maria Olivia - Agostinho Patrús
- Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade -
Antônio Roberto - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Gemido Santanna - Gil Pereira -
Hely Tarquimo - Ibrahim Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hpnnnç - José Braga - José Henrique - José Maria Barros
- José Militão - Kemui Kuinaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Olinto
Godinho - Paulo Nau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Wilson Trópia.

- Respondem "não" à chamada de votação nominal os seguintes Deputados:
Gilmar Machado - Ivo José - Adelino Carneiro Leão - Anivaldo Coelho - Gemido

Nascimento - Marcos Helênio - Maria José Haueisea
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 43 Deputados; votaram "não" 7 Deputados- Está

rejeitada a Emenda n° 1. Está- portanto, aprovada a Proposta de Emenda à
Constituição n° 36197. A Comissão de Redação.

Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 739/96, do Deputado
Durval Angelo. que dispõe sobre o uso de uniformes por policiais civis nos casos que
especifica e da outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Defesa Social opina por sua rejeição.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.
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• Deputado Gilmar Machado - Verificação. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação de

votação, nos termos do art. 263 do Regimento Interno. Solicito aos Deputados que
ocupem seus lugares. Os que votaram a favor do projeto queiram levantar-se. (-
Puasa.) Podem assentar-se. Os que votaram contra o projeto queiram levantar-se. (-
Pausa.) Podem assentar-se. Votaram "sim" 8 Deputados; votaram "não" 27
Deputados. Houve 3 votos em branco. Com a presença do Presidente, temos 39
Deputados. Está, portanto, ratificada a rejeição do projeto. Arquive-se.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.239/97, do Deputado José Militão, que
dá nova redação ao inciso 1 do art. 69 da Lei n° 7.109, de 13110197, que contém o
Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais. As Comissões
de Justiça e de Administração Pública perderam o prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado João Leite opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou. Em votação, o Substitutivo n°
1, que recebeu parecer pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 1 turno, o
Projeto de Lei n° 1.239197 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de
Administração Pública.

Votação, em 
Ia 

turno, do Projeto de Lei n° 1.390/97. do Deputado Paulo Schettino,
que dispõe sobre a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito e
dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina pela sua aprovação com as Emendas
n

a
s 1 a 62 que apresenta. Vem à mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado,

em que solicita o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 1.390197. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.393197, da CPI do sistema
penitenciário, que dispõe sobre o transporte & preso provisório ou condenado. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Direitos Humanos opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
1.393197 com a Emenda n° 1. A Comissão de Direitos Humanos.

Votação. em 10 turno, do Projeto de Lei n° 771/96, do Deputado Geraldo
Nascimento, que acrescenta parágrafo ao art. 5°da Lei n° 10.624, de 1712192. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação. Em votação. Os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
• Deputado Marcos Helênio - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder á verificação de

votação, nos termos do art. 263 do Regimento Interno. Solicito aos Deputados que
ocupem os seus lugares. Os que votaram a favor do projeto queiram levantar-se. (-
Pausa.) Podem assentar-se. Os que votaram contra o projeto queiram levantar-se. (-
Pausa.) Podem assentar-se. Votaram "sin" 13 Deputados. Votaram "não" 28
Deputados. Está ratificada a rejeição do projeto. Arquive-se.

Votação. em 10 tino, do Projeto de Lei n° 1.2191972 do Deputado Miguel Martini,
que altera a Lei n° 11.404. de 26/1/94, que contém as normas de execução penal. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina por sua rejeição. Para encaminhar a votação, com a
palavra, o Deputado Miguel Martini.

O Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a intenção desse
projeto é a seguinte. Os municípios-sede das regionais tiveram o privilégio de receber
as regionais. Então, que eles possam contribuir, permitindo que sejam construídos
presídios nessas sedes.

Prefeito algum, entre os 853 de Minas Gerais. aceita que se construa um presídio
no seu município. Pensa que, no dia em que fizer isso, perderá a eleição. Há
necessidade de construir presídios, e não há local para construir. Chegamos ao
absurdo de um município pedir que se construísse uma cadeia pública num outro
município. O que estamos querendo com isso é apenas corrigir a situação. Não
significa que o Governo vá construir, mas que esse Prefeito não terá mais como se
opor, nem terá desgaste político se o presidio for construído, pois ele poderá dizer
que é por força da lei. Essa é a intenção.

Há uma orientação da Secretaria da Justiça para que isso não aconteça sob outras
alegações - por exemplo, a de que se deve olhar a periculosidade. Enfim, eles têm os
seus critérios e deles não querem abrir mão. Ora, não estou obrigando a construir
nada. Estou apenas dizendo que, se for para construir, há um espaço reservado para
isso. E. entre as 25 prefeituras que compõem a sede das regionais, pode-se verificar o
melhor local para se construir o presídio de alta periculosidade, usando-se os
critérios da Secretaria da Justiça. Estou encaminhando esse projeto e solicito que os
parlamentares votem favoravelmente a ele, pelos motivos expostos.

O Sr. Presidente - Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado João
Batista de Oliveira.

O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, eu gostaria de encaminhar
contrariamente, porque, embora respeite o autor do projeto. acho que o critério para a
construção de penitenciarias deve ser outro. Por que não naqueles municípios que
receberam montadoras de veículos ou indústrias que vão oferecer mais de 500
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empregos? A sede das regionais tem hoje, um escritório com três, quatro, cinco ou
seis funcionários, e nem sempre é nela que está a maior demanda. Então, acho que
deveríamos buscar critérios que os órgãos de segurança do Estado, como a Secretaria
da Justiça, possam recomendar tecnicamente.

Nesse caso, em relação aos presídios, acho que isso deveria ser regionalizado, pois
assim cada região será obrigada a receber os seus presos. Então, acho que o ganho é
muito pequeno para uma sede de regional, que teria de receber em contrapartida o
ônus e o estigma de uma penitenciária. Eu gostaria de propor então que, se fosse o
caso, fizéssemos até uma emenda para que o município que recebesse indústrias que
oferecem mais de 200 ou de 500 empregos recebesse também as penitenciarias.
Então, eu gostaria de encaminhar contra esse projeto.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Miguel Martini - Verificação. Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai proceder à verificação, nos

termos do art. 263 do Regimento Interno. Solicito aos Deputados que ocupem seus
lugares. (- Pausa.) Solicito aos Deputados que votaram a favor do projeto que se
levantem. (- Pausa.) Podem se assentar. Os Deputados que votaram contra o projeto
queiram se levantar. (- Pausa.) Podem se assentar. Votaram "não" 32 Deputados;
votaram "sir" 5 Deputados; houve 1 voto em branco. Com  a presença do Presidente,
totalizamos 39 votos. Está ratificada a rejeição do projeto. Arquive-se.

Votação. em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.258/97. do Deputado José Militão, que
dispõe sobre o recolhimento de contribuição previdenciária por ocupante de cargo em
comissão em outro Poder que não o de origem. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de
Administração Pública opina por sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer
pela aprovação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo n° 1, fica prejudicada a Emenda
n° 1. Está, portanto, aprovado, em 10 turno, o Projeto de Lei n° 1.258197 na forma do
Substitutivo n°1. A Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.273/97, do Deputado José Militão, que
acrescenta parágrafo ao art. 30 da Lei u° 9.754, de 1611/89. A Comissão de Justiça
concluiu pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Administração Pública que perdeu prazo para emitir parecer.
Em votação, o Substitutivo n° 1, que recebeu parecer pela aprovação, salvo emenda.
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Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Em votação, a Emenda n°1, sem parecer. Os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o
Projeto de Lei no 1.273197 na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda no 1. A
Comissão de Administração Pública.

Votação. em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.299197, do Deputado João Batista de
Oliveira, que autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de trechos
rodoviários. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu parecer pela aprovação. Os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.
Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.299/97 com a Emenda n°
1. A Comissão de Administração Pública.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 326/95, do Deputado João Batista de
Oliveira, que dispõe sobre a promoção, pela Loteria Mineira, de extração especial da
Semana do Excepcional. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno, com a Emenda n° 1, que
apresenta. Foram apresentadas ao projeto as Emendas n°s 2 e 3, que serão votadas
independentemente de parecer, nos termos do § 40 do art. 189 do Regimento Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, que recebeu
parecer pela aprovação. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 2, sem parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço que seja feita a leitura da

emenda.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a leitura da

Emenda n° 2.	 -.
O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Lê:).
- A emenda n° 2, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada no dia 2812198
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 2. Os Deputados que a aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda n° 3,
sem parecer. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à leitura da
Emenda n° 3.

O Sr. Secretário - (- Lê:).
- A Emenda n° 3, lida pelo Sr. Secretário, é a publicada na edição do dia 28/2/98.
0 Sr. Presidente - Em votação, a Emenda n° 3. Os Deputados que a aprovam



128
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado, em
20 turno, o Projeto & Lei n° 326195 com as Emendas n°s 1 a 3. A Comissão de
Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 901/96, do Deputado Raul Lima Neto,
que dispõe sobre a condução de animais domésticos nas rodovias estaduais. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram- (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto, aprovado, em 2° tino, o Projeto de Lei n° 901196 na forma do
Substitutivo n°1. A Comissão de Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 9 13196, do Deputado Jorge Hanna, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter imóvel de propriedade do Estado ao
Município de ~pó. A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fia portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 913196 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não há

"quoruin" para continuação dos trabalhos. Solicito o encerramento da reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"
para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de amanha, dia 4. às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.
Levanta-se a reunião.

*,. Sem revisão do orador.
ATA DA 25 Ia 	E)ÇERAORDINÂRIA, EM 413198

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2a Parte (Ordem do Dia):

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos do
Deputado João Leite (2); aprovação - Votação. em 1° turno, do Projeto de Lei n°
95195; rejeição; verificação de votação; inexistência de "quorum" para votação;
anulação da votação; renovação da votação; rejeição; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para votação; chamada de recomposição de "quorum";
existência de "quorum" para votação; renovação da votação; rejeição; verificação de
votação; ratificação da rejeição - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 425195;
rejeição - Votação. em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.127197; discursos dos
Deputados João Leite. Ronaldo Vasconceilos. Gilmar Machado e Miguel Martini;
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rejeição - Votação. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.153197; rejeição; verificação
de votação; ratificação da rejeição; declaração de voto - Votação, em 20 turno, dos
Projetos de Lei n°5 1.176 e 1.450/97; aprovação na forma do vencido em 1° turno -
Prosseguimento da votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 478195; rejeição;
verificação de votação; ratificação da rejeição; declaração de voto - Discussão, em 10

turno, do Projeto de Lei no 241195; rejeição; verificação & votação; ratificação da
rejeição; declarações de voto - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 929196;
discursos dos Deputados Geraldo Nascimento e Ivo José; encerramento da discussão;
aprovação na forma do Substitutivo n o 1 - Discussão, em 2° turno, da Proposta de
Emenda à Constituição a° 30196; requerimento do Deputado João Leite; questão de
ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Dilzon Melo - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajairnar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dinis Pinheiro - Djalrna Diniz - Duival Angelo -
Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqmmo - Ibrabim Jacob - bani Barbosa - Ivair Nogueira
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hanuas -
José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Keinil Kuniaira -
Leonídio Bouças - Linz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa -Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h15min, a lista de

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

Ia Parte
Ata

- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.
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? Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
2 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

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

de Emenda à Constituição nos 25196, 36 e 40/97. bem como os Projetos de Lei nos
1.299197, 326195, 901196, 913196, 1.239197, 771/96, 1.258197. 1.219197 e 1.273197,
em virtude de terem sido apreciados na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em que

solicita a inversão da pauta da reunião de modo que o Projeto de Lei n° 478195 seja
apreciado em último lugar entre as matérias em fase de votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em que solicita a inversão da
pauta de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n° 30/96 seja apreciada em
penúltimo lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 95/95. do Deputado Marcos Helênio,
que dispõe sobre a aplicação de recursos constitucionalmente definidos na
manutenção e no desenvolvimento de ensino. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas n°s 1 a 6, que apresenta A Comissão
de Educação opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1 a 6, da Comissão de
Justiça e 7 e 8, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas n os 1 a 6, da Comissão de Justiça; 7 e S. da
Comissão de Educação, e 9 a 11, que apresenta. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Rejeitado.

O Deputado Gilinar Machado - Verificação. Sr. Presidente.
O Sr- Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem

os seus lugares e informa que procederá à verificação de votação nos termos do art.
263 do Regimento Interno, procedimento que será adotado nas verificações feitas
nesta reunião.

- Procede-se à verificação de votação-
0 Sr. Presidente - Votaram "sir" 9 Deputados; votaram "não" 28 Deputados. Não

há comissão em funcionamento. Não há número suficiente para a votação, razão por
que a Presidência a torna sem efeito e, verificando a chegada de outros Deputados ao
Plenário, vai renová-la. Em votação, o Projeto de Lei n° 95/95, salvo emendas. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Durval Angelo - Verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem

seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 32 Deputados,

perfazendo um total de 35 Deputados. Com o Presidente, 36 Deputados. Não
havendo número suficiente para a votação, a Presidência vai recomendar a
recomposição de "quorum" e solicita ao Sr. Secretário que faça a chamada dos
Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 44 Deputados. Há, portanto, "quorum"

para a votação da matéria constante na pauta. Em votação, o Projeto de Lei n° 95/95,
salvo emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Ivo José - Solicito verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem

seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 3 Deputados; votaram "não" 39 Deputados. Está

rejeitado. em 1 0 turno, o Projeto de Lei n° 95195 Arquive-se.
Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 425195. do Deputado Ermano Batia

que acrescenta parágrafo ao art. 48 da Lei n° 7.109, de 13110177, que contém o
Estatuto do Pessoal do Magistério Público do Estado de Minas Gerais. O parecer da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade do projeto, foi rejeitado pelo
Plenário. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto.
Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Administração Pública, que
opina pela rejeição da Emenda n° 1. Em votação, o projeto, salvo emenda Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram- (- Pausa.) Rejeitada
Arquive-se.

Votação. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.127/97, do Deputado Gil Pereira, que
: dá nova redação ao parágrafo único do art. 1° da Lei n° 12.171, de 31/5/96. A

Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno. Para encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de encaminhar contrariamente a

j	esse projeto e aproveitar para pedir que seja colocado em votação o projeto de minha
.p autoria que proíbe o fumo nas escolas estaduais. Já temos estudos demonstrando que

nessa idade, especialmente quando o jovem está no 1 0 ou no 2 0 grau, que se inicia o
vício no tabaco e no álcool.
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Espero que os Deputados desta Casa votem contrariamente a esse projeto porque

ele vem trazer problemas para nossos jovens. Por isso, Sr. Presidente, gostaria de
encaminhar pela rejeição desse projeto-

0 Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Ronaldo
Vasconcelios.

O Deputado Ronaldo Vasconcelios - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados. Todos os senhores sabem & nossa luta ambiental nesta Casa desde 1987,
e este projeto do ilustre Deputado Gil Pereira, embora com a justificativa de ajudar as
escolas, presta a comercialização do fumo. Então, como Deputado ambientalista e
antitabagista, encaminho contrariamente à aprovação do projeto.

• Sr. Presidente -Para encaminhar, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, a Bancada do PT estará votando

contrariamente ao projeto; já tínhamos nos colocado contrariamente a ele. Não
podemos transformar as escolas, que têm como responsabilidade a formação e a
informação aos alunos, em espaço de comercialização de bebidas alcóoicas e
cigarros, mesmo com justificativa de que isso poderia gerar recursos, pois a
deformação que o fumo e o álcool provocam é muito maior do que o valor em
dinheiro que essas escolas estariam recebendo. Então, é com esses objetivos que
estamos votando contrariamente ao projeto. A escola é um espaço aonde se vai
aprender, e não se promoverem festas, porque, para isso, já temos clubes e
associações. Assim, nossa bancada vota contrariamente ao projeto.

• Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, queremos também encaminhar

contrariamente a esse projeto de lei, por todas as razões aqui colocadas, e inclusive
de nossa autoria. Esta Casa entendeu dessa maneira e aprovou esse projeto de lei. O
Governador Eduardo Azeredo sancionou um projeto de lei de nossa autoria que
obriga que todas as bebidas alcoólicas tenham no rótulo, como acontece nos maços
de cigano e em todas as propagandas dele, a advertência de que o seu uso excessivo
causa mal à saúde e o seu uso prolongado causa dependência. Seria um contra-senso
aprovar um projeto de lei com esse fim, pois estaríamos dando a possibilidade e até
mesmo estimulando nossa juventude e nossos adolescentes a começarem a se viciar
tanto na bebida alcoólica quanto no cigarro. Por isso. encaminhamos contrariamente
a esse projeto de lei.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se.

Votação. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.153197, do Deputado Dimas
Rodrigues, que institui o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à
Fruticultura Norte-Mineiras. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
rejeição do projeto. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
• Deputado Agostinho Patrús - Peço verificação, Sr. Presidente.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem

seus lugares.
- Procede-se á verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votou "sin" 1 Deputado; votaram "não" 32 Deputados; votaram

em branco 6 Deputados. Com a presença do Presidente, temos 40 Deputados, ficando
ratificada a rejeição do projeto. Arquive-se.

Declaração de Voto
O Deputado Carlos Pimenta - Pediria à Presidência que fizesse constar em ata o

meu voto favorável ao projeto do Deputado Dimas Rodrigues, uma vez que se trata
de projeto importante, específico para a minha região. Sabemos da urgência da
criação de um programa de fruticultura no Norte de Minas e da recuperação da
cotonicultura que já foi devastada pelo bicudo, num passado recente. Na declaração
de voto de V. Exa., parece-me, salvo engano, que não constou o meu voto favorável,
e gostaria que isso constasse em ata.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que o voto foi
registrado como favorável.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.176197, do Deputado João Batista de
Oliveira, que proíbe a cobrança de taxas. mensalidades e contribuições nas escolas da
rede estadual e dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.176/97 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.450/97, do Deputado Bené Guedes,
que altera o art. 20 da Lei n° 11.488, de 1316194, que autoriza o Poder Executivo a
doar imóvel ao Município de Ervália A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 1.450/97 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Prosseguimento da votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 478195, do Deputado
Marcos Helênio, que dispõe sobre o livre acesso da sociedade aos estabelecimentos
policiais e carcerários. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1° turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem
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seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 9 Deputados; votaram contra 24 Deputados;

encontram-se em comissão 11 Deputados, perfazendo um total de 44. Está, portanto,
ratificada a rejeição do Projeto de Lei n0 478/95. Arquive-se.

Declaração de Voto
O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

nossa bancada, por urna questão de coerência com a democracia, com a abertura,
contra o sistema de recrudescimento da violência policial e contra a ditadura militar,
votou a favor do livre acesso da sociedade aos estabelecimentos policiais e
carcerários.

O que nos impressiona é a mudança de comportamento desta Casa. O projeto foi
aprovado nas Comissões de Direitos Humanos e de Justiça, passou em 1° turno,
chegou ao 2° turno e agora é rejeitado. Parece-me muito sintomática essa mudança.
Não sei se houve intervenção de alguém. mas lamento que o Executivo tente, mais
uma vez, mudar votos nesta Casa.

A sociedade tem o direito de verificar os porões da ditadura que ainda
permanecem, verificar as salas que são chamadas de "igrejinhas", as salas de tortura,
que esta Assembléia soube fiscalizar e denunciar. Portanto, temos somente a
lamentar que a Assembléia tenha mudado o seu comportamento do 1 1 para o 21
turno.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 241195, do
Deputado Marcos Helênio, que cria o Fundo Estadual do Trabalho e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua
aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina por sua aprovação com as Emendas n°s 1. da Comissão de Justiça. e
2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, peço verificação de votação.
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita aos Deputados que ocupem

seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação.
O Sr. Presidente - Votaram a favor 6 Deputados; votaram contra 26 Deputados; há

11 Deputados em comissão. Portanto, está ratificada a rejeição do projeto. Arquive-
se.

Declarações de Voto
0 Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, mais uma vez quero dizer que a
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nossa bancada votou a favor de um fundo que cria unia proposta para o trabalhador,
ou seja. um Fundo Estadual do Trabalho.

O que me admira - e desafiaria os Deputados a responder - é o seguinte:
constitucionalistas da Casa. Deputados que se dizem coerentes, a Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade, a Comissão de Administração Pública opina
pela aprovação do projeto com uma emenda da Comissão de Justiça, a Comissão de
Fiscalização Financeira também opina pela aprovação do projeto com a Emenda n°
1. da Comissão de Justiça, e a Emenda n° 2. Acredito que deve haver, no mínimo,
uma satisfação por essa falta de coerência, por essa mudança radical, ou é o
Governador que está exigindo esse tipo de votação? Isso é totalmente incoerente.

Alguns Deputados, lamentavelmente, não merecem respeito. Alguns Deputados
nem sabem o que estão votando, não acompanham a comissão, são maria-vai-com-
as-outrat

O Deputado Arnaldo Penna - Sr. Presidente, quero manifestar o meu voto
contrário ao projeto, dizendo ao Deputado Marcos Helênio que o desafio dele não
tem o menor sentido. uma vez que o fato de um projeto ter passado por comissões
não significa que deva ser aprovado aqui.

Aliás, há uma emenda à Constituição a ser votada em pouco; houve um parecer
pela aprovação da emenda, e tenho certeza de que o Deputado Marcos Helênio se
posiciona contrariamente a ela.

O fato de as comissões terem opinado favoravelmente ao projeto não significa, ao
final, que deva ser aprovado em Plenário.

O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, apenas para justificar não só o nosso
posicionamento pessoal com relação a essa matéria, mas o posicionamento da
bancada governista, porque não poderemos jamais querer votar aqui matérias
redundantes, quanto à matéria sobre a qual versa o projeto. devo dizer que já existe
um Fundo de Fomento de Desenvolvimento Social e Econômico do Estado de Minas
Gerais, cujo objetivo é igual ao que se propõe no projeto. Então, as fontes
mencionadas como fontes de receita, ou seja. os Bancos estaduais, não poderão ser
utilizadas porque os Bancos são sociedades anônimas. Essa é a razão, pela qual nós,
pessoalmente, e também a bancada governista nos posicionamos contra o projeto em
boa hora.

O Sr. Presidente - Discussão. em 1 1 turno, do Projeto de Lei n° 929196, do
Deputado Geraldo Nascimento, que aplica os efeitos da Lei n° 12.276, de 2517196, à
execução das obras de duplicação da Rodovia BR-381 no trecho entre Belo Horizonte
e Governador Valadares. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária opina por sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1. da Comissão
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de Administração Pública. Em discussão, o projeto. Para discutir, com a palavra, o
Deputado Gemido Nascimento.

O Deputado Gemido Nascimento - Sr. Presidente, caros colegas, na qualidade de
representante do povo mineiro, com área de atuação centrada no Vale do Aço,
desejamos expressar a nossa preocupação com o número de acidentes rodoviários que
vêm se registrando, nos últimos anos, nas BRs 381 e 262, estrada que une o trecho
enfie Belo Horizonte e a cidade de Governador Valadares.

Não temos dúvidas em afirmar que essa é, atualmente, uma das mais perigosas
rodovias que atravessam o território mineiro, contribuindo para engrossar as
estatísticas de vitimas fatais do tráfego. índices da vergonha que acusam o sacrificio
anual de milhares de vidas.

Em nossa opinião, a má conservação da rodovia é a causa principal dos acidentes.
O maior responsável é o poder público, que ainda administra a quase totalidade de
nossa malha viária. Nas mãos dele estão as vidas dos que trafegam pela rodovia. O
fluxo aumenta, e a estrada sequer melhorou, quando já passa da hora de sua
duplicação e outras melhorias nas obras de arte.

No Estado de São Paulo, onde a malha viária é objeto de maior atenção por parte
do governo e de manutenção constante e de qualidade, os índices de acidentes são
significativamente menores.

Nas rodovias mineiras, em 16 mil acidentes acontecidos em 1996, envolvendo
11.500 veículos, morreram 1.200 pessoas. Infelizmente, tivemos que relatar aqui
esses números gritantes de feridos e mortos. Não era essa a nossa vontade. Gostaria
de estar aqui hoje falando de uma estrada que traz vida e trabalho e não dessa, que
tanto nos atormenta e assusta. E preciso que sejamos mais realistas.

Enquanto a reivindicação não vira realidade, os acidentes e as mortes continuarão
a manchar o asfalto. A duplicação das BRs 381 e 262 é. sem dúvida alguma, uma
prioridade. Por assim entendermos e por sabermos das dificuldades do Estado é que
não colocamos em discussão apenas o problema. Trazemos também alternativas para
solucioná-lo, como, por exemplo, o Projeto de Lei n° 929196, ora em votação - e
somos por sua aprovação -, que estabelece parcerias com empresas com vistas à
execução dessa obra. Vamos defendê-las! Nós propomos soluções práticas e vi'veis.b

A rodovia BH-Governador Valadares tem que merecer unia atenção imediata das
autoridades para que seja revertida uma situação que, colocando vidas em risco e
causando prejuízos à economia do Estado, envergonha os mineiros.

Estamos fartos de declarações, propaganda e promessas. Queremos, sim. Sr.
Presidente, caros colegas, a duplicação dessa rodovia, que, no nosso entendimento,
tem que se transformar numa verdadeira rodovia da vida, e que não permaneça essa
vergonhosa estrada da morte. O meu muito obrigado pela aprovação desse projeto.

0 Sr. Presidente - Para discutir, com a palavra, o Deputado Ivo José.
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O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, Srs. Deputados, também gostaríamos de

encaminhar a discussão do Projeto de Lei n° 929196, do Deputado Gemido
Nascimento, que agora está sendo votado na forma do Substitutivo no 1. Estamos
também fazendo a indicação favorável à votação desse projeto, uma vez que não há
dúvida da importância da duplicação da rodovia que liga Belo Horizonte a
Governador Valadares. Esta Assembléia tem promovido audiências públicas, debates
e reuniões. aqui na Casa e nas cidades do interior, com associações microrregionais,
empresas e toda a sociedade do Leste mineiro, contribuindo para a viabilização desse
projeto.

A apresentação do projeto do nosso companheiro Gemido Nascimento é oportuna,
porque traz a debate esse assunto e reforça todo o anseio da nossa população do Leste
mineiro. Temos, sim., que encontrar alternativas junto aos Governos Estadual e
Federal e junto ao fundo da Vale do Rio Doce, que é a mais recente expectativa da
nossa população de utilizar recursos que vão ser pulverizados nos municípios e que
seriam concentrados em urna obra estruturante, beneficiando direta e indiretamente a
maioria das cidades do Leste mineiro e, por conseqüênca todo o Estado de Minas
Gerais.

Portanto, gostaríamos de reforçar esse apelo do Deputado Gemido Nascimento pela
aprovação do Projeto de Lei n° 929196 na forma do Substitutivo n° 1, por
entendermos que temos de encontrar todos os meios possíveis para tornar viável essa
duplicação, tanto para garantir mais segurança na rodovia, impedindo todas essas
mortes que vêm ocorrendo todos os dias, quanto para garantir o desenvolvimento. O
Vale do Aço, o vale do no Doce, o vale do Mucuri, o vale do Jequitinhonha, todas as
cidades que sofrem a influência dessa duplicação não podem ficar isoladas do
desenvolvimento que certamente será impulsionado em função da duplicação da
Fernão Dias, com a integração do Estado ao MERCOSUL. Então, fica aí também o
nosso voto favorável ao Projeto de Lei n° 929196.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado- Está, portanto, aprovado, em 1° turno, o Projeto de
Lei n° 929196 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 30196, do
Deputado Cleuber Carneiro e outros, que altera o inciso XXXIV do art. 62 e o art.
247 da Constituição do Estado. Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite,
em que solicita o adiamento da discussão da Proposta de Emenda à Constituição n°
30/96 por cinco dias. A Presidência vai deixar de colocar o requerimento em votação,
uma vez que verifica de plano, que não há "quorunf suficiente para tal.

Questão de Ordem
0 Deputado Adelino Carneiro Leão - Considerando a importância da análise da
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Proposta de Emenda à Constituição n° 30/96 e verificando a inexistência de
"quomm", solicito de V. Exa. que encerre, de plano, esta reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para a continuação dos nossos trabalhos e encerra a reunião, convocando os
Deputados para a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 18 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas do dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Jorge Eduardo de
Oliveira e Paulo Piau, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Paulo Piau que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que. lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a Presidência informa que a
reunião se destina a empossar o Vice-Presidente eleito em 18/11197, Deputado Paulo
Piau, e declara empossado esse parlamentar. Encerrada a 18 Parte dos trabalhos,
passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. A Presidência passa a direção dos trabalhos ao Deputado Paulo Nau e
apresenta requerimentos em que solicita sejam realizadas audiências públicas da
Comissão com os Srs. Jorge Cury. Secretário da Indústria e Comércio da Bahia, e
Rodolfo Torino. Secretário da Fazenda da Bahia, para se discutirem os incentivos
que o Governo da Bahia oferece às empresas nas áreas de turismo, indústria e
comércio; com os Srs. Byron Costa Queiroz. Presidente do Banco do Nordeste no
Ceará, e Marcos Barroso, Superintendente do Banco do Nordeste na Bahia, para se
discutirem os projetos que o Banco do Nordeste do Brasil desenvolve para
cooperativas e associações comunitárias e a melhor forma de estender os beneflcios
do PRODETIJR aos municípios do Norte de Minas; no Município de Januária, com
os Srs. Maurício Teixeira Campos. Secretário de Indústria, Comércio e Turismo;
Paulo Sáfady Simão. Presidente da TURMINAS, e lideranças e autoridades da região
engajadas no projeto de desenvolvimento turístico do município; em Bocaiúva, com o
objetivo de se debaterem os novos rumos da Industrial Malvina e seus reflexos para
os empregados diante da recusa destes em lotear a empresa como forma de
receberem seus pagamentos; no Município de Montezuma, com os Srs. Maurício
Teixeira Campos. Secretário de Indústria. Comércio e Turismo; Paulo Sáfady Simão,
Presidente da TURMINAS, e lideranças e autoridades da região engajadas no projeto
de desenvolvimento turístico do município. para se discutirem medidas a serem
adotadas com vistas ao desenvolvimento do pólo turístico na região. Colocados em
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votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado Paulo
Nau retoma a Presidência ao Deputado Gil Pereira e agradece a co~ nele
depositada ao ser eleito Vice-Presidente da Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de março de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannn - Raul Lima Neto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI 14° 1.497197

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

o Projeto de Lei n° 1.497/97, do Deputado Dil.zon Melo, visa a declarar de
utilidade pública o Estrela Esporte Clube, com sede no Município de Itaúna.

Aprovada a matéria no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2° turno, em cumprimento às
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
O Estrela Esporte Clube tem como final idade essencial a difusão do esporte, com

ênfase na prática do futebol.
Empenha-se também em difundir o civismo por meio de reuniões sociais e

culturais.
Por isso, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.497197 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 10 de março de 1998.
Sebastião Navarro Vieira. relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 349 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 10/3/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramalho e Ronaldo

Vasconceilos
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ala -?

Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos & Lei n os 1.629 e
1.630/98 - Requerimentos n°s 2.484 a 2.497198 - Requerimento do Deputado Marcos
Helênio - Comunicações: Comunicações das Comissões de Defesa do Consumidor,
de Transporte. de Assuntos Municipais. de Direitos Humanos, de Saúde e do
Trabalho e dos Deputados Ivair Nogueira, Gil Pereira. Paulo Schettino (2), Carlos
Pimenta, Maria Olivia Arnaldo Penna (6) e Glycon Terra Pinto - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Marcos Helênio, Gilinar Machado e
Geraldo Nascimento - 2 Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de
Pareceres: Parecer da Comissão de Justiça pela inconstitucionalidade do Projeto de
Lei n° 1.256197; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Marcos Helênio; aprovação - Requerimentos n°s 2.380 e 2.424/97; aprovação -
Requerimento n° 2.426/97; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento
n° 2.446197; aprovação - ? Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados João Leite e José Militão; aprovação - Discussão, em
1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 24197; requerimento contido no Oficio
n° 8/98, do Procurador-Geral de Justiça; deferimento - Discussão, em l o turno, do
Projeto de Lei 0 955196; requerimento contido no Oficio n° 40198, do Governador do
Estado; aprovação do requerimento - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n°
2.147194; requerimento contido no Oficio n° 41198. do Governador do Estado;
aprovação do requerimento - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei a° 1.336197;
aprovação - Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 557/95; aprovação com as
Emendas n°s 1 a 6- Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.169/97; votação
do Substitutivo n° 1; rejeição; votação do projeto; rejeição - Discussão, em 1° turno.
do Projeto de Lei a° 1.454197; rejeição - Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
488195; votação do projeto, salvo emenda; rejeição; verificação de votação;
inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos; anulação da votação -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - lvo
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José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ainbrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Perna -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Djahna Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqiiínio -
Ibrahiin Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite
- Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José
Maria Barros - José Militão - Kemil Kuinaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Nau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson
Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - As 14h15min. a lista de

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

18 Parte
1 8 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3°-Secretário, na funções de 2°-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
28 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Ronaldo Vasconceilos) - Não havendo correspondência
a ser lida, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores
inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.629198

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Unaí, com sede no Município de Unai.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Unai, com sede no Município de Unai.
Art, 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Romeu Queiroz
Justificação: Com uma estrutura administrativa organizada, o trabalho da APAE

de Unai vai além do tratamento de doenças mentais. Dessa forma, promove a
educação e a qualificação profissional do excepcional por pessoal altamente
especializado.

Em cumprimento ao previsto em seu estatuto, pleiteia dos órgãos públicos e das
empresas privadas oportunidades para seus assistidos, para que possam desempenhar
funções compatíveis com sua capacidade. O resultado desse meritório trabalho é a
integração do excepcional na sociedade.

Por se tratar de instituição que goza de elevado conceito devido ao admirável
projeto por ela realizado, este parlamento, em reconhecimento ao seu valor, irá
empenhar-se na aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188. c/c o art. 103, inciso 1. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.630198
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itainoji o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Itamoji o

imóvel constituído de terreno com área de 734m' (setecentos e trinta e quatro metros
quadrados), situado nesse município. na Rua Rodolfo José Paula, registrado sob o
6.538, a fis. 145 do livro 3-IC no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Monte Santo de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à construção do Paço
Municipal.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Rêmolo Aloise
Justificação: Em 1924 o Estado de Minas Gerais recebeu em doação, de particular,

um imóvel urbano com a condição de ser destinado a abrigar a cadeia pública da
vila. Para tanto, os doadores, às próprias expensas, adaptaram o prédio para o fim a
que o destinaram. Posteriormente, foi instalado no local o fórum da então comarca.
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Ocorre que, na gestão 1989-1992, o Prefeito Municipal construiu novo prédio para

o fórum em outro terreno, à Rua Cel. Lucas Caetano Vasco.
Agora, pleiteia o Chefe do Executivo a transferência do imóvel onde funcionou o

fórum ao domínio do município. a fim de que no local se construa o Paço Municipal.
Dado o interesse social de que se reveste a proposta, contamos com o apoio dos

nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vaio projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. do Regimento Interno.
REQUERIMENTOS

N° 2.484/98, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando se consigne nos anais
da Casa voto de congratulações com o Clube Atlético Mineiro por seu 90° aniversário
de fundação, a ser comemorado em 25/3/98. (- A Comissão de Educação.)

14° 2.485/98, do Deputado João Batista de Oliveira, solicitando seja formulado
apelo ao Presidente da República com vistas a que se envie ao Congresso Nacional
projeto de lei que trate da isenção do IPI sobre carros adaptados às pessoas
portadoras de deficiência fisica. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.486198, do Deputado Olinto Godinho, solicitando seja formulado apelo ao
Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à construção de um parque público
no Conjunto Habitacional Paineiras. no Bairro Estrela Dalva. (- A Comissão de
Educação.)

N° 2.487/98, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulações com a atriz Fernanda Montenegro por sua premiação no
Festival de Cinema de Berlin (- A Comissão de Educação.)

14° 2.488198, do Deputado Marco Régis, solicitando se consigne nos anais da Casa
voto de congratulações com o cineasta Walter SaBes Júnior pela preiniação de seu
filme no Festival de Cinema de Berlim. (- A Comissão de Educação.)

14° 2.489198, do Deputado Marco Régis, solicitando seja consignado nos anais da
Casa voto de congratulações com o cantor e compositor Mílton Nascimento pela
conquista do prêmio Grainny de 1998, na categoria "World Music", nos Estados
Unidos. (- A Comissão de Educação.)

14° 2.490198. do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja encaminhado ao
Governador do Estado pedido de informações sobre o funcionamento do Escritório de
Representação desse Governo em Brasília. (- À Mesa da Assembléia.)

14° 2.491198, do Deputado Marcos Helênio. solicitando seja encaminhado ao
Governador do Estado pedido de informações sobre o funcionamento do Escritório de
Representação desse Governo em São Paulo. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.492/98, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja encaminhado ao
Governador do Estado pedido de informações sobre o funcionamento do Escritório de
Representação desse Governo no Rio de Janeiro. (- À Mesa da Assembléia.)
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N° 2.493/98. do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja encaminhado ao

Secretário de Assuntos Municipais pedido de informações sobre o Programa de
Apoio e Desenvolvimento dos Municípios - PADEM. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.494198, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à obtenção das informações que menciona, sobre o
Programa de Mobilização de Comunidades, empreendido pelo Estado em parceria
com o SERVAS. (- A Mesa da Assembléia)

N° 2.495/98, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja formulado apelo ao
Secretário de Assuntos Municipais com vistas à obtenção das informações que
menciona, relativas ao Pró-Comunidade. (- A Mesa da Assembléia)

N° 2.496/98, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja formulado apelo aos
Secretários de Administração e da Educação com vistas à obtenção de informações
acerca da previsão para a realização de concursos públicos para o preenchimento de
cargos vagos na Secretaria da Educação e acerca dos concursos públicos realizados
desde 1993 até esta data. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.497/98, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja transcrita nos anais da Casa
a entrevista concedida pelo Sr. Walter Francisco de Moura. Prefeito Municipal de
Monda Nova de Minas, ao jornal "O Sertanejo". sobre a distribuição do ICMS
derivado da geração de energia elétrica da CEMIG nos municípios inundados pela
Represa de Três Manas. (- A Mesa da Assembléia.)

- E também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Defesa do
Consumidor, de Transporte. de Assuntos Municipais. de Direitos Humanos, de
Saúde e do Trabalho e dos Deputados lvair Nogueira, Gil Pereira, Paulo Schettino
(2), Carlos Pimenta, Maria Olivia, Arnaldo Perna (6) e Glycon Terra Pinto.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, senhores da imprensa meus senhores e minha senhoras, para falar sobre
a ética na politica; sobre este Poder, que constitui o pilar, o pé-direito, a coluna da
democracia; sobre as próximas eleições e sentindo a urgência desse pronunciamento
simples, mas veraz, é que uso esta tribuna.

Todos sabem que o momento por que estamos passando é de competição; mesmo
que não queiramos, podemos perceber isso na atitude de alguns colegas, de alguns
candidatos a uma cadeira nesta tão importante Casa o Poder Legislativo, o máximo
do Estado de Minas Gerais; conto com a paciência e a compreensão dos senhores
para o que eu vou dizer.

0 nosso País, a despeito do que muitos pe~ a despeito do que afirmam céticos.
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tem chance, porque somos uma Nação humilde, simples, mas abençoada por Deus,
apesar de nossos pecados. Percebem com muita clareza aqueles que se dedicam a
estudar o povo brasileiro que se trata de um povo misturado, mas que legou à
humanidade uma raça inteligentissima. Já disse de outras vezes, como antropólogo
bíblico, que nossa Nação tem muita imaginação. A mistura do europeu com o negro
e o índio sul-americano gerou uma raça campeã, cheia de imaginação. Vejam-se os
destaques de brasileiros em todas as áreas da participação humana, não só nos
esportes, não só na literatura, mas também na ciência. Temos campeões do mundo.
Entretanto, ainda somos uma Nação do Terceiro Mundo, ainda somos considerados
como o povo de maior índice de sofrimento da face da Terra pelo fato de que, na
nossa cultura, existem práticas reprováveis por toda consciência honesta e séria, mas
que, com o passar do tempo, tornaram-se tão crônicas, tão comuns, que, em nossos
dias, raras são as pessoas que acreditam que o Brasil possa mudar. O fato é que as
eleições de uma nação séria precisam realizar-se sem a influência de nenhum poder,
como o poder econômico e o poder empresarial. Mas é fato. O que digo aqui pode ser
provado por qualquer dos Deputados que militam na política: temos que enfrentar,
muitas vezes, competição desleal, em que nos vimos competindo numa corrida até
com os que vão a cavalo, talvez até pela falta de percepção de que há juizes e
tribunais mais altos observando-nos, e de que os tesouros da iniqüidade para nada se
aproveitam.

No Norte de Minas. especiflcamente, constatei, com provas, a prática ilícita da
compra de votos. Um candidato a Deputado, por exemplo, na cidade de Várzea da
Palma, comprou, pagou e depositou na conta de Vereadores R$ 10.000.00, para que o
apoio fosse dado à sua pessoa. Testemunhos como esse não só envergonham o povo
brasileiro como também adoecem o principal poder capaz de mudar, que é o poder
político.

Srs. Deputados, certa feita, lembro-me de um companheiro nosso muito querido,
Deputado Geraldo Rezende. quando disse, desta tribuna, que, se qualquer dos
companheiros aqui eleitos dissesse que não teve o financiamento da sua campanha
por empresários, estaria mentindo. A Constituição permite a aplicação e o
financiamento de campanhas por interesses filosóficos do povo, mas a coisa era
praticada de tal maneira que, dificilmente. a nossa mente poderia ser iluminada pela
realidade e pela verdade, uma vez que o costume e a prática de se fazer prevalecerem
os interesses dos financiadores tornaram-se necessários a tal ponto que mais
interessados que o próprio político em ser eleito eram aqueles que financiavam as
suas eleições.

Srs. Deputados, em nenhum momento eu teria a ousadia. a prepotência e a
petulância de julgar quem quer que seja, mesmo porque a mudança de
comportamento de um homem pode acontecer a qualquer momento, no instante em
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que ele for iluminado pela verdade. Mas tanrnnba foi a cauterização dessa prática
que o Ministério Público e aqueles encarregados de fiscalizar as eleições ficavam
quase que impotentes ante a prática nas eleições de nosso País. Desde o momento em
que aqui cheguei, eleito por um segmento que crê na vocação política que Deus me
deu, uma campanha simples e humilde em que gastamos não mais do que
R$25.000,00. Conseguimos, pela graça de Deus e pela fé daqueles que acreditaram
em nosso ministério político, chegar a esta Casa.

Quando aqui cheguei. não vim sozinho, cheguei com o nosso Governador, pois
minha casa votou em S. Exa., o Governador Eduardo Azeredo. Quero relatar um
fato. Lembro-me e, como testemunha, invoco a Deus, que estava presente, e alguns
dos Deputados e dos Vereadores - eu diria que a maioria da Câmara Municipal de
Belo Horizonte estava nessa reunião na legislatura passada. Naquela época, nessa
reunião que também teve a presença de Deputados governistas desta Casa, o então
Governador, através de seus representantes nesta Casa, desejou formar um bloco de
sustentação a seu governo, na Câmara Municipal da Capital mineira. Isso se deu pelo
fato de que pretendia o Governador construir uma avenida Antônio Carlos sobre a
que existe agora - o chamado "Minhocão" - bem como implementar o Veículo Leve
sobre Trilhos - VLT.

Todos reconhecemos que o trânsito na cidade de Belo Horizonte está um caos e que
nada se faz há décadas, para melhorá-lo A nossa Capital está cada vez mais inviável
para quem possui carro.

Lembro-me que, naquela época, o colega disse que o Estado tinha tanto dinheiro
que poderia construir uma outra Belo Horizonte sobre a atual. Naquele instante, os
representantes do Governo nos disseram que se tratava de uma prática natural -
como, de fato, é. Aos candidatos ou aos Vereadores que se afinassem com esse bloco
de sustentação seria repassada subvenção de Cr$15.000,00 para ser destinada a
associações e entidades que sustentassem a eleição deles.

Lembro-me ainda que, naquele dia, levantei a mão. interrompendo o expositor, e
disse: senhores representantes do Governador, digam a S. Exa. que este Vereador é
radicalmante favorável e está totalmente convencido de que precisamos
urgentemente dessas obras, mas que não aceitaria os Cr$1 5.000,0ff de subvenção,
porque se não ficaria parecendo que a votação e o apoio deste Vereador que se
empenhará na Câmara se daria pelo fato de ter podido participar desta distribuição
da subvenção social para a realização de obras. Lembro-me também de que, naquela
época, o Deputado que estava presidindo, assim como um outro Deputado me
disseram que o Governador saberia da minha atitude.

Eleito, aqui chegando governista, sempre votei com o meu Governador, a não ser
quando a minha consciência se confrontava com o projeto que aqui era apresentado.
Assim foi por ocasião da votação do IPVA e dos aumentos das taxas e emolumentos.
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quando este Deputado disse que aquele projeto era inviável, porque iria invibializar
que grande parte da população do Estado tivesse acesso à justiça.

Hoje vimos, não com alegria, mas com tristeza por não sermos ouvidos, que aquele
projeto, votado e aprovado, volta agora para modificação, porque realmente é
inviável. Mas o que me causa tristeza senhores, é a desconsideração que o Executivo
teve para com este Deputado, porque, no ano passado, prometidas foram ao nosso
partido oito ambulâncias, e as distribuímos em cidades onde não existem tal
transporte, em bairros altamente necessitados. Distribuímos, porque cremos na
atuação e na importância da realização dessas obras. Termino dizendo que foram
suspensas sob a alegação de que este Deputado votou contra. Isso, se real, causa-me
tristeza profunda, porque julgo que, no mínimo. S. Exa. não me considerou, pois, se
julgava que votava nele em razão de finezas, se julgava que votava nele por causa
das ambulâncias, houve desconsideração para com este Deputado. Deixo esta tribuna
ainda meditando, sem, porém, chegar a uma conclusão sobre o que representa o
Governador para mmi Queira Deus que nunca represente o mal e que nunca
representemos isso para ele. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

público presente, membros da imprensa, vamos abordar alguns temas de suma
importância para este Legislativo, além de comentar alguns aspectos relacionados
com a conjuntura nacional e estadual dentro desse breve espaço de tempo que nos é
permitido pelo Regimento Interno.

Em primeiro lugar, eu não gostaria de abordar um assunto que pertence, que
compete ao PMDB, isto é. a convenção que foi realizada. No entanto, não posso
deixar de tecer alguns comentários sobre os fatos ocorridos. O método utilizado por
Fernando Henrique realmente nos entristece. Conforme nossa análise, o PMDB, que
contava com pelo menos dois candidatos de alto nivel, como o ex-Presidente Itamar
Franco e o Senador Roberto Requião, não teve a preocupação fundamental de fazer
valer a sua condição, em termos de representatividade, de maior partido do País.

As nossas criticas são dirigidas ao Presidente Fernando Henrique, que procurou
cooptar de todas as fonnas, utilizando o poder a qualquer preço, usando mesmo o
aliciamento mais baixo e vil de convencionais mediante troca de favores. Que nos
perdoem os companheiros do PMDB, pois tenho a certeza de que não irão
compactuar com a farsa desenvolvida no domingo. Que nos perdoem os
peemedebistas que ainda se valem da ética e de ideais nobres como método na
política. A realidade, porém- é trágica. Quando o mais baixo fisiologismo contamina
personalidades como um Ministro da Justiça ou o Presidente da Câmara - que ontem
estava eufórico, num programa de televisão, como se tivesse acontecido uma grande
vitória para o seu partido -, é porque está na hora de repensarmos conceitos políticos
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e modelos institucionais. Isso é de fato infidelidade partidária. Fernando Henrique
está empenhado na reeleição, mas, em virtude dos métodos por ele utilizados,
podemos concluir que sua intenção é tornar-se imperador do Brasil. Ele não quer
adversários, ele não quer democracia, que agora ficou prejudicada.

Ele quer ser o nosso imperador. Venceu a convenção do PMDB, mas o processo foi
obscuro. Perdeu-se o processo democrático. Dessa forma .  e
conclamamos os bravos companheiros do PMDB para que façam a reversão. Pelo
que sabemos, é possível fazer a reversão até junho. E aqueles que têm sede de poder,
aqueles que querem as benesses do poder, aqueles que não querem nunca ficar longe
das vantagens realmente são os grandes fisiologistas que têm de procurar partidos
fisiológicos. Com toda a certeza, o 131DB - pelo menos a maior parte - é um partido
histórico, sério. Por isso. conclamo os companheiros, para que mudem esse quadro.

Quero também fazer um comentário a respeito de algumas situações que vêm
ocorrendo no Estado de Minas Gerais. O Governo Estadual tem feito uso abusivo de
propaganda. Não temos tido acesso à quantia despendida com publicidade. Podemos
ver somente seus efeitos, como essa propaganda maciça com o PROSAM Quero
saudar a liminar que suspendeu aquela "novelinh" ridícula do PROSAM, aquela
propaganda eleitoral que, além de tudo, poderia ser denunciada como propaganda
enganosa, pois não corresponde à inteira verdade.

Queremos nos congratular com o Ministério Público, especialmente na pessoa do
1k Rômulo Ferraz, que mais uma vez agiu em defesa do patrimônio público deste
Estado. Garantido pela Constituição, Azeredo tem o direito de ser candidato à
reeleição. Não lhe é permitido, porém, abusar do dinheiro público para conquistar
seus intentos.

Nós também entramos com alguns requerimentos que gostaríamos que fossem
aprovados. O primeiro é no sentido de fiscalizar o uso do dinheiro do povo mineiro.
Entramos, agora com um requerimento exigindo do Governo informações diversas,
tais como as verbas repassadas pela Secretaria de Assuntos Municipais - SEAM - em
convênio com o PADEM e com o Pró-Comunidade. De acordo com os dados de que
disponho, foram gastos R$70.000.000.00 de verba pública, nos últimos três anos,
para a panfletagem de políticos. Queremos ter acesso a todos esses convênios, a fim
de verificarmos se realmente foram efetivados esses objetivos, e se eles estão
nhiniimmente ligados à atribuição do Estado, considerando, inclusive, a escassez de
recursos pela qual passamos.

Através do outro requerimento, pedimos informações sobre o Programa de
Mobilização de Comunidades, executado pelo SERVAS, em parceria com o Estado.
Tudo indica que se trata de mais um braço do fisiologismo político e do cientelismo
eleitoreiro, que se encontram fortemente instalados pelos salões do Palácio da
Liberdade.
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Agora, abordo o assunto mais inusitado, sobre o qual eu gostaria que houvesse

alguma reflexão. Não é muita novidade para quem lê o "Minas Gerais", mas o fato é
interessante. Vejam o que o Estado gasta nos outros Estados. Eu não sabia disso. Os
escritórios de representação em Brasília, Capital Federal, em São Paulo e no Rio de
Janeiro são outros órgãos que nos causam severas dúvidas. São 50 servidores
públicos prestando serviços nesses órgãos, com uma média salarial bem acima
daquela que o Estado paga aos seus funcionários. E esses três escritórios - Brasília,
Rio de Janeiro e São Paulo - gastam aproximadamente R5150.000,00. E um gasto
superior, por exemplo, ao de secretarias como as de Minas e Energia, Ciência e
Tecnologia Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, próximo aos gastos das
Secretarias de Habitação e de Indústria e Comércio. Agora pergunto: o que fazem
esses órgãos? Estou certo de que a maioria da população não sabe da existência
dessas representações. Quem são os servidores deslocados para tais localidades? O
que faz, por exemplo, um Regente de Ensino deslocado para o escritório de
representação de Brasília? Gostaria de saber. A situação é tão absurda que o tempo é
pouco para os devidos comentários.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior (Em aparte) - Deputado Marcos Helênio,
entendo que V. Exa. está coberto de razão. Está certo em fiscalizar, olbar. mas fico
aqui pensando por que a Liderança do PSDB nesta Casa não vem responder,
questionar a sua argumentação.

Precisamos de um debate mais claro. Não adianta V. Exa. subir à tribuna, falar e
ficar sem resposta. Esta Casa, por ser um ano eleitoral, com certeza teria que ter um
Líder do Governo Eduardo Azeredo discutindo com V. Exa., mostrando a
contrapartida.

Quando V. Exa. fala da propaganda do PROSÂM, é justo, mas há muito mineiro já
escrevendo até mesmo para a Secretaria de Comunicação, perguntando se quem
criou a novelinha pode colocar sinopse no jornal do capítulo final, porque todos já
deduziram. Agora, se tivéssemos um capítulo de final feliz da Pampuilia... Mas estou
torcendo para ver o capítulo final...

E quando se fala em publicidade, gostaria de relembrar mais urna vez que fui
Vereador em Belo Horizonte com Patrus Ananias. E nunca se gastou tanto com
publicidade como no seu partido. Se V. Exa. está criticando hoje, há três anos
frinnios essa crítica na Câmara Municipal. Agora, para facilitar o seu raciocínio,
trarei aqui o que era gasto naquela época com publicidade - era mais do que se
gastava com publicidade no Governo do Estado.

Quem tem que falar sobre isso aqui não sou eu, mas o Líder do Governo na
Assembléia. E pode ter certeza de que o partido de V. Exa. também sabe gastar,
como gasta oPSDB com publicidade e propaganda.

0 Deputado Marcos Helênio - Agradeço o aparte do Deputado Alencar da Silveira
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Júnior, lembrando sempre que esse é o papel do legislador. V. Exa. disse que quando
era Vereador fazia as devidas denúncias. Nós, além de fazermos as denúncias, as
levamos aos órgãos responsáveis, como o Ministério Público, porque a denúncia não
pode ser vazia. A denúncia tem que ser conseqüente, tem que ter conteúdo, provas.
Não adianta qualquer Deputado aqui falar mal, porque não gosta ou não tem
simpatia. Quando há fundamento, ele tem que chegar e dizer, como é o caso agora.
Temos que dizer desse gasto de R$150.000.00 com três escritórios - Brasília, Rio e
São Paulo.

Fico pensando: Brasília, tudo corre por ali; no Rio de Janeiro, será que eles
trabalham de bermuda? São ligados às questões ambientais, do clima? No Rio não dá
para entender. Ou acham que no Rio predomina a Velha República, por isso existe
esse escritório? Sobre esses outros gastos queremos saber, esses R$70.000.000,00
foram distribuídos a políticos nos últimos três anos pela Secretaria de Assuntos
Municipais.

Também estou entrando com um requerimento para saber do Secretário de
Assuntos Municipais quais os gastos e para que ele explique esses convênios
firmados nos últimos três anos a respeito dos escritórios no Rio de Janeiro, em São
Paulo e Brasília, sobre o PADEM e sobre esse programa de mobilização de
comunidades do SERVAS. Acho que é esse o nosso papel.

Por último, foi-me solicitado apresentar - e já não é questão dos Governos Federal
e Estadual, mas da Policia Federal - um problema de falsificação, pois achavam que
eu ainda era  Presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, como fiui durante
seis anos. E uma denúncia sobre uma cooperativa de Guaxupé, a Cooperlar
Supermercados, que está falsificando a cerveja Antarctica, colocando-lhe um rótulo e
vendendo-a como se fosse importada, americana, de boa qualidade. Ela colocou os
adesivos chamando a atenção dos consumidores e a está vendendo a R$ 1,96, quando
uma latinha custa R$0,65. Achei que esse assunto também merecia atenção e, por
isso, vou levá-lo para a Comissão de Defesa do Consumidor, acreditando que serão
tomadas providências.

E só isso. Sr. Presidente. Muito obrigado.	 -
* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

demais pessoas presentes nas galerias, imprensa; ocupamos a tribuna nesta tarde,
mais unia vez e, como vínhamos afirmando desde a semana passada, voltaremos
várias vezes, para cobrar do Governo do Estado o acerto com o funcionalismo. Não
podemos continuar passivos. Vamos ficar falando todos os dias, se for preciso, pois
não é possível o Governo continuar desrespeitando o funcionalismo.

0 décimo-terceiro, mais uma vez, está atrasado, o Governo continua empurrando,
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e ninguém consegue saber quando vai receber o restante. São normais os atrasos nos
salários e mudanças nas escalas. E agora, na Assembléia, os servidores estão
passando pelas mesmas dificuldades. Se atrasam um dia o pagamento das contas,
pagam juros, multas, mas o Governo não faz nada. Para ele, é tranqüilo, porque,
inclusive, a multa de algumas contas públicas quem recebe é ele próprio.
Entendemos que isso não pode continuar.

Queriamos também abordar um outro tema. Gostariamos muito que o Líder do
Governo e do PSDB estivesse aqui, para que pudéssemos travar um debate. Estive,
outro dia, discutindo a necessidade de o Governo informar, já que, segundo ele, está
com problemas de caixa para pagar os servidores, quanto está gastando, de fato, com
propaganda. E fiz referência ao balanço do Estado. Mas li uma matéria, outro dia, no
jornal "Estado de Minas". em que o Líder do Governo. Deputado Péricles Ferreira,
disse que eu estava sem discurso e era um demagogo, já que não precisava
encaminhar requerimento para obter informações, visto que, como parlamentar, na
hora que quisesse, eu as teria.

Na quinta-feira passada. à tarde, o próprio Líder do Governo, que disse que eu era
um demagogo porque queria informações e, segundo ele, eu as teria na hora que
quisesse, rejeitou, junto com a bancada governista, o meu pedido de informações a
respeito dos gastos do Governo com publicidade.

Ai eu pergunto, Deputado Péricles Ferreira: por que o Governador Eduardo
Azeredo tem medo de dizer quanto é que ele está gastando em publicidade? Vamos
ver quanto é que está custando a novelinha do PROSAM. Fizemos um levantamento
de custo para uma publicidade de 30 segundos, nos principais veículos de
comunicação de Belo Horizonte. Só na Rede Globo, o Governo de Minas está
gastando R$92.560.00 por semana. Isso só com a novelinha do PROSAM. Além
disso, nos outros canais, com a mesma novelinha o Governo está gastando mais
R$78.000.00 por semana, sem contar as outras propagandas. Levantando o custo das
outras propagandas. o Governador de Minas está gastando, por semana, em
publicidade mais de R$280.000.00.

O Governador usa o dinheiro do 13° salário dos servidores, que está atrasado, e
precisa de mais RS1.000.000.00. mais ou menos, para efetuar esse pagamento. Com
a publicidade de três semanas, ele conseguiria resolver o problema do 13° salário dos
servidores. Bastaria diminuir as propagandas. Não seria necessário que todas fossem
cortadas. Eu pergunto e gostaria que o Líder do PSDB me respondesse: por que
rejeitar o pedido de informações? Por que o PSDB tem medo desse debate? Por que o
Governador Eduardo Azeredo manda sua liderança aqui votar contra o pedido de
informações?

Mas entrei com o requerimento novamente. Eles vão ter que continuar rejeitando
meus requerimentos porque eu continuarei pedindo informações. Não iremos ficar
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quietos aqui, não. O povo de Minas precisa saber que o Governador Eduardo
Azeredo está derramando o dinheiro do Estado, gastando tudo em publicidade e não
tem dinheiro para pagar o salário dos funcionários. O salário dos funcionários da
Assembléia Legislativa está atrasado, assim como o de outros servidores do Estado.
Não iremos ficar caiados aqui, assistindo a esse disparate. Depois ele vem fazer
discurso, dizer que não tem recursos. Então vamos discutir isso aqui.

Gostaria que o Líder do Governo estivesse aqui para me contestar, dizendo que
meus números estão errados. Assim poderíamos ir às redações dos jornais para
conferir os custos, para saber se eles conferem ou não. Mas eles não têm coragem de
fazer isso, porque não possuem os números. Eles não têm informarão. E nós, quando
falamos, pegamos todas as informações e os dados que saem publicados nos órgãos
oficiais do Estado. Felizmente, a justiça eleitoral mandou cassar uma parte dessa
publicidade. Esperamos que o Governo não jogue essa economia em outra coisa e
que assuma seus compromissos, pagando corretamente os servidores públicos, que
são eficientes e que têm feito um grande trabalho pelo Estado.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado, V. Exa.
tem se posicionado sempre, dessa tribuna, de unia forma coerente, na sua função de
oposição, desde que chegou aqui. Algumas vezes nós debatemos. Talvez ainda
iremos debater, porque esta Casa tem que ser livre para pensar. Entretanto. aparteio
V. Exa. para parabeniza-lo por isso. Não é possível que se vote contra uma prestação
de contas do Executivo, de maneira alguma, porque esta Casa tem a função
ministerial, na democracia, de fiscalizar o Executivo. Esta Casa representa o povo
em todos os seus segmentos.

E é preciso fiscalizar mesmo. Excelência. E preciso fiscalizar porque este Estado já
teve dinheiro para co~ uma capital sobre a outra. Para onde foi o dinheiro? E
preciso fiscalizar, porque se privatizou a Vale do Rio Doce, e onde está o dinheiro? E
preciso fiscalizar, porque os impostos passaram nesta Casa, para sugar mais o povo,
sem que se desse a motivação ao Executivo para voltar suas vistas para outras fontes
de arrecadação como, por exemplo, a sonegação e o contrabando em nosso Estado.

Mas votou-se, e onde está o dinheiro arrecadado? Certo é que as políticas, ou
talvez o estereótipo do PSDB seja esse. As campanhas. os recursos oriundos do
Palácio, tanto do Planalto quanto das Mangabeiras, têm provado o contrário. V. Exa.
está de parabéns e pode contar com este Deputado como sempre contou, mesmo
antes, quando se tratava de prestação de contas. Muito obrigado.

O Deputado Gilniar Machado - Agradeço ao Deputado Raul Lima Neto. Gostaria
de dizer que ele colocou um ponto fundamental. Com  relação ao aumento de
impostos votado aqui. no final do ano, a respeito do qual nos posicionamos contra,
apenas com relação à taxa referente aos carros com mais de 15 anos, o Governo
arrecadou R$82.000.000.00 a mais nesses dois primeiros meses. Isso sem contar o
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outro aumento do IPVA, Portanto, gostaríamos de continuar insistindo aqui que
queremos transparência, pois é o que está faltando neste Governo. Pergunto ao Líder
do Governo: por que o medo de pedir informações? O requerimento era apenas para
isso: pedir informações. Infelizmente, esta Casa o rejeitou. Porém. iremos voltar com
ele para solicitar esses dados.

Para encenar, gostaríamos. em nome da Bancada do PT, de externar a nossa
posição com relação aos fatos ocorridos na convenção do PMDB. Estaremos fazendo
isso com maior clareza após diálogo com o nosso candidato ao Governo, o ex-
Prefeito de Belo Horizonte Patrus Ananias. O PMDB é um partido histórico neste
País, de lutas memoráveis, com o qual convivemos e caminhamos juntos, como na
ocasião das Diretas Já e do "impeachment". Entretanto, vimos, no domingo, cenas
lastimáveis. Não compete a nós, de outro partido, esse tipo de comentário acerca de
episódios diretamente ligados ao partido, pois eles sabem resolver seus problemas,
mas lamentamos que. pela primeira vez na história deste Pais, o Presidente da
República tenha interferido na convenção de um partido da forma como aconteceu no
domingo. Nem durante o regime militar os Presidentes ousaram interferir nas
convenções do antigo MDB. Ficamos realmente estarrecidos e preocupados, porque
essa é uma ameaça à democracia. O Governo participou da convenção e
compartilhou da contratação de pessoas que lá estavam para achincalhar o ex-
Presidente da República. Temos nossas divergências com o ex-Presidente Itamar
Franco, mas não concordamos com a forma como ele foi achincalhado por pessoas
contratadas, inclusive por pessoas ligadas ao Ministério da Justiça. Consideramos
esse um fato extremamente grave. Há necessidade de a situação ser reavaliada.
Quando viemos a esta tribuna dizer que o nosso candidato ao Governo, Patrus
Ananias. estaria desenvolvendo uni processo de campanha, deixamos claro que
faremos uma campanha para o Governo do Estado e pano Governo Federal pautada
por projetos e propostas claros e objetivos, nunca atingindo e atacando os indivíduos,
pois é inadmissível o que fez o Líder do PMDB no Senado, Jader Barbalho: atingir a
pessoa do ex-Presidente Itamar Franco, dizendo que ele é conhecido. em Minas
Gerais, como Shirley, numa forma debochada e desrespeitosa para com o ex-
Presidente. Não podemos concordar com isso; queremos externar a nossa
solidariedade, dizendo que não será dessa forma que iremos construir um processo
eleitoral sério neste País. Se não rebatermos essa situação agora, com seriedade, se os
partidos não tiverem tranqüilidade e liderança para fazermos uma campanha pautada
em projetos e propostas, teremos uma campanha eleitoral de baixíssimo nível, que,
mais uma vez, poderá levar os partidos a uma desmoralização ainda maior.
Precisamos resgatar esse processo. Nós, mineiros, que sempre pautamos nossas ações
por nossa capacidade política, desde a época da Inconfidência Mineira não podemos
assistir passivos a essa forma de fazer campanha mesquinha, baixa, de ataques
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pessoais. Não podemos concordar com essa fórmula, porque hoje é contra o ex-
Presidente, amanhã será contra o companheiro Lula, que já sofreu na pele esse tipo
de campanha, quando, em 1989, o ex-Presidente ColIor colocou na televisão cenas
tentando denegrir a sua imagem, tentando destruir a sua fmí1i. Não podemos
concordar com esse tipo de campanha. Essa não é a forma com a qual o PT sabe
trabalhar, essa não é a nossa maneira de atuar. Esperamos que, de fato, haja uma
mudança de postura e que as pessoas reflitam sobre o que houve no domingo. Que o
Presidente Fernando Henrique possa reavaliar isso - ele pode depois até ganhar, o
que não acreditamos -, mas vai ficar uma mancha sobre o processo e, acima de tudo,
sobre o próximo governo. Vamos ter problemas nas reestruturações partidárias.
Gostaríamos de encerrar dizendo que esperamos um novo processo e nós, do PT.
reafirmamos: Patrus AnRnia'z é o nosso candidato, não adianta vir com especulações
de que Itamar agora vem para o Governo de Minas. Que venha fazer a disputa, o
processo democrático correto que todos podem fazer, mas nós, do PT, temos um
candidato que se chama Patrus Ananias, cujo nome cresce nas pesquisas. Quem viu
as pesquisas desse final de semana pôde conferir: de 9%, já está com 17%, e, quando
Itamar entra, tem 15%. Vamos para o 2° turno e vamos fazer urna campanha para
recuperar e valorizar a história e a tradição de Minas. Um governo ético e
transparente, sem escamotear, sem fingimento, sem ataques ao funcionalismo
público e, acima de tudo, sem que os Deputados possam vetar pedidos de
informações, como foi feito pela Bancada do PSDB, que está com medo de informar
quanto o Governo está gastando com publicidade. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, caros colegas; ocupamos hoje a

tribuna para falar sobre um assunto que, tradicionalmente, só é lembrado com maior
atenção nos dias próximos à data de 8 de março: a situação da mulher na sociedade.
Nesse período. divulgam-se estatísticas a respeito da condição da mulher,
promovem-se solenidades, buscam-se ângulos novos para a abordagem do tema.

Os meios de comunicação, por sua própria natureza, se nutrem de novidades.
Cultivam a preocupação de não serem repetitivos, de oferecer ao público informações
ou reportagens que, pelo ineditismo, possam despertar interesse. E nisso, às vezes,
correm o risco de privilegiar o inusitado em detrimento da essência de determinadas
questões. E o que podemos perceber, com certa freqüência, em relação ao Dia
Internacional da Mulher.

Em edição recente, uma revista de circulação nacional dedicou ao assunto sua
matéria de capa. O titulo de chamada é provocativo: "Os homens que se cuidem".
Abaixo, em letras menores, vem o subtítulo explicativo: "As mulheres estão
avançando sobre os melhores cargos". Na ilustração, uma executiva, de costas,
focalizada apenas dos pés à cintura, ocupa verticalmente toda a extensão da página.
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À sua frente. diminuto, um atônito representante do sexo masculino expressa sua
apreensão diante do perigo ou do inimigo: aquela que vem tomar seu lugar no
mercado de trabalho.

O texto interno da revista confirma a expectativa gerada pela capa Fundamenta-se
em casos de mulheres bem - sucedidas no cenário brasileiro, como a dirigente de
uma grande empresa da área siderúrgica que tem sob seu comando 12.500
empregados, a maioria homens, e recebe salário de RS800.000.00 por ano; uma
engenheira de apenas 27 anos que já é Diretora de multinacional do setor de
informática; uma piloto que comanda um 737 de uma grande companhia de aviação
e uma secretária que, mesmo aos quatro meses de gravidez, foi contratada sem
qualquer problema por uma empresa de consultoria.

Embalado pelo tom da reportagem, o leitor menos crítico e menos informado pode
ser induzido a uma interpretação equivocada de nossa realidade. Não podemos nos
esquecer de que, para cada executiva que chega a um posto de direção, com salário
de Primeiro Mundo, existem milhões de brasileiras desempregadas, subempregadas
ou sujeitas a condições aviltantes de trabalho; de que, se um número reduzido de
mulheres passa a exercer atividades antes de domínio exclusivo dos homens, é ainda
imensa a quantidade daquelas completamente marginalizadas do processo social e
produtivo; e de que, se algumas conseguem um eventual contrato durante o período
de gestação, a grande maioria continua a ter na maternidade um arraigado empecilho
ao emprego.

No nos negamos a enxergar as conquistas femininas nos campos socioeconômico
e político. Reconhecemos os avanços alcançados nos últimos tempos e esperamos que
eles sejam cada vez maiores.

Contudo, no âmbito geral, as conquistas são tímidas, e os casos de sucesso ou de
plena realização, como os citados pela revsta, são exceções. num contexto em que as
mulheres ainda permanecem em segundo plano no exercício da cidadania.

Senão, vejamos alguns dados e situações reveladoras da condição feminina. No
mercado de trabalho brasileiro, a remuneração média da mulher não passa muito da
metade do que percebem os homens: o acesso aos melhores cargos é raro,
reservando-se para ela grande parte das funções secundárias, a mulher é também
maioria entre a legião de desempregados. Acrescente-se, como regra, a quase sempre
inevitável dupla jornada, pela qual ela se desdobra nas tarefas domésticas,
geralmente não reconhecidas como trabalho.

No campo político, a representação feminina ainda está longe de corresponder ao
equilíbrio do universo eleitoral, que se divide ao meio entre homens e mulheres. Em
Minas, por exemplo, para 853 municípios, temos apenas 37 Prefeitas. Nas Câmaras
Municipais, a proporção é pouco maior.

Aqui mesmo nesta Casa, podemos verificar uma enorme desigualdade: contamos
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com três Deputadas entre as 77 cadeiras do Legislativo.

Poderiamos falar também de outros aspectos da condição da mulher na sociedade
brasileira, como sua presença predominmte no contingente de analfabetos e entre a
população que vive na pobreza absoluta; a precária assistência que lhe é dada pelo
sistema público de saúde ou, ainda, as várias formas de violência a que é submetida,
violência que se mantém em níveis elevados - e vergonhosos - nas estatísticas das
delegacias especializadas.

E oportuno lembrar, a propósito, que em várias partes do mundo a opressão contra
as mulheres continua a ser cultivada segundo valores e co~ medievais. Basta
citar as severas punições que lhes são aplicadas, por qualquer aceno de libertação,
em diversos países do Oriente e o cruel ritual de mutilação dos órgãos genitais,
praticado ainda em dezenas de nações africanas.

Voltando à cena brasileira, não podemos nos esquecer de que a dura realidade
feminina decorre não apenas dos preconceitos, da mentalidade machista e de outras
distorções culturais. E fruto também - é preciso que se diga - do modelo neoliberal
que se quer implantar a todo custo no País. A crescente incorporação das mulheres
ao segmento mais pobre da população, a falta de equipamentos sociais para atender
às gestantes e às crianças e o grande número de mães adolescentes impedidas de se
capacitarem como profissionais são conseqüência, em boa parte, dos princípios que
orientam as ações do Governo Federal.

O que percebemos, na prática política do Presidente Fernando Henrique Cardoso, é
uma tendência cada vez mais clara de retirar do Estado a responsabilidade pela
garantia dos direitos fundamentais, de transferir para a sociedade civil a tarefa de
encontrar soluções para os graves problemas de subdesenvolvimento que ainda nos
afetam - como os ligados à saúde, à educação, ao emprego e salário dignos, enfim,
aos pré-requisitos indispensáveis à cidadania.

Por trás do discurso da modernização e da estabilidade econômica, o que vem
prevalecendo no Brasil é a manutenção das desigualdades entre ricos e pobres, o
favorecimento ao grupo minoritário que concentra o dinheiro e o poder, o
desmantelamento dos serviços públicos, a dependência dos interesses externos, a
submissão às regras do capital especulativo.

Ao refletirmos sobre o Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado
domingo, 8 de março, devemos. sim, reafirmar todas as condições que revelam os
preconceitos e as discriminações que envolvem o universo feminino, mas devemos
também colocar em discussão as causas estruturais que contribuem para manter as
distorções e as injustiças a que nos referimos. São essas causas que, em grande
medida, alargam o fosso entre os que têm tudo e podem tudo e os que não têm quase
nada ou podem muito pouco, sejam homens ou mulheres. E são essas mesmas causas
que se transformam em agente corrosivo de um dos valores fundamentais para
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qualquer povo: a solidariedade.

Portanto, abaixo as desigualdades de gênero. E abaixo também toda forma de
opressão, de engodo e de exploração do ser humano, camuflada pela propaganda
ilusória da globalização, do capital externo e do neoliberalismo.

Já imaginaram, Sr. Presidente, meus companheiros nobres Deputados, se
tivéssemos mais de três cadeiras ocupadas por companheiras? Já imaginaram, pela
sensibilidade feminina , a grandeza que teriam as decisões dificeis desta Casa, que
exigem muito cuidado e zelo, como as que se relacionam com o Estado de Minas
Gerais? Muito desemprego, surto de dengue e ambulâncias sendo distribuídas a torto
e a direito para comprar voto de eleitores.

Aproveito também a oportunidade para fazer menção ã convenção do PMDB. Sei
que não temos nada a ver com isso, mas o que aconteceu domingo, na convenção do
PMDB. afetou em parte as condições do PT em Minas. Já imaginaram se esse fato a
que estou fazendo menção ocorresse em uma convenção do PT? Já imaginaram o
tamanho da implosão que causaria dentro da agremiação chamada P? O PT seria
implodido e não teria condições de estar pedindo votos a toda a sociedade brasileira
para Lula e para Patrus Ananias.

Meu muito obrigado, caro Presidente, meu muito obrigado, caros colegas.
Saudações.

2 Parte (Ordem do Dia)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) Não havendo outros oradores

inscritos, a Presidência passa à Y Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia.
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.	

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
O Deputado Miguel Martini suscita questão de ordem referente à perda do cargo

de Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, em função da
sua desfihiação do PSDB, partido este que o havia indicado para uma vaga na
referida Comissão.

Entende o suscitante que sua eleição para a Presidência, pelos membros da citada
Comissão, legitima sua permanência no cargo até que se expire o prazo regimental
de dois anos.

Pondera, ainda, que somente os membros da Comissão são partes legítimas para
destitui-lo do respectivo cargo, pois este não pertence a partido político, sendo o seu
exercicio, portanto. um atributo inerente ao mandato eletivo.

Ao analisar, à luz do Regimento Interno, os argumentos apresentados, entende esta
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Presidência que não assiste razão ao suscitante.

Com efeito, o art. 48 do Regimento Interno dispõe de forma clara:
"Art. 48 - O Deputado que se desvincular de seu partido perde o direito de ocupar

cargo ou exercer função destinados à sua bancada, salvo se membro da Mesa da
Assembléia".

Atentemos, também, para o disposto no ari 116 do citado diploma legal:
"Art. 116 - A vaga na comissão verificar-se-á por renúncia, perda do lugar,

desflhiação do partido pelo qual foi feita a indicação e nos casos previstos nos arts. 50
e 55."

Da análise desses dispositivos, pode-se notar que uma das condições para a
abertura de vaga nas comissões consiste na desfiliação partidária. Percebe-se, de
forma taxativa e incontestáveL que essa vaga pertence à representação partidária, e
seu preenchimento se dá em função de indicação feita pelo Líder da respectiva
bancada ou bloco parlamentar. dentro dos critérios que asseguram, tanto quanto
possível, a representação proporcional.

No caso concreto, essa providência foi tomada pelo líder do PSDB, com a
substituição do suscitante pelo Deputado Mauri Torres na respectiva Comissão, de
acordo com comunicação recebida na reunião ordinária de 20110197.

Com a desfihiação, o parlamentar deixou de ser membro da Comissão, cessando,
automaticamente, quaisquer prerrogativas inerentes ao cargo de Presidente, pois este
constitui-se mero acessório de uma condição principal que é a de ser membro da
Comissão. Não importa o fato de o suscitante ter sido posteriormente reconduzido à
condição de membro da Comissão por um outro partido político. O que importa, no
plano jurídico, é o fato de ter o parlamentar, ainda que por um instante, deixado de
fazer parte dela.

Saia de Reuniões. 10 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente.

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

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 53 Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei: n°s L418/97. do Deputado Alencar da Silveira Júnior. 1.430/97,
do Deputado Ambrósio Pinto; 1.417197. do Deputado Anderson Adauto; 1.402/97,
do Deputado Amônio Andrade; 1.367197, do Deputado Antônio Júlio; 1.421197, da
Comissão de Saúde; 1.431 e 1.432/97, do Deputado Dinis Pinheiro; 1.410, 1.415 e
1.436197, do Deputado Francisco Ramalho; 1.369197, do Deputado Gemido
Rezende; 1.409197, do Deputado José Bonifãcio; 1.422/97, do Deputado José Maria
Barros; 1.420197, do Deputado José Militão; 1.416/97, do Deputado Paulo Piau;
1.435197, do Deputado Paulo Schettino, e 1.309/97, do Deputado Sebastião Navarro
Vieira; de Saúde - aprovação, na 6 Reunião Ordinária, do Requerimento n°
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2.462/98. do Deputado Miguel Martini; de Direitos Humanos - aprovação, na 4&
Reunião Ordinária, do Requerimento no 2.459197, do Deputado Alberto Pinto
Coelho; de Assuntos Municipais - aprovação, na 67' Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.454197. do Deputado Dunas Rodrigues; de Transporte -
aprovação, na 3 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.430197, do Deputado
Alberto Pinto Coelho; e de Defesa do Consumidor - aprovação, na 2CP Reunião
Extraordinária do Requerimento n° 2.463/9 8, do Deputado Gemido Nascimento
(Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Arnaldo Penna (6) - indicação do
Deputado Wanderley Ávila para membro suplente das Comissões do Trabalho, em
substituição ao ex-Deputado Roberto Amaral, e de Meio Ambiente, em substituição à
ex-Deputada Elbe Brandão, do Deputado Tarcísio Hennques para membro efetivo
das Comissões de Turismo, em substituição à ex-Deputada Elbe Brandão, e de
Direitos Humanos, em substituição ao Deputado Miguel Martini; e do Deputado
Agostinho Patrús para membro suplente das Comissões de Administração Pública,
em substituição à ex-Deputada Elbe Brandão, e de Direitos Humanos, em
substituição ao ex-Deputado Roberto Amaral; Glycon Terra Pinto - indicação dos
Deputados Sebastião Helvécio e Glycon Terra Pinto, respectivamente, para membros
efetivo e suplente da Comissão de Fiscalização Financera, o primeiro em
substituição ao Deputado Miguel Martini (Ciente. Designo. A Área de Apoio às
Comissões. Cópia às Lideranças.); e lvair Nogueira - indicação dos Deputados
Alencar da Silveira Júnior e Dené Guedes para Vice-Lideres do PDT (Ciente.
Publique-se. Copia às Lideranças.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre a constitucionalidade do

Projeto de Lei n° 1.256/97, do Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre a
adaptação dos ônibus com vistas a garantir o acesso da pessoa portadora de
deficiência fisica ou com dificuldade de locomoção. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcos Helênio. em que pede sejam

solicitadas à diretoria da TELEMIG informações a respeito da cobrança irregular e
não autorizada, na fatura mensal de seus serviços de telefonia a pessoas jurídicas, de
contribuição em favor da entidade CRER-VIP. conforme cópia anexa. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.380/97, do Deputado João Leite, em que pede sejam solicitadas
ao Comandante-Geral da PMMG informações a respeito das taxas de vistoria e



160
segurança cobradas pela Polícia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, com a finalidade
de subsidiar os trabalhos da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. A
Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.424197, da Comissão de Educação, em que pede seja solicitado
ao Secretário da Educação o encaminhamento a esta Casa da fita de vídeo gravada
na data que menciona, na Câmara Municipal de Conceição das Alagoas, por ocasião
dos incidentes envolvendo a comunidade escolar do município e a Superintendente
da 39 Superintendência Regional de Ensino, bem como da fita cassete contendo a
gravação do encontro entre a referida senhora e o Presidente do Diretório Municipal
do PSDB. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.426/97, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam
solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG informações sobre o número de policiais
militares excluídos da corporação por invalidez, sem direito a proventos, no período
que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado o Requerimento n° 2.426/97 na forma do Substitutivo n° 1.
Oficie-se.

Requerimento n° 2.446197, do Deputado Adelino Carneiro Leão, em que pede
sejam solicitadas ao Secretário da Fazenda informações sobre o quadro da dívida
pública do Estado desde 1985, com sua evolução ano a ano e as demais
especificações que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Y Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência passa à 2

Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em que
solicita a inversão da pauta de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n°
30196 seja apreciada em último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.Vem à Mesa
requerimento do Deputado José Militão, em que solicita a inversão da pauta da
reunião, de modo que o Projeto de Lei n° 1.336197 seja apreciado em primeiro lugar
entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados
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que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei Complementar n° 24197, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que dispõe sobre a criação de cargos na carreira do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais e dá outras providências, incluído em
ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n o 5.065. de 1990. Em poder da
Mesa, requerimento contido no Oficio no 8/98, do Procurador-Geral de Justiça,
solicitando a retirada de irainitação do Projeto de Lei Complementar n° 24197. A
Presidência defere o requerimento, nos termos do inciso VIII do art. 244 da
Resolução n° 5.065, de 1990. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 955/96, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reversão de imóveis. Incluido em ordem do dia
para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de 1990. Em poder da Mesa,
requerimento contido no Oficio n° 40198, do Governador do Estado, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 95 5196. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

Discussão. em 10 turno, do Projeto de Lei n° 2.147194, do Governador do Estado,
que contém o Código Sanitário do Estado de Minas Gerais. Incluido em ordem do
dia para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065. de 1990. Em poder da Mesa,
requerimento contido no Oficio n° 41198, do Governador do Estado, solicitando a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 2.147194. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Arquive-se o projeto.

A Presidência verifica, de piano, que não há "quorum" qualificado para votação da
Proposta de Emenda á Constituição n° 34/97, mas que o há para apreciação das
demais matérias constantes na pauta.

Discussão. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.336197, do Deputado José Militão,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de preços em produtos
comercializados no varejo e dá outras providências. A Comissão de Defesa do
Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Discussão. em 1° turno. do Projeto de Lei n° 557/95. do Deputado Marcos Helênio,
que estabelece normas para o abate de animais destinados ao consumo e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas n°s 1 a 4, que apresenta. A Comissão de Agropecuária opina pela sua
rejeição. A Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua aprovação com as
Emendas n°5 1 a 4, apresentadas pela Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 5,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
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projeto com as Emendas n°5 1 a 4, da Comissão de Justiça; 5, da Comissão de
Agropecuária, e 6, que apresenta Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação,o projeto, salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as
Emendas de n°5 1 a 6, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontrara (- Pausa) Aprovadas. Fica, portanto,
aprovado. em 10 turno, o Projeto de Lei n° 557195 com as Emendas n°s 1 a 6. A
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.169197, do Deputado Carlos
Pimenta, que institui o momento de reflexão com Deus nas escolas da rede estadual.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo n° 1, que apresenta. A Comissão de Educação opina pela rejeição do
projeto. Em discussão, o Substitutivo n° 1. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa) Rejeitado. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.
Arquive-se o projeto.

Discussão, em lo turno, do Projeto de Lei n° 1.454/97, do Deputado Geraldo
Rezende, que altera o § 10 do art. 19 da Lei n° 9.381, de 18112186. que institui o
Quadro de Pessoal das Unidades Estaduais de Ensino e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Administração Pública opina pela sua aprovação. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 488195, do Deputado Anderson
Adauto, que acrescenta parágrafos ao art. 99 e altera o inciso ifi do art. 100 da Lei n°
9.444. de 25111/87, que dispõe sobre licitações e contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. Em discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, peço a verificação de votação.
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificação de votação

pelo painel eletrônico. Solicita aos Deputados que ocupem os seus lugares. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que
ainda não registraram sua presença no painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
0 Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados; somados aos 3 que se encontram
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nas comissões e ao Presidente, há, no total. 23 Deputados. Portanto, não há
"quorum" para a continuação dos trabalhos. Assim sendo, a Presidência torna sem
efeito a votação do projeto.

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

as extraordinárias de logo mais. às 20 horas, e de amnnhL dia 11. às 9 horas, nos
termos dos editais de convocação, e para a ordinária de arnanhA às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATADA? REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia três de março de mil novecentos e noventa e oito, comparecem
na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Romeu Queiroz. Dilzon
Meio, Francisco Ramalho, Ivo José e Maria Olivia, membros da Mesa da
Assembléia; Miguel Martini. José Braga, Antônio Roberto e Durval Angelo,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista,
Corregedor. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e aprovada. Isso posto,
o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar processos de
prestação de contas da aplicação de recursos liberados por esta Casa a título de
subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a municípios, nos
termos do art. Y. ifi. da Lei n° 11.815. de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428
e das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são distribuídos aos
Deputados Ermano Batista, Corregedor, Dilzon Melo. relator da Mesa, e José Braga,
relator da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, em
conjunto, verificando as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres
pela aprovação dos processos das seguintes entidades: Academia Tanari Karate-do
Wado-kai, Associação 21 Abril Pró-Amparo Criança Desamparada, Associação
Apoio Comun. Bairro Residencial Santanense. Associação Benef. Cristã Cultura
Esporte Assist. Social, Associação Capoeira Cobrinha Leopoidinense, Associação
Comun. Amparo Crianças Carentes Bairro São Bento, Associação Comun. Antônio
Madeira, Associação Comun. Bairro Chevrand, Associação Comun. Bairros Serapião
Canaã Aquino, Associação Comun. Bom Pastor. Associação Comun. Brejo Canas
Angicos, Associação Comun. Conj. Habit. Antônio Sinho Adjacências, Associação
Comun. Desenv. Produtivo Entrocamento - Salinas. Associação Comun.
Fraternidade Ipaba, Associação Comun. Ipanemense, Associação Comun. Moradores
Bairro Jaçanã, Associação Comun. Nossa Sra. Fátima Bairro Carmo, Associação
Comun. Pequenos Prod. Maria Preta, Associação Comun, Progresso. Associação
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Coma Rural São Miguel Morrinhos, Associação Comun. Santa Cruz Centenário.
Associação Coma Social Bairro Santa Luzia, Associação Coma Via Expressa,
Associação Coma Vila Nova Poções, Associação Comunidade São Francisco
Bairro Cota. Associação Força Jovem Janaúba Região, Associação Mineira Defesa
Ambiente, Associação Moradores Amigos Bairro Alto Açude, Associação Moradores
Bairro Esperança, Associação Moradores Bairro Nova Esperança, Associação
Moradores Bairro Nova Esperança - Várzea Palma, Associação Moradores Pimentel,
Associação Moradores Ribeiros Estiva Olaria. Associação Pais Amigos Centro
Educacional Lima Duarte, Associação Pais Amigos Excepcionais - Cmvelo,
Associação Pais Amigos Excepcionais - Lagoa Prata. Associação Portadores
Deficiência Ipatinga, Associação Prevenção Combate Câncer, Associação Produtores
Rurais Fruta Leite, Associação Progresso Janaúba, Associação Servidores Cristãos -
ACRISPU, Associação Trabalhadores Rurais Localidade Palmitos, Associação União
Atlético Clube, Caixa Assist. Beneficência Grande Oriente Minas Gerais, Caixa
Escolar Dona Mariana Carvalhal Costa, Caixa Escolar Dr. Raul Sá. Caixa Escolar
Geraldo Teixeira Costa, Caixa Escolar Mary Leal Paula, Caixa Escolar Octávio
Castro Cortes. Caixa Escolar Padre Maximino Benassati, Caixa Escolar Rosa Gripp
Silva, Caixa Escolar Sebastião Antônio Leal, Caixa Escolar Totonho Morais, Caixa
Escolar Vânia Aparecida Fusco Nogueira, Cantas Diocesana Patos Minas, Casa
Cultura Monsenhor Geraldo Mendes Monteiro, Centro Beneficente Cristão, Centro
Coma Casa Betânia, Comunidade Espírita Amor Luz, Conselho Comua Desenv.
Rural Bairro Gonçalves, Conselho Comun. Moradores Serrote Guiricema. Conselho
Desenv. Coma Brejo, Conselho Desenv. Comun. Natalândia Conselho Particular
Senhor Bom Jesus SS'VP, Corporação Musical Santa Cecilia - São Gonçalo Rio
Abaixo, Creche Esperança, Creche Lar Criança, Creche Municipal Dona Geralda
Campos, Estope Futebol Clube. Feira Amor, Grêmio Cultural Recreativo Torcida
Organizada Galoucura. Grupo Oração Caminhando Com Jesus, Guarda Moçambique
São Benedito Nossa Sra. Rosário, Hospital Fraternidade Pescador, Hospital
Imaculada Conceição - Galiléia. Instituto Ação Social Amor Obras. Lar Fraternidade
Cristã, Movimento Terceira Idade, Núcleo Coma Amigos Itaguara, Núcleo Espírita
Luz Esperança, Obra Social Benef. Igreja Missionária Cristo Voltará. Prefeitura
Municipal Augusto Lima, Prefeitura Municipal Barão Cocais, Prefeitura Municipal
Cambui, Prefeitura Municipal Cristina, Prefeitura Municipal Diamantina Prefeitura
Municipal Fervedouro, Prefeitura Municipal Francisco Duinont Prefeitura
Municipal Guaraciaba, Prefeitura Municipal Ibiraci, Prefeitura Municipal João
Monlevade, Prefeitura Municipal Pai Pedro, Prefeitura Municipal PalmÓpolis,
Prefeitura Municipal Piedade Ponte Nova, Prefeitura Municipal Santa Rita Caldas,
Prefeitura Municipal Simão Pereira, Serviço Assistencial Salão Encontro, Serviço
Obras Sociais - Santo Antônio Amparo, Sociedade Esportiva Guatapara, Sociedade
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Musica! Cultural Euterpe São José. Sociedade São Vicente Paulo Paroq. Nossa Sra.
Naz. Ant. Dias. União Creches Patrocínio. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados, cada um 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 próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 10 de março de 1998.
Francisco Ram1ho. Presidente - Dilzon Melo - Geraldo Rezende - lvo José - Maria

Olivia - Sebastião Helvécio - José Braga - Péricles Peneira - Durval Angelo -
Ermano Batista.

ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E
RECURSOS NATURAIS

Às quinze horas e dez minutos do dia três de março de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Iram Barbosa. Antônio
Roberto e Luiz Fernando Faria membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Irani Barbosa. declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e faz a leitura da
seguinte correspondência: oficio enviado pelo Dr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães,
Presidente da CEMIG. encaminhando exemplar do 14° Balanço Energético Estadual
1978-1996, que contém informações sobre produção, comércio externo e consumo de
energia no Estado; oficio da Prefeitura Municipal de Aricanduva, publicado no
"Diário do Legislaltivo" de 712198; carta enviada pelo Sr. Evandro Rezende
Queiroga, morador do Município de Caeté, denunciando crime ambiental na região.
A seguir. o Presidente, no uso das suas atribuições, designa o Deputado Luiz
Fernando Faria relator do Projeto de Lei n° 627195, que recebeu emenda em Plenário.
Esgotada a matéria destinada à P Parte da reunião, passa-se à P Fase da Ordem do
Dia, com a discussão e a votação de proposição sujeita à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Presidente, na qualidade de relator do Projeto de Lei n° 1.293197, do
Governador do Estado. faz a leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela
rejeição da matéria. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se
à V Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão.
Sobre a mesa, requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita
reunião conjunta desta Comissão com a de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, para se discutir a questão das empresas de Portos de Areia, que atuam nas
bacias dos rios Sapucaí-Mirim, Mandu e Sapucai Grande, no extremo Sul de Minas
Gerais. Colocado em votação, é o requerimento aprovado- Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
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da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissõe& 10 de março de 1998.
Ronaldo Vasconceilos. Presidente - Mauro Lobo - Antônio Roberto.
ATA DA 4a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA, NO
PRAZO DE 60 DIAS, PROCEDER A ESTUDOS SOBRE A ATUAÇÃO DAS

RÁDIOS COMUNITÁRIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS
Às quinze horas e quinze minutos do dia três de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Bilac Pinto e Raul Lima Neto, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior. O Deputado Bilac Pinto requer a dispensa da leitura, o que é aprovado pela
Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata e solicita aos Deputados que a
subscrevam- Em vista de eleição realizada em reunião anterior, o Presidente declara
empossado como Vice-Presidente o Deputado Bilac Pinto, a quem passa a direção
dos trabalhos. Este informa que a reunião se destina a ouvir convidados e registra a
presença dos Srs. Cássio Drummond de Paula Lemos, Delegado Regional do
Ministério das Comunicações em Minas Gerais; José Gonzaga de Souza, Diretor-
Presidente da Associação Brasileira de Rádios e TVs Comunitárias; Sebastião Nemer
Ladeira. Diretor Jurídico da A}4ERC; Geraldo Meio Correa. Presidente do Sindicato
dos Jornalistas Profissionais do Estado de Minas Gerais; Mizael Avelino dos Santos.
Diretor da Rádio Favela; Oscar Santos de Faria. Presidente Executivo da Associação
Mineira de Televisões Educativas e Culturais; Ozéas Ferreira dos Santos. Presidente
da ANERC. e George Abner. da Associação Mineira das Rádios e TVs
Comunitárias. O Presidente passa a palavra aos convidados, que fazem suas
exposições, cada um por sua vez. Na fase de debates, o Deputado Raul Lima Neto faz
uso da palavra, conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca-os para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Marços Helênio - Raul Lima Neto.

ATA DA Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As quinze horas e trinta minutos do dia três de março de mil novecentos e noventa
e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta. Anivaldo
Coelho e Jorge Hannas (substituindo este ao Deputado Wilson Trópia, por indicação
da Liderança do PFL), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Deputado Carlos Pimenta assume regimentalmente a Presidência,
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declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, o Presidente faz a leitura do oficio recebido pelo Deputado João Leite, que
encaminha correspondência recebida pelo Presidente da União Nacional dos
Servidores Públicos Civis do Estado, Coordenação Distrital de Montes Claros, em
que se denunciam irregularidades trabalhistas que estariam ocorrendo no Hospital
Universitário Policlínica da FAMED, da Universidade de Montes Claros. A
Presidência solicita á assessoria que encaminhe a matéria à Comissão de Saúde.
Após, dá ciência da correspondência enviada pelo Conselho Federal dos Pastores do
Brasil, solicitando à Comissão seja rejeitado o Projeto de Lei n° 1.276197, do
Deputado João Leite, que cassa a lei que declara de utilidade pública esse Conselho.
A seguir, o Presidente distribui os Projetos de Lei ns 1.486, 1.488 e 1.474/97 ao
Deputado Anivaldo Coelho; 1.076196, ao Deputado Bené Guedes; 1.481 e 1.482197,
ao Deputado Wilson Trópia e 1.487, 1.483 e 1.489197, ao Deputado Carlos Pimenta.
A seguir. passa-se à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 20
turno, os Projetos de Lei n°5 1.367197 na forma do vencido no 1° turno. 1.369, 1.417
e 1.422197 (relator: Deputado Carlos Pimenta); quanto ao Projeto de Lei n° 1.276197,
o relator. Deputado Carlos Pimenta pede prazo regimental para apreciá-lo; 1.309 e
1.436197, ambos na forma do vencido no 1° turno, 1.402, 1.415 e 1.435197 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 1.409, 1.416, 1.421, 1.420 e 1.430/97, os dois últimos
na forma do vencido no 1 0 turno (relator: Deputado Wilson Trópia); 1.410 na forma
do vencido no 1° turno, 1.418, 1.431 e 1.432197 com a Emenda n° 1 (relator
Deputado Boné Guedes). Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 1°
turno, os Projetos de Lei nos 1.437/97 (relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.448 e
1.464197 (relator: Deputado Anivaldo Coelho); 1.476197 (relator: Deputado Bené
Guedes). A Presidência submete a discussão e votação os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei n°s 307195, 1.289, 1.305, 1.349 e 1.404197, os quais são
aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 10 de março de 1998.
Olinto Godinho. Presidente - Carlos Pimenta - Anivaldo Coelho.

ATA DA P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.528

As dezesseis horas do dia quatro de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Barbosa. Raul Lima Neto
e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Rêmolo Aloise, por indicação da
Liderança do PFL). membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
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o Presidente "ad hoc". Deputado Miguel Barbosa declara aberta a reunião e informa
que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião extraordinária desta
Comissão. A seguir, informa que a reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e designar o relator. A Presidência determina a distribuição das
cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Paulo Piau para
atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos Presidente e Vice-Presidente,
respectivamente, os Deputados Miguel Barbosa. com  três votos, e Anderson Admito,
com dois votos. A seguir, o Deputado Miguel Barbosa agradece a escolha de seu
nome para presidir os trabalhos da Comissão e designa o Deputado Raul Lima Neto
como relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Raul Lima Neto, Presidente - Ambrósio Pinto- Remolo Aloise - Adelmo Carneiro

Leão.
ATA DA 20 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de março de mil novecentos e noventa

e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gemido Nascimento,
Ambrósio Pinto e José Braga (substituindo este ao Deputado Antônio Andrade, por
indicação da Liderança do Bloco Democrático Trabalhista), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental- o Presidente. Deputado Geraldo
Nascimento, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Braga que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar o Requerimento n° 2.463198 e proposições da Comissão. Ato contínuo, o
Presidente designa o Deputado Ambrósio Pinto relator do Projeto de Lei n° 1.390197,
no 1° turno. Nos termos regimentais. o Deputado Gemido Nascimento passa a
Presidência da reunião ao Deputado Ambrósio Pinto e este coloca em votação o
Requerimento n° 2.463198, que é aprovado. O Deputado Gemido Nascimento
reassume a direção dos trabalhos e passa à V Fase da Ordem do Dia compreendendo
a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado José Braga procede
à leitura de requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em que solicita a
realização de audiência pública da Comissão com representantes da TELEMIG, dos
PROCONs Estadual e Municipal e do Movimento das Donas de Casa e
Consumidores de Minas Gerais, para se debater sobre o elevado valor da taxa de
assinatura mensal de telefone celular, bem como os altos preços pagos pelos usuários
por minuto nas ligações locais e interurbanas dentro do Estado. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Geraldo Nascimento passa a
Presidência novamente ao Deputado Ambrósio Pinto e apresenta requerimento, em
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que solicita a realização de audiência pública da Comissão com representantes da
COPASA-MG, da TELEÍvIIG, da CEMIG e do PROCON-BH, para se discutir sobre
o serviço prestado por essas empresas. Requer, ainda, a realização de reunião
conjunta das Comissões de Defesa do Consumidor e de Saúde. destinada a audiência
pública, para se obterem informações sobre o atendimento aos cidadãos pelo Sistema
Único de Saúde e sobre denúncias de falsificação de medicamentos, com
representantes de entidades públicas e privadas. Submetidos a votação, são os
requerimentos aprovados. O Deputado Gemido Nascimento reassume a direção dos
trabalhos, e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Gemido Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrôsio Pinto - João Leite.
ATA DA 79 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas e quinze minutos do dia cinco de março de mil novecentos e noventa

e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Antônio
Roberto, Sebastião Navarro Veira e Geraldo Nascimento (substituindo este ao
Deputado Durval Angelo, por indicação da Bancada do P1). membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Miguel Martini,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que- lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir. a Presidência acusa o recebimento de oficios dos Srs. Murilo
Flores (3). Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento; Ruy Soares Leal. Superintendente de Negócios da Caixa Econômica
Federal; Homero Ferreira Diniz (12), Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal; Arnaldo Lemos Figueiredo (6), Delegado Federal de Agricultura
em Minas Gerais; Gemido Jabbur. Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia;
Carlos Roberto Valim dos Reis. Secretário Executivo da Associação dos Municípios
da Microrregião do Vale do Paranaíba; José Gregori, Secretário. Nacional dos
Direitos Humanos; Ulysses César de Meio, Subsecretário de Assuntos
Administrativos do Ministério da Cultura; Maria Elizabeth Santiago Contreiras (2),
Secretária Adjunta do Ministério do Trabalho; Cécilia Foloni Ferrar. Coordenadora
do Fundo Nacional do Meio Ambiente; Jorge Schmidt. Chefe de Gabinete da
Secretaria de Estado da Fazenda; Joubert Coelho Pereira. Presidente da Associação
República Livre do Artesão Feiras da Liberdade. e Ciriaco Serpa Menezes,
Superintendente Regional da CODEVASF. Na fase de distribuição das matérias, o
Presidente designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira para relatar o Projeto de Lei
n° 1122197 no 2° turno; o Deputado Mauri Torres para relatar o Projeto de Lei n°
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1.258197 no 20 turno; o Deputado José Braga para relatar o Projeto de Lei n°
1.293197 no 1° turno; e o Deputado Antônio Roberto para relatar o Projeto de Lei n°
1.477197 no 10 turno. Logo após, o Deputado Miguel Martini entrega o cargo de
Presidente desta Comissão, atendendo a pedido do PSDB. Os Deputados
parabenizam-no por sua brilhante atuação como Presidente, conforme consta nas
notas taquigráficas. Não havendo "quorum" para votação das matérias, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Antônio Roberto. Presidente - Sebastião Helvécio - Durval Angelo - Sebastião

Navarro Vieira - Mauri Torres - Kemil Kumaira.

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

N°13.528
Comissão Especial

Relatório
Por via da Mensagem n° 241/98, o Chefe do Poder Executivo encaminha a esta

Casa as razões que o levaram a opor veto total à Proposição de Lei n° 13.528,
oriunda do Projeto de Lei n° 788196, que dispõe sobre a prestação dos serviços
públicos de telefonia acessados pelo prefixo 900 e dá outras providências.

Publicada no Diário do Legislativo" em 1011198, vem a matéria a esta Comissão
Especial para receber parecer. nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
Nas razões do veto, o Chefe do Poder Executivo alega que a matéria objeto da

proposição de lei está adstrita ao campo legiferante privativo da União, nos termos
do art. 22. IV. da Constituição da República. Entende, também, o Governador que é
aplicável à espécie o art. 21, XL da mesma Carta, o qual delega à União competência
operacional específica para explorar, diretamente ou mediante concessão, os serviços
telefônicos.

Não encontramos razão nos motivos alegados pelo Chefe do Poder Executivo para
vetar a proposição. A aplicação das normas constitucionais objetivas e os princípios
constantes na Lei Maior deslindam a questão. A matéria vetada, sem sombra de
dúvida, não versa somente sobre telecomunicações. conforme quer fazer entender o
signatário do veto. Ela envolve, de forma preponderante, o direito do consumidor e
sob esse enfoque deve ser avaliada.

A Constituição da República, em seu art. 24. VIIL diz que compete aos Estados, à
União e ao Distrito Federal legislar concon'entemente sobre responsabilidade por
dano ao consumidor. Já  art. 170 da mesma Carta institui como um dos princípios
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da ordem econômica a defesa do consumidor. Como a exploração dos serviços de
prefixo 900 visa, acima de tudo, ao interesse econômico tanto da empresa prestadora
como da que fornece os meios, é lógico que elas têm que obedecer aos princípios
norteadores das relações de consumo.

E, mais, o art. 50 da Constituição da República diz textualmente:
"Art. 50 - .....................................................
XXXII- o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor;".
O fato de o legislador constituinte ter inserido a defesa do consumidor entre as

chamadas cláusulas pétreas evidencia mais uma vez que ele quis prestigiar o
interesse do cidadão diante da hostilidade do poder econômico.

O objetivo maior da proposição de lei vetada é, exatamente, proteger a parte mais
fraca, o consumidor. E oportuno lembrar que o Poder Judiciário está sobrecarregado
com milhares de ações envolvendo os mencionados serviços. A jurisprudência já está
consolidada: tais serviços, na forma como vêm sendo explorados, constituem prática
comercial abusiva (art. 39 do Código de Defesa do Consumidor). Ademais, como são
explorados sem nenhum critério ético. têm levado muitas família ç ao desespero, dada
a falta de controle que impera no sistema.

Por tais razões, ao querer aplicar finamente o citado aU. 22, IV, ao caso em tela, o
Chefe do Poder Executivo olvidou por inteiro os princípios constitucionais
norteadores da ordem econômica e o fez de forma totalmente equivocada, motivo
pelo qual não se deve acatar sua decisão.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do veto total á Proposição de Lei n°

13.528.
Sala das Comissões. 10 de março de 1998.
Ainbrõsio Pinto. Presidente - Raul Lima Neto, relator - Adelmo Carneiro Leão -

Rêmolo Aloise.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.482/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.482197, do Deputado Ivair Nogueira, visa declarar de
utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Salomé, com
sede no Município de Betim.

Submetida a matéria, preliminarmente. à Comissão de Constituição e Justiça, que
não encontrou óbice a sua tramitação, deve ela, agora, receber parecer para o 10

turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.
Fundamentação

A referida Associação tem por finalidade promover melhorias para a comunidade
por meio de cursos, campanhas e mutirões. Com o propósito de atender a crescentes
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demandas, pode vir a criar novas unidades de atendimento, como creches, escolas,
etc.

E importante salientar que a Associação foi instituída a partir da necessidade
iminente de se dotar o aludido bairro de um planejamento eficiente para as obras ali
efetuadas nas áreas de saúde, educação, lazer e preservação ambiental, visto que o
Município de Betim está em franco desenvolvimento, sendo um dos principais pólos
industriais de Minas Gerais.

Por tais motivos, a aprovação deste projeto de lei, no nosso entendimento, é justa e
necessária

Conclusão
Opinamos pela aprovação do Projeto & Lei n° 1.482/97 no 1° turno, na forma

proposta.
Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.483197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.483/97, do Deputado Wanderley Asila, visa a declarar de

utilidade pública a Loja Maçônica Manchester Mineira, com sede no Município de
Juiz de Fora.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em l o turno, na forma
regimental.

Fundamentação
Com sede em Juiz de Fora, a entidade mencionada tem como objetivos básicos o

aperfeiçoamento moral, intelectual e social da comunidade, assim como o zelo pelo
seu bem-estar.

Assim pratica a filantropia, assistindo aos necessitados, e implementa estudos
sobre a filosofia maçônica.

Diante do exposto, acreditamos ser a instituição merecedora do titulo de utilidade
pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.483/97 no 1°

turno, na forma originaL
Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.486197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

O Projeto de Lei n° 1.486197, do Deputado Elmo Braz, visa a declarar de utilidade
pública a Associação dos Bairros Giovannini, Santo Elói e Vila Bom Jesus -
ABAGISEVI -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça.
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 1° turno, na forma
regimental

Fundamentação
Sediada em Coronel Fabriciano. a ABAGISEVI foi instituída com a finalidade de

assegurar a proteção da família, particularmente da maternidade, da infância e da
velhice.

Esse objetivo é concretizado por meio da promoção de assistência hospitalar, da
distribuição de medicamentos e da realização de campanhas de prevenção contra
doenças contagiosas, drogas, fumo e alcoolismo. São também desenvolvidos trabalhos
de combate à fome e à pobreza.

Por levar tranqüilidade e bem-estar à comunidade, torna-se a Associação
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do mencionado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.486197 no 10

turno, na forma original.
Sala das Comissões, lide março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.487197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Amaral, o Projeto de Lei n° 1.487197 visa a

declarar de utilidade pública a Creche Comunitária Dr. Pérsio Pereira Pinto - CCPPP
-, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma proposta.
Vem agora o projeto a esta Comissão para o 10 turno de deliberação conclusiva,
conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A mencionada entidade, de natureza beneficente, foi criada com o objetivo maior de

oferecer assistência a crianças provenientes de famílias de baixa renda. Para a
concretização de seu objetivo, promove serviços voltados para as áreas de educação.
saúde e cultura, contribuindo assim com o crescimento pessoal c social do menor
carente.
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Em vista da importância do trabalho dessa entidade, ela merece ser declarada de

utilidade pública.
Conclusão	-

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.487197 no 1°
turno, nos termos em que foi apresentado.

Sala das Comissões. 11 de março de 198.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.446197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

- Relatório
De iniciativa do Deputado Ivo José, o Projeto de Lei n° 1.446/97 objetiva declarar

de utilidade pública o Lar das Meninas Jesus de Nazaré, com sede no Município de
Timóteo.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma apresentada, e compete agora a
esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Reconhecemos a propriedade em se declarar de utilidade pública o Lar das Meninas

Jesus de Nazaré. tendo em vista a relevância de seu trabalho em prol de crianças e
adolescentes menos favorecidos.

Esse foi também o entendimento desta Comissão no 1° turno, que aprovou na
ocasião o parecer formulado pela relatoria.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.446197 no 2° turno, na

forma original.
Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 1013198, as seguintes comunicações:
Da Deputada Maria Olivia, dando ciência a esta Casa do falecimento do Sr. Marcos

Pinto Coelho, ocorrido em 913/98, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Carlos Pimenta, dando ciência a esta Casa do falecimento da Sra.

Maria Queiroz ocorrido em 613198. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Paulo Schettino.(2). dando ciência a esta Casa do falecimento do Sr.
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José Fernandes Braga, ocorrido em 1812198, nesta Capital; e do Sr. José Gonçalves
Barbosa Filho, ocorrido em 24/2/98, em Lagoa Santa. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Gil Pereira, dando ciência a esta Casa do falecimento do Sr. Mário
Reis, ocorrido em 1013198, em Montes Claros. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 1998

ATAS	-

ATA DA 347a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 11/3/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata - 2 Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos 1.631 a
1.634/98 - Requerimentos n°s 2.498 a 1504198 - Requerimentos dos Deputados João
Leite e outros e Arnaldo Penna - Comunicações: Comunicações dos Deputados Mauri
Torres, Paulo Schettino (5) e Arnaldo Perna (2) e das Comissões de Fiscalização
Financeira e do Trabalho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Amvaldo
Coelho, Carlos Pimenta, Anderson Adauto, Irani Barbosa e Raul Lima Neto - 2 Parte
(Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado Arnaldo Penna; inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei n° 931196, para os fins do art 288 da Resolução n°
5.065, de 1990 - Requerimento do Deputado João Leite e outros; deferimento -
Discussão e Votação de Pareceres: pareceres da Comissão de Justiça pela
inconstitucionalidade dos Projetos de Lei n°5 1.144, 1.211 e 1.240197; aprovação -
Votação de Requerimentos: Requerimento n° 2.373197; aprovação na forma do
Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 2.388197; aprovação - Requerimento do Deputado
Adelmo Carneiro Leão; deferimento; discurso do Deputado Geraldo Nascimento -
Questão de Ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:

Romeu Queiroz - Cleubet Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo
Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho -
Alencar da Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Perna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Gemido Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - I-Iely
Tarqüinio - lbrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira
- João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Milhão -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguei Martini - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio flenriques -
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Toninho Zeitune - Wanderlev Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h14min, a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,

que é aprovada sem restrições.
28 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.631198

Dispõe sobre a quitação de crédito tributário com precatórios e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a permitir a quitação de créditos

tributários do Estado com a utilização de precatórios judiciários estaduais.
Art. 20 - A quitação a que se refere o artigo anterior se aplica aos créditos

tributários inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, vencidos há mais de
12 (doze) meses.

Art. 3° - O valor dos precatórios para fins de quitação de que trata esta lei será
aquele apurado pelo cartório e homologado judicialmente.

Art. 4° - O titular de precatórios judiciários estaduais, para fins de quitação do
crédito tributário de que trata esta lei, poderá transferir seu direito &outxas pessoas
flsicas ou jurídicas, mediante documento legal de transferência.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de & 1998.
Antônio Júlio
Justificação: Atualmente, é enorme o volume de precatórios no Estado de Minas

Gerais. Esta proposição objetiva justamente fazer com que o Executivo quite as
dívidas relativas aos precatórios, sem ter, contudo, que recorrer ao caixa estadual.
Por isso, solicito o apoio dos demais parlamentares à aprovação deste projeto.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, dc o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N°1.632/98

Revoga dispositivo da Lei no 12.734, de 31 de dezembro de 1997, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1°-Fica revogado o art. 20 da Lei no 12.734, de 31 de dezembro de 1997.
Art. 2° - Fica restaurada a vigência do § 2° do art. 7° da Lei n° 12.040, de 28 de

dezembro de 1995, acrescentado pelo art. 2° da Lei n° 12.428. de 27 de dezembro de
1996.

Parágrafo único - A partir do exercício financeiro de 1999, a apuração do valor
adicionado compreenderá o montante global da apresentação. obedecido o disposto
no art. 30, § 40, da Lei Complementar Federal n°63, de 11 de janeiro de 1990.

ArL 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1° de janeiro de 1998.

Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 11 de março de 1998.
Dinis Pinheiro
Justificação; A Lei Complementar Federal n° 63, de 1990, em seu art. 30,

estabelece que, do montante de 25% do produto da arrecadação do ICMS pertencente
aos municípios, 314. no mínimo, serão correspondentes ao valor adicionado gerado
no território de cada município. Tal redação repete preceito constitucional contido no
art. 158, parágrafo único, I. da Constituição da República.

No entanto, o art. 20 da Lei n° 12.734. de 31/I2/97, que se pretende revogar, ao
arrepio das normas constitucionais e de lei complementar federal, estabelece
indevida retenção, até o ano 2000, do valor adicionado apurado nos distritos que se
emanciparam.

Este projeto de lei visa corrigir tal ilegalidade, adequando a apuração do valor
adicionado nos referidos municípios ao que efetivamente estabelece a Lei
Complementar Federal n° 63, de 1990.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.633198
Altera a aliquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas operações de fornecimento de
energia elétrica para consumo residencial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta;
Art. 1° - Acrescente-se a seguinte alinea ao inciso 1do art. 12 da Lei n° 6.763, de
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26 de dezembro de 1975:

"Art. 12- ...............................
1- .........................
(....) 15% (quinze por cento) nas operações de fornecimento de energia elétrica

para consumo residencial.".
Parágrafo único - Suprima-se o item g.2 da alínea g do inciso 1 do art. 12 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975.
Art. 21 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 4 de março de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: Todos reconhecem a essencialidade dos serviços de energia elétrica no

mundo de hoje- Com efeito, é impensável a vida sem a eletricidade, especialmente no
quotidiano doméstico.

A proposta apresentada tem por objetivo reduzir a alíquota de ICMS cobrado sobre
as operações de prestação de serviços de energia elétrica que recaem no consumidor
residencial. É um reconhecimento da impropriedade da atual política do Governo
mineiro para o setor.

Realmente, com referência ao ICMS da energia elétrica, deparamos com uma
situação em que a possibilidade de evasão fiscal é mínima , já que é a própria
distribuidora que recolhe o imposto pago pelo contribuinte. Forma-se urna categoria
de contribuintes com reduzido poder de pressão, ao contrário de outros grupos, a
qual é a principal vitima do governo nos casos de necessidade de aumento da
eficiência fiscal. A cada R$10.00 que o cidadão mineiro paga hoje pela luz. mais
R$3.00 são pagos de imposto. Consideramos absurda essa situação.

Mais que imoral e contrário às mais comezinhas regras do bom governo, o ICMS
da energia elétrica residencial é, nas palavras do Prof. C)siris Lopes Filho. "agressão
brutal à Constituição". Nossa Carta Fundamental disciplina que o ICMS será
informado pelo princípio da seletividade em função da essencialidade da mercadoria
ou serviço. Ou seja. produtos mais importantes para a população devem ter uma
aliquota menor. O constituinte, neste caso, optou por sobrepor o interesse social à
necessidade estatal.

Constatamos, pois, que é insustentável a atual aliquota do ICMS da energia
elétrica residencial, situação que pretendemos remediar com a presente proposição.
Contamos com sua boa acolhida pelos eminentes pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.634/98
Autoriza o Poder Executivo a doar à Associação de Pais e Amigos dos



180
Excepcionais - APAE - do Município de Sacramento o imóvel que especifica

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais -APAE- do Município de Sacramento o imóvel constituído por um
terreno e respectivas benfeitorias com área de 2.000ni2 (dois mil metros quadrados),
situado naquele município, na Rua Angelo Crema no 430, no Bairro Rosário,
registrado em 13 de julho de 1961, a fls 174-V/ 176-V do livro n°79, no Cartório do
20 Oficio da Comarca de Sacramento.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se ao funcionamento da
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE - do Município de
Sacramento.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação. não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 11 de março de 1998.
Paulo Piau
Justificação: O projeto em tela tem por escopo corrigir situação de iniqüidade de

que a APAE de Sacramento foi vitima em uma proposta de permuta de imóveis com
o Estado em 1977.

O imóvel referido foi doado ao Estado, conforme consta na escritura lavrada em
1317161, a fis. 174-V/176-V do livro n° 79. do Cartório do 2° Oficio da Comarca de
Sacramento, pelo Sr. Leônidas Afonso Primo e sua mulher Maria da Glória Barbosa
Afonso, para que o Estado ali construísse uma nova escola.

A finalidade foi cumprida com a construção, por meio de convênio com a
Prefeitura Municipal de Sacramento, do Grupo Escolar Barão da Rifaina. que ali
funcionou até 1980.

Em 1977, por ocasião da criação do Loteamento Bela Vista II, o Sr. Mílton Skaff
doou uma área de 3.187m2 para construção de um prédio para sediar a APAE de
Sacramento. A doação não chegou a ser escriturada e concluída por ter o Prefeito
Municipal feito proposta de permuta daquela área com o terreno e o prédio da Escola
Estadual Barão da Rifaina.

Ocorre que, naquela época. o prédio e o terreno da Escola Estadual Barão da
Eifiina já não comportavam o número de alunos do bairro que crescia, sua área livre
era insuficiente e a ampliação era necessária.

Dessa forma, o Prefeito Municipal, Sr. José Alberto Bernardes Borges, propôs à
APAE de Sacramento a construção de um novo prédio que atendesse às necessidades
da Escola Estadual Barão da Rif2ina no terreno que o Sr. Milton Skaff havia doado
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para a construção da sede da Associação. Ante tal concordância tão logo ficasse
concluída a construção do novo prédio da Escola Estadual Barão da Rifaina, a APAE
de Sacramento - que arcava com aluguel e custas de unia escolinha sem vislumbre de
arrecadar fundos para a construção de uma sede própria - passaria a funcionar no
antigo prédio da Escola Estadual Barão da Rifaina, doado pelos benfeitores Sr.
Leõnidas Afonso Primo e senhora construido na gestão do Dr. Magalhães Pinto.
Posteriormente o Estado regularizaria a permuta.

A proposta foi aceita pela Associação e. tão logo a Escola se transferisse para a
nova sede, a Associação instalaria sua sede e a Escolinha Tio Tofe, da própria
APAE. no antigo prédio da Escola Estadual Barão da Rifaina. Tal fato ocorreu em
sessão solene, às 17 horas do dia 2816181, com a presença do Prefeito Municipal, de
demais autoridades da cidade, diretoras da entidade e do povo em geral.

Entretanto, a permuta que se deu de fato até esta data não foi efetivada de acordo
com alei.

Assim, a Associação. desde 2816181 vem utilizando o antigo prédio da Escola
Estadual Barão da Rifaina por meio de uni contrato de comodato e, com muita
dificuldade e ajuda da comunidade, vem exercendo suas atividades naquele local,
conservando as instalações existentes e edificando novas instalações como clinica de
reabilitação, quadra esportiva e "play-~d".

Há necessidade. assim, de se corrigir a situação de fato existente, pois é de direito
que a Associação, que vem prestando serviços beneficentes à comunidade
sacramentana, no atendimento aos portadores de deficiências, tenha regularizada
essa injusta situação.

A Associação não possui sede própria enquanto que o Estado. de direito, tem duas
sedes para a Escola Estadual Barão da Rifaina.

E tamanha a situação de injustiça que a Associação vem sendo prejudicada no
recebimento de verbas de subvenção social para a realização de obras na entidade,
pois é condição "sine qua non" que o imóvel seja da entidade para a celebração de
convênios com essa finalidade.

A Escola Estadual Barão da Rifaina. bem instalada na sede atual. não necessita da
área do seu antigo prédio, que, por sinal, está localizado em área distante da atual e,
há mais de 16 anos, foi cedida à APAE.

Conhecendo a grandeza e o relevante trabalho filantrópico realizado pelas APAEs
do nosso Estado, esperamos contar com o apoio dos nobres pares desta Casa para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188. c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.498198, do Deputado Geraldo Nascimento. solicitando seja formulado apelo
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ao Governador do Estado com vistas à regulamentação da Lei n° 12.687, de 10112197.
(- A Comissão de Saúde.)

N° 2.499198, do Deputado Gilinar Machado, em que pede sejam solicitadas ao
Secretário da Casa Civil informações acerca do montante & recursos despendidos
com publicidade pelo Governo do Estado.

N° 2.500/98, da Comissão de Direitos Humanos em que pede sejam solicitadas ao
Secretário da Segurança Pública informações sobre o não-fornecimento de
alimentação à instituição Assistência, Proteção e Amparo ao Cárcere, do Município
de Itaúna.

N° 2.501198. da Comissão de Direitos Humanos, em que pede sejam solicitadas ao
Secretário da Segurança Pública informações sobre o projeto de construção da nova
cadeia pública do Município de Axaguari e sobre a reforma da antiga cadeia

N° 2.502/98, da Comissão de Direitos Humanos. em que solicita seja encaminhado
oficio ao Secretário da Segurança Pública pedindo informações sobre o atraso na
construção da nova cadeia de Uberlândia.

N° 2.503/98, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja encaminhado
oficio ao Chefe da Defensoria Pública de Minas Gerais pedindo informações a
respeito da situação dos processos das cadeias de Itanhomi, de Araguari e de Matias
Barbosa. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.504/98. da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada
moção de repúdio endereçada ao Embaixador do Chile no Brasil e ao Ministro das
Relações Exteriores em virtude da represália a cidadãos brasileiros em território
chileno. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados João Leite e
outros e Arnaldo Penna

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Mauri Torres.

Paulo Schettino (5), Arnaldo Perna (2) e das Comissões de Fiscalização Financeira e
do Trabalho.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anivaldo Coelho.
• Deputado Anivaldo Coelho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, membros da imprensa. Minas Gerais é o berço da garimpagem. Foi
aqui que. no século XVIII. pessoas esconderam-se nas grimpas das senas, onde o
ouro e o diamante foram descobertos, para se tornarem grmipeiros. ou seja,
garimpeiros, que é um nome derivado de grimpeiros. fazendo lavras clandestinas,
escondidas da Coroa portuguesa.

No tempo do Brasil Colônia, aqui em Minas Gerais, de um lado havia os senhores
de escravos, com suas minas legalizadas, que pagavam o imposto do quinto a



rÀ

183
Portugal, e do outro lado havia esse pessoal faiscador, marginalizado, que vivia sob
forte repressão, embrenhado nos lugares ermos, fugindo das autoridades coloniais,
com muita dificuldade para comprar suprimentos e para vender seus produtos
minerais.

A garimpagem caminhou um pouco na marginalidade, desde essa época da nossa
história, e essa marginalidade aumentou quando as empresas de mineração
cresceram e começaram a empregar tecnologia e equipamentos para produzir em alta
escala.

Enquanto as empresas cresciam, os garimpeiros iam permanecendo com seu
trabalho mais manual do que mecanizado, sempre produzindo ouro de aluvião e
pedras preciosas, que são minerais mais fáceis de se obter rudimentarmente nos
córregos e veios de rochas mais moles.

Depois da década de 60, quando o governo militar ocupou maciçamente a
Amazônia com os projetos grandes da Cia. Vale do Rio Doce, da Cia. de Pesquisa de
Recursos Minerais e outras empresas, os caminhos foram abertos naquela região para
os garimpeiros formarem por lá grandes núcleos de garimpagem.

Na década de 80, as imagens de Serra Pelada invadiram os noticiários do Brasil e
do mundo inteiro. Aquela leva imensa de dezena de milhares de homens seminus,
sujos de barro, enfrentando a policia, disputando espaço com as empresas de
mineração, manipulados pelo General Figueiredo e pelo Major Curió, produziam
mais de 40 toneladas de ouro por ano, continuando pobres, escravizados.
maltrapilhos, doentes e excluídos do consumo.

O preço do ouro era favorável, e o desemprego era grande, como ainda é até hoje.
As políticas da ditadura, naquela época, eram de produzir a maior quantidade
possível de ouro, e o eldorado da amazônia virou propaganda na televisão,
arrastando multidões de miseráveis para a aventura do garimpo.

Assim surgiu a figura do empresário-garimpeiro. O empresário-garimpeiro tinha
dinheiro para fornecer comida e equipamento de trabalho. As frentes de garimpo
começaram a ser mecanizadas. e o mercúrio, que serve para amalgamar o ouro no
fundo da bateia, uma substância extremamente poluente, começou a-ser jogado nos
rios de forma criminosa.

O Governo Federal fez vistas grossas aos danos ambientais. econômicos, sociais e
culturais. Os conflitos entre os próprios empresários-garimpeiros, disputando frentes
de garimpo, foram menosprezados. As mortes de pobres e miseráveis no garimpo
envolvidos nesses conflitos nunca foram apuradas.

Para o Governo Federal, o que existia era somente os conflitos entre os
empresários-garimpeiros e os empresários das empresas de mineração que
disputavam as jazidas de ouro e de cassiterita (mineral de estanho), mais
promissoras, mais ricas.
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As empresas requeriam áreas para pesquisa e lavra, e os garimpeiros invadiam

essas áreas. Os garimpeiros estabeleciam núcleos de garimpos, e as empresas de
mineração invadiam esses núcleos. O clima de baderna dessas invasões de parte a
parte proporcionava luta armada, com muitos feridos e mortos.

O Ministro César Cais, do Governo Figueiredo. tentou colocar os garimpeiros em
reservas garimpeiras para evitar as disputas de interesses. Não teve êxito.

Nessa época, o garimpeiro, para ser considerado dentro da lei, ia a um posto da
Receita Federal e fazia unia matricula de garimpeiro. A Coletoria Federal cobrava
uma taxa, o garimpeiro saía com a sua carteirinha e, daí para frente, ia procurar um
empresário-garimpeiro que estivesse disposto a pagar sua comida e a comprar algum
equipamento e mercúrio para ele poder trabalhar, transformando-se num escravo,
sem carteira de trabalho assinada e sem nenhum direito trabalhista reconhecido.

A meu ver, a escravidão no garimpo é unia grande distorção social que continua
até hoje. Gostaria até que alguém com mais informações do que eu contestasse essa
ninbn afirmação e provasse que estou errado, porque tal situação é muito degradante
e envergonha nossa sociedade.

O Departamento Nacional da Produção Mineral - DNPM - não tinha nada a ver
com o fornecimento dessa carteira de garimpeiro. Ou seja, o órgão gestor da política
mineral do Brasil vinculado ao Ministério de Minas e Energia não participava do
Processo de gerenciamento do garimpo e não fornecia nem a matrícula de
garimpeiro.

o § 3 do art. 174 da Constituição Federal de 1988 estabeleceu que seria função do
Estado brasileiro favorecer a organização da atividade garimpeira em cooperativas,
levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos
garimpeiros.

o § 40 desse mesmo art. 174 da Constituição Federal assegura para as cooperativas
de garimpeiros uma prioridade de pesquisa e lavra dos recursos e jazidas minerais
garimpáveis. nas áreas onde os garimpeiros estejam atuando.

A alteração do Código de Mineração feita pela Lei n° 7.805, de 18/7189, criou o
regime de permissão de lavra garimpeira e extinguiu o regime da matrícula
individual. Essa lei foi regulamentada pelo Decreto n° 98.812, de 9/1/90, e
posteriormente a garimpagem foi tratada pelas Portarias n°s 26 e 10 do DNPM
respectivamente de 3 1/1/90 e de 25/7/91.

Mas tudo leva a crer que essa legislação está pouco adequada à realidade e é pouco
eficaz. A instalação dessa CPI pode abrir espaço para avaliarmos a aplicabilidade
dessa legislação.

A (P1 do garimpo é, acima de tudo, mais um instrumento de levantamento de
dados que esta Casa Legislativa oferece à sociedade, buscando alternativas para o
desenvolvimento político, social e econômico do nosso Estado de Minas Gerais.
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A CPI, no que depender da vontade de seu Presidente, não será palco para disputas
de grupos econômicos ou pessoas interessadas em defender interesses particulares,
mas se pautará por um objetivo maior, que é o de buscar resolver problemas
vinculados ao aproveitamento econômico de bens minerais, que são recursos naturais
não renováveis, que uma vez extraídos e usados deixam de ser um património
estocado.

A sociedade guarda esses recursos no solo e no subsolo para se desenvolverem.
Quando eles são retirados de seu ambiente natural, deixam de ser uma reserva
minem!, passam a ser um produto mineral. Assim. através da mineração e do
garimpo, uma coisa que era estocada no território e que pertencia à União, ou seja, a
todo o povo, passa a pertencer a alguém ou a alguma empresa, transformando-se em
mercadorias diversas, em riqueza circulante.

Essa riqueza circulante é obtida a partir do cumprimento de leis, que geram
direitos e obrigações. Junto com o direito de obtenção do lucro existe a obrigação do
pagamento de salários e impostos. Junto com o direito de se apoderar do produto
mineral através de uma concessão dada pela União, existe a obrigação de cumprir a
legislação mineral e ambiental do País.

Tudo farei para que os trabalhos da CPI se desenvolvam dentro do prazo previsto
de 120 dias. Temos que buscar soluções rapidamente, com eficiência, porque o
sofrimento das pessoas. principalmente daquelas que são mais desamparadas pelo
sistema econômico, as pessoas pobres ou que vivem na miséria, é uma dor profunda
que tem que ser prontamente combatida e estancada.

Sabemos que as questões do garimpo contêm muito de sofrimento e dor de
milhares de pessoas humildes, que não possuem nenhum poder de decisão política e
econômica. Esticar prazbs para encontrar soluções, nesse caso, é adiar o sofrimento
dessas pessoas.

Não me afastarei um milímetro do que reza a Constituição do Estado,
especialmente no seu Capítulo II - "Da Ordem Econômica". Seção VI, que versa
sobre a política hidrica e mineraria.

O que está exposto nos artigos da Constituição será minha linha de pensamento.
Fizemos a Constituição Estadual para ser usada e aplicada na sua totalidade, não
para ser letra morta. Temos que respeitar suas determinações, porque somente assim
estaremos tendo respeito por nós mesmos e por todos que convivem conosco.
Somente respeitando a Constituição poderemos exercer os direitos da cidadania.

No decorrer dos trabalhos da CPI do garimpo, não omitirei nomes de quem quer
que seja, que comprovadamente tenha desrespeitado ou esteja desrespeitando a
Constituição do Estado, sejam nomes de pessoas ou grupos poderosos, sejam nomes
de dentro ou de fora do Governo, sejam nomes de pessoas desavisadas,
desinforniadas, carentes ou excluídas das condições de exercer sua cidadania.
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Como membro do Poder Legislativo, não vacilarei em utilizar todas as forças

democráticas à disposição desta Casa para exigir esclarecimentos de pessoas, grupos
econômicos e organismos do Governo, visando ao alcance do objetivo da CPI, que é
principalmente verificar se a Constituição do Estado está sendo cumprida em tudo
aquilo que determina sobre política mineraria e garimpo.

Nesse sentido, solicito ao nobre Deputado Romeu Queiroz, Presidente desta Casa-
a todos os nobres Deputados da Mesa diretora desta Assembléia Legislativa, aos
nobres Deputados lideres das bancadas e indistintamente a todos os meus colegas
Deputados de todos os partidos, que me ajudem a realizar essa tarefa que me foi
destinada. Trabalharei com dignidade e perseverança, acreditando no apoio de meus
colegas desta egrégia Assembléia.

Sei que em muitos momentos estarei diante de um sombreamento de legislações,
porque no setor mineral as leis federais são determinantes, entrelaçando-se com as
leis estaduais e municipais, existindo interligação de determinações jurídicas nas
várias esferas da estrutura organizacional do poder público.

Por outro lado, esse entrelaçamento das leis acontece também em relação aos
vários códigos. Há combinações que devem ser feitas entre o Código de Mineração e
o Código Civil, entre o Código de Mineração e a CLT, entre o Código de Mineração
e as leis ambientais, tributárias. etc.

Diante desta complexidade, não hesitarei em requerer pareceres de técnicos,
geólogos, engenheiros e juristas renomados, acadêmicos, cientistas e pesquisadores
que entendem das questões do setor mineral, mesmo que estas pessoas não façam
parte do quadro de assessores desta Casa, que é um quadro competente e se
interessará pelo intercâmbio técnico e científico no trato das questões especificas.

Desde já, quero solicitar às entidades representativas de garimpeiros, ao
empresariado e aos trabalhadores do setor mineral seu apoio para procurarmos, em
conjunto, formular propostas que venham atender os anseios coletivos. E interessante
que tais anseios comuns venham a ser respaldados. fundamentados e justificados
pelos dados coletados na CPI, constando no seu relato final, como peça de construção
de sólidos mecanismos de politica pública a ser executada.

Sei que não podemos prescindir do apoio dos organismos do Governo Federal que
têm representação aqui em Belo Horizonte, como o Departamento Nacional da
Produção Mineral - DNPM -, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais -
CPRM -, o Centro Tecnológico da antiga Nuclebrás - CDTN -, o Instituto de
Geociências e o Departamento de Mineração da Escola de Engenharia da
Universidade Federal de Ouro Preto, entre outros devidamente habilitados a
contribuir eficientemente na busca de soluções de problemas.

No âmbito do Executivo estadual, existe o sistema estadual de gerenciamento de
recursos minerários definido pelo art. 250 da Constituição de Minas Gerais.
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Assumimos como obrigação ouvir nesta CPI todos os representantes deste sistema,
que, evidentemente, deverão ter muito a explicar sobre o fomento à pesquisa, à
exploração racional e ao beneficiamento dos recursos minerais do subsolo, por meio
das iniciativas pública e privada.

Naturalmente, estes organismos do Governo do Estado estão intimados a
demonstrar, nesta (21. a adoção do mapeamento geológico básico como suporte Para
o gerenciamento e a classificação dos recursos minerais de Minas Gerais. Assim,
poderão prestar contas dos seus trabalhos à sociedade, demonstrando sua eficiência,
democratizando as informações cartográficas, de geociências e de recursos naturais,
como determina o inciso 90 do art. 250 da Constituição Estadual.

Diante disso é nossa obrigação também intimar a Associação dos Municípios
Mineradores de Minas Gerais - AMIG - para que ela tenha a oportunidade de aqui
demonstrar o critério de rateio da parte disponível do ICMS e se este critério está ou
não reservando percentual especifico para os municípios considerados mineradores,
como determinam os preceitos constitucionais.

Será do interesse da CPI a arrecadação e a destinação dos recursos referentes à
compensação financeir2L estabelecida por legislação federal, que deve ser paga pelos
agentes da produção mineral, isto é, por empresas de mineração e cooperativas de
garimpeiros.

Convém que se determine o quanto desses recursos diz respeito ao garimpo. Por
isso vamos fazer questão de perguntar aos especialistas do Governo Federal e do
Governo Estadual, assim como às Prefeituras de municípios mineradores, como se dá
a arrecadação, qual o montante dessa arrecadação nestes últimos anos e meses, que
tipo de perspectiva existe em relação a esta arrecadação e como está sendo realizada
a fiscalização dela.

A princípio, estamos determinando à assessoria desta CPI que tome conhecimento
das questões geológicas, tecnológicas, econômicas e jurídicas relacionadas com a
mineração e o garimpo, sabendo que a tarefa que lhes passo é dificil, penosa, mas
gratificante, porque é a oportunidade de estarmos prestando relevante serviço público
não somente ao Estado de Minas Gerais como também ao Brasil.

Vamos tentar levantar, nesta CPI que, dados sobre o número de cooperativas
garimpeiras existentes e de garimpeiros a elas vinculados.

Sei que estaremos trilhando caminhos perigosos, cheios de interesses financeiros
de grande monta. Por isso, não hesitarei em solicitar, caso se tome necessária, a
colaboração das forças policiais estaduais e até federais para defesa dos integrantes
desta CPI, sejam depoentes, sejam da assessoria, sejamos nós mesmos Deputados.

Infelizmente, a imagem de violência, que mancha a atividade da garimpagem, é
histórica e não podemos ser ingênuos a ponto de não nos prepararmos para enfrentar
quem venha tumultuar os trabalhos desta CPI.
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Mais uma vez, faço um pedido de auxilio ao Presidente Romeu Queiroz, à Mesa

diretora desta Casa e a todos os nobres Deputados, no sentido do apoio,
principalmente nas horas mais dificeis, se disputas de interesses pessoais ou de
grupos tiverem que ser tratadas com a energia e a seriedade que merecem.

Espero que tudo corra bem e que, no prazo estipulado, esta CPI possa ser concluída
com sucesso, diagnosticando os problemas e apontando as soluções adequadas ao
interesse da grande maioria da população do nosso Estado de Minas Gerais. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Srs. Deputados, senhores da imprensa, senhoras e senhores; Antônio Ferreira de
Sena, 26 anos, casado, pai de três filhas, residente em Buritizeiro, fuzilado nesta
mnnh com um tiro na cabeça. disparado à queima-roupa por bandidos que
assaltaram o Banco do Brasil na cidade de Buritizeiro. Srs. Deputados, trata-se de
uma noticia que há muito tempo não ocorre, ou que não me lembro de ter ocorrido
nas pequenas cidades de Minas Gerais. Coincidentemente, a revista" Veja" desta
semana, na capa e na reportagem principal, vem dizer que o povo das Capitais está
correndo para o interior, fugindo da violência, em busca de uma tranqüilidade maior.

Hoje, na pequena cidade de Buritizeiro, às margens do São Francisco. vizinha à
cidade de Pirapora, aconteceu um fato tão inusitado dessa natureza. Um cidadão de
26 anos, pai de três filhos menores, cumprindo as suas obrigações, trabalhando como
guarda de segurança do Banco do Brasil. é fuzilado impiedosament à queima-
roup& com um tiro na cabeça. Esse fato em si nos leva à reflexão. E chegado o
momento de trazer à discussão a segurança do nosso povo e, principalmente, do povo
do interior, a segurança aos Prefeitos, aos Vereadores e à população como um todo.
Temos para conosco a idéia de que as pequenas cidades do interior estão imunes à
violência dessa natureza e que não estariam sujeitas a tais crimes. Assim, muitas
vezes não nos preocupamos com a segurança pública das pequenas cidades.

As vezes, subimos à tribuna, procurando abordar outros temas, como a saúde
pública, a educação, o apoio ao produtor rural, o abandono das nossas estradas e
esquecemos a segurança pública. No entanto, na verdade, os pequenos municípios de
Minas Gerais estão sujeitos a crimes dessa natureza e estão à mercê de marginais
altamente preparados para o crime, como aconteceu na cidade de Buritizeiro.

Por outro lado, na outra face da moeda, Srs. Deputados, observamos que a Polícia
Civil e a Policia Militar estão muito aquém de um preparo - ou pelo menos de prestar
uma assistência como se deveria. Não raro, as delegacias de policia do interior não
contam com um Delegado. São muitas as comarcas que não têm o seu Delegado
designado, os detetives e os veículos. Acredito que também esta seja uma
preocupação do Sr. Secretário da Segurança Pública, Dr. Santos Moreira. ou seja,
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dotar as nossas delegacias de um policiamento adequado, com Delegados, detetives e
melhor aparelhamento.

A situação se complica - e muito mais - quando observamos a falta de estrutura da
Policia Militar. Na imprensa nesta semana os jornais de Montes Claros, na posse do
Cel. Walace. no 3°-Comando-Geral da Policia Militar do Norte de Minas, noticiaram
que o atual Comandante disse que, dos 45 veículos disponíveis para o policiamento
desta grande região, 30 estão sucateados, não podendo andar, por falta de peças e
pneus. A policia não tem podido exercer as suas funções até mesmo por falta de
combustível. Tudo isso somado à grande escalada da violência e aos problemas sérios
do tráfico de drogas que existe no interior de Minas Gerais, verificamos que temos de
parar para pensar sobre o que poderíamos fazer. Qual é o papel efetivo da Casa
diante desse grave problema que é a falta de segurança pública no interior do Estado
de Minas Gerais?

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte)- O Deputado Carlos Pimenta, sempre que
ocupa a tribuna da Assembléia, faz considerações as mais sérias e as mais oportunas.
Inclusive, somos testemunha de sua participação na Casa, principalmente na área de
saúde, que V. Exa. domina completamente.

Hoje, V. Exa. discorre sobre a segurança pública. Estou lhe fazendo um aparte
para apresentar a minha solidariedade, porque desde o primeiro dia em que adentrei
esta Cas& venho alertando, às vezes até sendo cansativo, a respeito da necessidade
de se investir em segurança pública. Talvez o atual Governo seja o que mais investiu
em segurança pública na história de Minas Gerais. No entanto, os políticos e os
governantes sempre se esqueceram dessa área O crime, como V. Exa. disse, tem um
dinamismo imenso, cresce de maneira assustadora, e a policia lamentavelmente, em
virtude dessa falta de investimentos, não tem condições de acompanhá-lo como
deveria.

Esses fatos que estão acontecendo, como esse que aconteceu em Buritizeiro,
lamentavelmente, estão se tornando lugar comum em Minas Gerais. Ainda temos,
posso lhe afirmar, Deputado, unia excelente Policia Civil, uma excelente Policia
Militar. mas, se não houver investimentos em segurança pública, se o Governo não
olhar mais para essa área, infelizmente, poderemos realmente vir a ser como o Rio
de Janeiro e São Paulo. Apesar de haver denunciado isso sempre, parece-me que
ninguém dá ouvidos, julgando que são só palavras, e as palavras se perdem. No
entanto. essa é uma verdade de fácil constatação. começando em Belo Horizonte e
chegando a Buritizeiro, Montes Claros. Uberlândia, enfim, em todo o Estado de
Minas Gerais. E um mal que está proliferando de maneira quase sem controle. Muito
obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Agradeço a participação do Deputado Paulo
Schettino. que é um "expert" no assunto, pois é um Delegado de carreira, ocupa uma



190
cadeira nesta Casa e tem feito um ótimo trabalho no sentido de tentar mostrar a
necessidade de colocar a segurança pública ao lado de outros temas prioritários na
discussão da sociedade.

Também concordo com V. Exa., Deputado Paulo Schettino, quando faz alusões à
Policia Militar e à Policia Civil. Concordo que a Policia Militar e a Policia Civil
mineiras são de uma competência inquestionável, o que pode ser comprovado através
dos crimes que são desvendados, através do grande trabalho que têm realizado. No
entanto, chega um ponto em que o policial não pode fazer milagres, o policial precisa
de um veículo para se locomover, precisa de um armamento para enfrentar de igual
para igual os bandidos, que, a cada dia que passa, apresentam armas mais
sofisticadas, matando policiais, matando as pessoas que estão à mercê da sorte.

Concordo também quando V. Exa. diz que o Governador Eduardo Azeredo tem
feito um grande trabalho, mas é necessário, meu Deus, como é necessário, que haja
investimentos na juventude. Hoje as escolas que dão sustentação aos menores são, na
verdade, escolas de marginalidade, formadoras de criminosos. Ninguém vê isso.
Aqui em Belo Horizonte os jovens são abandonados totalmente. Muitas vezes o
grande marginal não teve nenhuma assistência, não teve nenhuma orientação quando
estava nas ruas, jogado à própria sorte. E necessário investir nos jovens, nos menores
desamparados. Quantas escolas proflssionnlinintes são prometidas, com cursos que
restaurem a dignidade do jovem, do adolescente. No entanto, não vemos nada disso.

Portanto, temos de fazer alguma coisa. Temos unia Secretaria do Trabalho e do
Adolescente que precisa repensar as suas funções. Em Montes Claros, Deputado
Paulo Schettino, temos catalogadas mais de 100 gangues de menores. Não se pode
fazer um evento público que elas estão se confrontando e dando tiros no meio do
povo.

E há quanto tempo invoco o testemunho do Deputado Tarcísio Henriques! Estamos
tentando levar para Montes Claros o Centro de Recuperação do Menor Infrator e
temos encontrado todas as dificuldades. Temos de investir e colocar a segurança
pública ao lado da saúde pública. Uma epidemia de dengue tem a mesma proporção
social de um crime dessa natureza. A população de Buritizeiro que o diga.
Atualmente, antes de o cidadão ir ao Banco, ele tem de pensar duas vezes, porque
pode ser tomado como refém, com um revólver na cabeça ou no pescoço. Semana
passada bandidos assaltaram o posto do Banco localizado em um posto policial de
Montes Claros e roubaram R$600.000.00. Só depois do assalto vimos helicópteros e
a Policia Civil correndo de um lado para o outro. E os assaltantes foram embora
tranqüilamente. Não existem postos policiais nas saídas da cidade. Os bairros da
periferia vêm reivindicando do Deputado, como forma de subvenção social, recursos
para a implantação de postos policiais. Enfim, é necessário que se faça alguma coisa.
E esta Casa tem de dar a mão à palmatória e trazer constantemente ã discussão a
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segurança pública. Do contrário. Uberaba, Uberlândia Buritizeiro, Santa Fé de
Minas e outras cidades pequenas estarão sujeitas a crimes dessa natureza

Sr. Presidente, ao encerrar minha fala trago outro tema a esta tribuna. Quero
parabenizar os Vereadores de Montes Claros, hoje presentes neste recinto,
juntamente com os Secretários do nosso Prefeito Jairo, ex-colega desta Casa.
Tivemos um encontro extremamente importante com o Dr. Ruy Lage. na COPASA,
no qual acertamos urna pauta de trabalho que será executada no município. Quero
cumprimentar os Vereadores na pessoa do Presidente da Câmara Municipal de
Montes Claros, Sr. Gemido Correia Machado Filho, e dizer, de público, que a
Câmara Municipal de Montes Claros está preocupada em discutir os importantes
assuntos do município. Há urna perfeita harmonia e sincronia entre o Legislativo e o
Executivo, e não poderia ser diferente. devido à sensibilidade e à experiência do
Prefeito Jairo Ataide, adquiridas principalmente nos bancos desta Casa, onde ele
experimentou, com muito sucesso, ser Deputado Estadual. Por isso mesmo ele tem
respeito e consideração para com os Vereadores de Montes Claros. Está de parabéns.
Esperamos que na reunião que manteremos hoje com o Sr. Governador possamos
apresentar-lhe as reivindicações maiores de Montes Claros. Tenho certeza absoluta
de que o Governador Eduardo Azeredo. como vem fazendo, analisará com muito
carinho e com muita propriedade essa reivindicação de urna cidade de 300 mil
habitantes que, felizmente, conta com Vereadores dignos como os que temos e com
um Prefeito experiente e capaz, um grande administrador, como o nosso ex-colega
Deputado Jairo Ataíde. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra,o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, com grande

número de peemedebistas de Minas, fui testemunha ocular dos fatos que aconteceram
em Brasília, no último domingo. Assistimos, estarrecidos, a um quadro
extremamente degradante para a política brasileira na convenção do PMDB: pessoas
totalmente despreparadas, que nunca tiveram ficha partidária assinada, nunca
participaram de nenhum ato político ou partidário. Mocinhas de minissaia vermelha
e preta; rapazes fortes, corpulentos. contratados em academias; policiais, segundo
comentário dentro do Congresso Nacional, do Governo de Goiás, vestidos à paisana.

Esse foi um lado da convenção. Para o Congresso Nacional- eles foram contratados
por algumas Lideranças do PMDB para impedir o outro lado do partido - não vou
dizer que seja melhor ou pior -, que não quer apoiar a tese da recandidatura. Este
lado do PMDB advoga a tese de que o partido tem, nesse momento, unia obrigação
moral não para com o PMDB, mas para com a Nação brasileira. Seria extremamente
necessário, inclusive, que o PMDB trouxesse um candidato próprio, para que a
população tivesse, pelo menos, mais uma opção. Mas o que vimos, estarrecidos, no
Congresso Nacional, foram essas Lideranças do PMDB por demais conhecidas da
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sociedade brasileira - o Líder do PMDB, o Presidente da Câmara Federal, o Líder do
PMDB no Senado, juntamente com os Ministros da Justiça e dos Transportes -
fazendo o jogo que o Presidente Fernando Henrique quer: confrontar-se nas urnas
com Lula. Qualquer outro coloca em risco a sua candidatura, porque sabemos que
unia candidatura do PMBD. qualquer que fosse, a do mineiro Itamar Franco ou a do
Senador Requião, tem a admiração da sociedade brasileira. Com qualquer um desses
dois nomes, teríamos um 20 turno. E, nele, confirmaríamos as pesquisas que o
PMDB de Minas fez - Fernando Henrique estava em 1° lugar, sim mas os que não
votaram nele e escolheram qualquer um dos outros candidatos, Fernando Henrique
não era nem a 2a, nem a 3a opção de ninguém. Isso demonstra que, num quadro que
não for com a candidatura de Lula, temos a certeza absoluta de que, num 2 0 turno,
com qualquer outro candidato, ele perderá as eleições. Sabedor disso, montou-se
aquele verdadeiro circo do Congresso Nacional, dentro da convenção do PMDB.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, podemos discordar da forma, dos meios, dos
métodos do MR-8, mas, se há uma coisa que ninguém pode discutir é o
posicionamento, são os vínculos do MR-8 com o PMDB de hoje e com o MDB de
ontem.

Portanto, todo e qualquer exagero praticado por unia facção que existe de fato,
realmente, dentro do PMDB é legítima. O que não podemos aceitar de forma alguma
é aquelas pessoas - as mocinhas de minissaia. vestidas de vermelho e preto, os
rapazes corpulentos, grandes, com apitos - impedindo toda e qualquer Liderança do
PMDB de pregar aquilo que o partido tem a obrigação de ter, que é candidatura
própria à Presidência da República. Não podemos concordar com a tese dos
governistas do PMDB, que dizem que o PMDB foi governo até agora e não poderia,
portanto, abandonar o barco.

Se voltarmos atrás, vamos encontrar a seguinte realidade: Fernando Henrique
Cardoso ganhou as eleições presidenciais e convidou o PMDB para participar de seu
Governo, apoiá-lo e aprovar as reformas que, segundo ele, o País precisava realizar.
A participação que o PMDB teve no Governo não poderia, de forma alguma, tirar o
seu direito de, com as suas qualidades e os seus defeitos, apresentar um nome e
disputar as eleições presidenciais.

Vamos defender isto na próxima segunda-feira, quando o PMDB de Minas se
reunirá para decidir se deve acatar ou não o resultado da convenção. E pergunto aos
Srs. Deputados, acostumados que estão em participar de convenções partidárias:
quando se observa que uma convenção está, em sua essência, viciada - é claro que ela
já tem vícios de origem -, o seu resultado deve ser acatado ou não?

Também gostaria de dizer e ficar apenas em um exemplo, que foi o mais explícito
do que aconteceu em Brasília- Sr. Presidente, Srs. Deputados: a compra dos
convencionais de Santa Catarina. 28 votos que estavam fechados conosco. Temos um
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Colégio de Líderes do qual fazem parte todos os Líderes do PMDB nas Assembléias
e acertamos que alguns deveriam visitar alguns Estados, tanto é que o Líder do
Paraná foi visitar o vizinho Estado de Santa Catarina e detectou que havia esse risco.

Anunciou-se que a venda foi de R$200.000.000.00. Hoje, com a cabeça fria,
buscamos o porquê de havermos perdido com aquela diferença tão grande e temos a
primeira explicação: 28 votos que eram nossos deixaram de sê-lo e passaram para o
outro lado, significando 55 votos dos 83. O que constatamos nesta semana é que a
compra dos 28 delegados do PMDB de Santa Catarina não custou aos brasileiros
apenas R$200.000.000,00. mas RS300.000000,00, devidamente negociados pelo
"PC" do atual Presidente, que é  Ministro das Comunicações. Esse dinheiro foi dado
a titulo de adiantamento de empréstimo do BNDES; mais R550.000.000,00 serão
dados através da Caixa Econômica Federal, para infra-estrutura.

Então. Srs. Deputados, Sr. Presidente, defenderei, na reunião da Executiva
Estadual, que o Governo Federal, com todos os seus vícios, formas, atitudes, com a
sua mão invisível, está atuando dentro da convenção do PMDB através dos seus
Ministros do partido e dos Lideres do PMDB na Câmara e no Senado. Pregaremos o
não-cumprimento das decisões daquela assembléia. Pregaremos que o PMDB não as
cumpra, baseado no que estamos vendo, que chocou não apenas a família
peemedebista, mas todas as pessoas que pensam no Brasil, as quais viram ser
desnudada a verdadeira face do Presidente da República: um homem que vende a
mãe para atingir seus objetivos menores.

Então. Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos fazer todo o possível para que nasça,
mais uma vez, no Estado de Minas Gerais, um movimento cívico para impedir que
aconteça o que eles estão querendo: a homologação do atual Presidente. Imaginamos
que hoje seja fundamental, muito mais para a Nação do que para o PMDB, que
consigamos reverter o resultado da convenção de domingo passado. O PMDB tem
essa obrigação cívica, da mesma forma que lutou contra a ditadura, de lutar contra a
ditadura econômica capitaneada pelo atual Presidente, Fernando Henrique. O PMDB
precisa lutar, brigar, fazer tudo o que for possível para. no mês de junho, promover
nova convenção e ganhar o direito de apresentar um nome próprio para ser avaliado
pelos brasileiros-

0 Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Em primeiro lugar, gostaria de
parabenizá-lo pelo seu pronunciamento. Ontem, em nome da Bancada do PT, já
dissemos que não nos compete fazer um julgamento da convenção do PMDB, mas
que nos sentimos constrangidos ao ver que algumas Lideranças do PMDB se dirigem
a pessoas de seu partido - em Minas Gerais, especialmente a Itamar Franco -, com
expressões pejorativas e posições que não são as mais corretas em um debate político.
A política deve acontecer baseada em idéias e não subjugando pessoas. Parabenizo
V. Exa. por esse posicionamento. Para a esquerda e para o centro, é fundamental a
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participação do PMDB no processo. Só assim teremos, de fato, uma disputa eleitoral,
e não um massacre eleitoral. Esperamos que haja, por parte dos peemedebistas
históricos, que participaram de campanhas memoráveis pelas diretas, pelo
"impeachment" e pela abertura do País, uma contribuição, para que tenhamos uma
disputa onde sejam julgados os projetos, e não as pessoas. Só assim poderemos
combater o desemprego, a recessão e a exclusão. Assim, esperamos que o PMDB
possa dar uma demonstração de força, como já deu no passado, e que possamos
caminhnr juntos, se não agora, em novos momentos, para que possamos desmontar
esse projeto, resgatando, assim, a cidadania do povo brasileiro. Muito obrigado.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Deputado, gostaria de me manifestar
rapidamente - até porque o tempo já é muito restrito - sobre os fatos de que tivemos
conhecimento através da imprensa e dos quais V. Exa. participou, estando presente à
convenção de Brasilia. Na verdade, quando V. Exa. denuncia compras, etc., acho que
isso é uma repetição de atos que, infelizmente, têm sido comuns no partido de V.
Exa.. como aconteceu quando o então candidato a Governador Newton Cardoso
queria ser candidato em Minas Gerais. Naquela oportunidade, segundo constou, ele
teria comprado os convencionais do PMDB.

Infelizmente, o PMDB tem sido alvo e, passivamente, tem aceito as compras que
são feitas em relação a ele; ao menos é o que consta nas notícias da imprensa.

O Deputado Anderson Adauto t - Agradeço as suas palavras. Gostaria apenas de
dizer que, desde 1986, ficou muita mágoa com a saída de grande parte dos
companheiros do PMDB, que hoje fazem parte do PSDB. Não acredito nessa
hipótese. O que ficou, naquele momento, foi um trabalho que o ex-Governador
Newton Cardoso fez, defendendo o principio de o partido governar exatamente com
as suas bases, e a maioria assumiu. Entendo a posição de V. Exa. querer desvirtuar o
objetivo de meu discurso, exatamente porque citei, de forma nominal, o Presidente
da República, que é do PSDB. E claro que todo processo de corrupção tem mão
dupla: o corrupto e o corruptor para combatermos tal processo, temos que chegar
diretamente ao seu beneficiário. Sabemos que o beneficiário final de todo esse
processo, o término do PMDB. foi exatamente a Liderança maior do partido que V.
Exa. lidera com tanta competêuci& nesta Casa.

Quero concluir. Sr. Presidente, dizendo apenas que não cabe fazer nenhuma defesa
do ex-Presidente Itamar, exatamente porque, se aqueles fatos ocorridos tivessem sido
direcionados por membros do PMDB. teríamos motivos para fazer a sua defesa.
Porém, a claque que estava lá era contratada e composta de pessoas que não têm
nenhum vinculo com o PMDB. Temos apenas que deixar registrado na tribuna o
profundo constrangimento que tivemos pelas palavras do Líder do PMDB na Câmara
e no Senado. Porém, depois do almoço que tivemos com o ex-Presidente Itamar
Franco, na segunda-feira. no Hotel Nacional, pudemos perceber que ele compreendeu
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perfeitamente o que se passou e o porquê de tudo que aconteceu. Na próxima
semana, traremos uma nota oficial do PMDB de Minas, com relação à posição que
ele adotará frente à convenção passada, assim como uma nota oficial do ex-
Presidente Itamar Franco. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente. Srs. Deputados, revendo algumas notas

taquigráficas desta Casa, em um discurso recente do Deputado Marcos Helênio, há
uma alusão ao "teatrinho, ridículo, de terceira categoria, falando sobre oPROSAM"
- são palavras dele. E ele prossegue: "Viessem querer dar lição sobre como tratar a
questão da dengue". Ele queria que o Governo do Estado ensinasse o povo de Belo
Horizonte a tratar da dengue ao invés de veicular essa novelinba ridícula como a do
PROSAM. Perguntaria ao Deputado Marcos Helênio o que ele acha da cara do
Prefeito Célio de Castro na televisão, com seu nome expresso: Prefeito Célio de
Castro, utilizando verba do povo que poderia estar sendo usada para combater a
dengue, para se justificar da sua incapacidade. E triste. Gostaria de dizer ao Dr.
Célio de Castro, mais conhecido como Dr. Beagá. que enganou a população da
cidade na época da campanha, porque fez tal campanha como médico, em um
momento em que a mesma população estava carente de saúde, e a deixou à míngua
na época da dengue, doença que assolou Belo Horizonte, sendo uma epidemia na
região metropolitana. Isso é culpa exclusiva do Prefeito, Dr. Beagá.

E eu queria dizer o seguinte: processar-me? Pode, à vontade! A justiça está ai, ele
está ai, tem advogados, até pagos pela Prefeitura, para processar-me. E costume das
esquerdas utilizar o pessoal para isso. Vou retratar-me? 1-lã, há... As notas
taquigráficas estão aqui, não retifico notas taquigráficas. Se ele quiser, repito daqui
tudo que falei. não há problema nenhum. Não posso é falar muito mais, para não
ferir o decoro parlamentar e me desculpar perante a população de Belo Horizonte
pelo Prefeito que tem. Mas pode ter certeza a população de Belo Horizonte foi
enganada. Tenho a certeza disso. Posso até não ter muita compostura para vir à
tribuna, mas falo a voz do povo, povo da zona sul talvez não, mas o povo da
periferia, pode ter certeza.

Quando falei a respeito de Célio de Castro fazer concorrência fraudulenta em Belo
Horizonte, não fui eu só que disse, não, o Tribunal de Contas está aí e disse. E acho
interessante o seguinte: manchetes com letras garrafais nos jornais de Belo Horizonte
dizendo o seguinte: "Máfia do transporte, hoje não-sei-o-quê ... . a máfia do
transporte... os mafiosos..., o não-sei-o-quê ... ", e a má.fia do transporte, de repente,
para alguns, vira os homens honrados da concorrência pública do transporte que
manteve os mesmos empresários. Notem bem., os proprietários de ônibus que agiam
ilegalmente em Belo Horizonte, porque não tinham concorrência, são os mesmos que
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ganharam a concorrência. Não mudou nenhum. Mudaram algumas empresas que
deram cano no INSS, com a participação da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu
pergunto: que nome a população daria a esse homem que a enganou na campanha e
depois vem e fala que vai atrasar o salário, agora por culpa do Governo Federal?
Meu Deus do céu, tem dinheiro para propaganda na televisão, para pagar a mídia
para se justificar da sua incapacidade, e vem falar que não tem dinheiro para pagar o
funcionário? Não tem dinheiro?

Quer mais? Tem mais. Vou contar uma historinha, rapidinho aqui, de um terreno
na Pampulha. Uma empresa de automóveis tinha um terreno do lado da barragem da
Pampulha, mais precisamente na Avenida Pedro 1 com a Avenida Portugal. Esse
terreno era ZR3 e, curiosamente, através de um Vereador, de cujo nome não me
lembro, apareceu um projeto transformando o terreno em ZC3, isso na lei antiga,
ainda. O terreno passou para ZC3, foi comprado por um outro empresário de
automóveis por R$700.000.00. Três meses depois o Dr. Beagá desapropriou esse
terreno por R$1.400.000,00. Que nome vocês dariam a isso, hem? Não vou falar,
não. Juro que não vou. Hoje não vou falar. Hoje não vou xingar, não. Mas o que
vocês pensaram, podem ter certeza, é pouco. Enquanto a população está morrendo de
dengue - porque já temos caso & dengue hemorrágica -, os partidos que apóiam o
Prefèíto, de esquerda, estão brigando, estão se digladiando há dois meses. Estão se
digladiando por causa de cargos. Será? Que Prefeito é esse? Que nome vocês dão a
um Prefeito que administra uma confusão dessa, em nome da população de Belo
Horizonte, e vai para a televisão dizer que vai atrasar o salário do funcionalismo de
Belo Horizonte porque é culpa do Governo Federal? Por que não combateu a dengue
quando era um simples foco na região de Venda Nova, quando tínhamos menos de
15 casos? E ele esperou que se transformasse numa epidemia! Que nome a população
dá a esse homem? Que nome a população da a um Prefeito que não tem respeito
pelas enchentes da Vilarinho, que assolam, matam pessoas, dão prejuízo violento?
Que nome a população daria a ele? Que nome a população dá a um homem que não
tem coragem de ir a público para defender a sua população? Que nome as pessoas
dão a uma pessoa que durante a campanha as enganou, dizendo ter solução para os
seus problemas? Que enganou a população da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, dizendo que teria soluções para os seus problemas e, depois, vem para a
televisão, vem para o rádio, vem para a imprensa só para se desculpar?

Vou colocar uma equipe na rua para fazer a seguinte pergunta: Que nome você
daria a esse cidadão? E vou trazer para cá. Agora, a questão de me interpelar, meu
Deus do céu! Se o senhor quiser, repito tudo, não tem problema nenhum. O que eu
disse aqui reflete tão-somente o pensamento das pessoas, principalmente das pessoas
da região que represento, que é a periferia de Belo Horizonte. E podem ter a certeza
de que foram enganadas. sim. Eu só não chamei o Prefeito de charlatão. Falei que
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hoje não vou chamá-lo de nada. A população é que vai pensar sobre o que esse
homem fez por Belo Horizonte, a briga de cargos e tudo. Com  relação aos
empresários, está aqui o que acabei de dizer. Podem procurar se tem pelo menos um
empresário diferente dos que estavam antes operando o sistema ilegalmente. E a
mesma máfia. E isso não fui eu que falei, foi toda a imprensa de Belo Horizonte. E ai
esses cidadãos viram homens honrados de uma hora para outra. Os mesmos que eles
chamavam de inaflosos são os desonrados de hoje, que fazem uma concorrência
fraudulenta. Tenham paciência! Agora, se o senhor quiser, Dr. Célio, pode me
processar à vontade. Dr. Beagá, o senhor enganou a população de Belo Horizonte,
mas pode ter a certeza de que ela sabe se defender. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz. Sras.

Deputadas, Srs. Deputados, ouvimos o discurso convincente e firme do Deputado
Anderson Mauto, decepcionado com as atitudes dos convencionais de seu partido,
que proporcionaram à Nação brasileira, por via de veículos de comunicação como a
televisão, espetáculo mais ou menos parecido com os do Coliseu da Roma antiga.
Vimos a interpelação não judicial, mas parlamentar do Deputado Arnaldo Penna,
comprovando que a prática ilícita de compra de convencionais é cultura em nosso
Pais. Mas a esperança é que a compreensão da verdade, a decepção pela exposição do
fato claro - contribuição da imprensa à Nação - faz com que haja reflexão mais
profunda sobre esse assunto e. conseqüentemente, a reflexão traz o arrependimento e
o arrependimento traz a conversão, ou seja, a mudança de direção. Acreditamos na
ação do Espirito de Deus no coração dos homens nestes últimos dias, para que essa
mudança comece dentro de cada um de nós, porque, só quando isso acontece, há
esperança para mudança verdadeira. Isso é possível porque nos diz o apóstolo Paulo
que a verdade em vós é a esperança da glória. Cristo em vós é a esperança da glória.

Uso esta tribuna publicamente, neste Plenário, para que possa tornar conhecido de
todos o meu aplauso, o meu louvor e a minha admiração ao companheiro Anivaldo
Coelho, que assumiu com garra, com coragem, com destemor, com coração de
príncipe, a Presidência da CPI que apura a corrupção e a poluição oriundas dos
nossos garimpos. Isso faço com orgulho, porque sigo, primeiramente, mandamento
daquele que é o meu Senhor. São Paulo disse: "A quem honra, honra; a quem
respeito. respeito." Devemos honrar homens que se levantam destemidos, homens
que se levantam convictos e cheios de fé de que podem mudar a situação. Lembro-me
de um companheiro muito querido que me disse: "Colega, isso não adianta nada. E
exatamente o ceticismo que faz com que as coisas permaneçam como estão". E
exatamente o ceticismo que nos faz acomodar a forma deformada da cultura covarde
daqueles que, sabendo da existência de fatos corruptos e imorais, fazem com que as
nossas riquezas continuem a sair do nosso País. Foi veiculado vastamente pela
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imprensa que organizações internacionais europeias sérias denunciaram que,
aproximadamente, conjecturando. US$5.000.000.000,00 se escoam do nosso País por
via de contrabando.

O fato ou os fatos são públicos e notórios, e as denúncias tão vastas que indicam
nomes, indícios que, quando assim acontecem, são o principio comezinho do direito
perfeito: quando o fato é público e notório, compete ao acusado provar o contrário.

A Comissão deu o primeiro chute na bola. Foram convocados para depor aqui o
Superintendente da Receita Federal o Superintendente da Polícia Federal de nosso
Estado, o Presidente do WAMA e o Superintendente do DNPM. Apuraremos os
fatos.

Creio na ousadia creio na coragem; creio no desprendimento de cada companheiro
e de cada Deputado; creio que o medo existe como um sentimento normal nos seres
humanos; creio, porque conheço meu coração e sei também que tenho medo. Muitos
pensam que sou supercorajoso. E sou. Mas tenho medo. Tenho medo de ofender a
Deus; tenho medo de ser covarde; tenho medo de não enfrentar os fatos quando eles
me são apresentados como dever da minha vocação política; tenho medo de desafiar
os tribunais mais altos, que me observam. Medo de morrer? Não tenho, mesmo
porque não creio em ameaças. Medo de morrer não tenho, porque sei que a morte é o
salário do pecado, é a conseqüência da iniqüidade de todo homem, mas sei também
que a morte foi vencida por um homem que não teve medo, não teve medo da cruz,
das instituições religiosas daquela época e de Roma, não teve medo de Herodes. Esse
homem, que não teve medo do mundo porque estava comprometido com algo maior,
que foi a salvação de todos nós, esse homem que mudou a humanidade. esse homem
que mudou não só a história mas o destino da história de todo homem, porque
venceu a condenação máxima, que é a morte, ressuscitando ao terceiro dia, subiu
levando cativo o cativeiro e concedeu aos homens dons. Saibam que eu tenho
convicção bíblica, dentro da matéria que eu conheço, de que cada um de nós somos
por Ele vocacionados para mudar o ambiente em que estamos. Cremos na mudança
até de pensamento de cada um de nós; cremos no arrependimento de atitudes que eu
possa ter tomado ontem, mas depois de uma reflexão, levo-a a Cristo e peço: Senhor,
faça de mim um instrumento para expansão do Reino, da Verdade e da Justiça. Creio
que os senhores e toda a Nação brasileira. ainda que não creiam naquilo que eu creio,
têm esperança de vir a crer. Se desaparecer a fé, se acharmos que nada pode ser
mudado, se acharmos que a nossa participação não pode transformar nada, então
estamos vivendo em vão. Daqui a 50 anos, que diferença fará se andarmos de carro
ou a pé, se tivermos uma casa ou se morarmos de aluguel? Diferença fará na
Eternidade. Sim senhores. se cumprirmos cabalmente a nossa vocação. Se não nos
amedrontarmos ante os gigantes, porque foi exatamente a falta de medo que fez com
que um pastor de ovelhas derrotasse um grande gigante naquela é~ o gigante
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Golias. E eu creio na história das Escrituras, nos fatos, porque são crônicas narradas,
história verossímil e inconteste, que é exemplo para todos nós, porque a Bíblia diz
que as sombras do passado, que as coisas que aconteceram no Antigo Testamento são
sombras para nós que vivemos no atual momento. E podemos vencer. Não há gigante
que vença o destemor de um coração, não há gigante que vença alguém que teme
desagradar a Deus, porque só Deus tem poder de matar e lançar a alma no inferno.
Mas creio que esta CPI, apenas mais uma nesta Casa, com o empenho de todos os
Srs. Deputados que aqui estão pela vontade de Deus expressada naquilo que o povo
merece - e nós somos os méritos do nosso povo - cremos, sim, que esta Casa, este
Poder, o pilar da democracia há de mostrar a toda a sociedade de Minas Gerais que
esta Casa é constituída por homens vocacionados e amigos da Verdade e da Justiça.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Gemido Nascimento - Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, caro

colega de bancada e Líder da Minoria, foi por motivo de grande relevância que
solicitei a V. Exa., meu colega, que intercedesse junto á assessoria desta Casa a fim
de que eu pudesse fazer meu pronunciamento.

A proteção do consumidor é um desafio da nossa era e representa, em todo o
mundo, um dos temas mais atuais do Direito. O homem do século )O( vive em
função de um modelo novo de associativismo: a sociedade de consumo, caracterizada
por um número crescente de produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do
"marketing", assim como pelas dificuldades de acesso à justiça.

Hoje estamos comemorando 7 anos de vigência da Lei n° 8.078 de 1119190, o
Código de Defesa do Consumidor, inspirado na declaração dos direitos
internacionais do consumidor elaborada pelo então Presidente dos Estados Unidos
John Kennedy, e no dia 15 deste mês é comemorado o Dia Internacional do
Consumidor.

Na qualidade de representante do trabalhador mineiro junto a esta Assembléia
Legislativa, foi-nos confiada a honrosa responsabilidade de presidir a Comissão de
Defesa do Consumidor.

Desde então, temos procurado desenvolver ao máximo os trabalhos, para que os
direitos do cidadão encontrem, nesta Casa, o devido reconhecimento. Nesse sentido,
não medimos esforços para difundir em um maior número de municipios
informações aos consumidores sobre seus direitos e a respeito das garantias
fundamentais.

Só para se ter idéia do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa do
Consumidor, no ano passado foram realizadas 52 reuniões. com  a participação de
aproximadamente 200 convidados, discutindo assuntos temáticos de interesses
municipal, estadual e nacional. Já este ano a Comissão iniciou os seus trabalhos no
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mesmo ritmo, tendo promovido audiência pública. marcado reunião conjunta com a
Comissão de Saúde, e, no próximo dia 31, estaremos realizando uma teleconferência
sobre os planos de saúde.

interiorizamos os trabalhos desta Comissão, realizando em Itabira a primeira
audiência pública fora do âmbito da AssembléiaLegislativa; lutamos pela aprovação
de projetos que vêm ao encontro dos interesses dos consumidores, a exemplo do
projeto do Deputado José Milhão, que obriga a fixação de preços em produtos
comercializados no varejo e que acaba de ser aprovado em 2 0 turno.

Costumo dizer, ao citar o art. 4° do Código de Defesa do Consumidor, que trata da
Política Nacional de Relações de Consumo, que para alcançarmos a harmonização,
precisamos destacar 2 condições imprescindíveis:

- educação - é através da educação que teremos consumidores conscientes de
seus direitos e deveres, capazes de colocar em prática o que reza o nosso Código.
Não podemos nos esquecer de que a informação é a nossa grande arma nessa luta
que é nova, mas que deve tornar-se uma constante em nosso cotidiano. Merecem
aplausos e devem ter continuação trabalho como esse que está sendo desenvolvido na
Semana do Consumidor pelo PROCON - EH e seus parceiros, que leva aos cidadãos-
mirins a importância do conhecimento. Estamos com projeto nesta Casa, propondo a
criação de PROCONs nos municípios-sede das regionais administrativas;

2 - interiorização dos PROCONs - o nosso Código também ressalta a necessidade
do acesso da população aos órgãos de defesa do consumidor para que faça valer seus
direitos. Em nosso Estado, que é composto por 853 municípios, temos, apenas,
aproximadamente. 90 PROCONs.

Isso nos faz defender a reativação e a criação de novos órgãos públicos e civis,
podendo assim facilitar o acesso do consumidor aos seus direitos. Entramos com um
projeto nesta Casa propondo a criação de PROCONs nos municípios-sede das
regionais administrativas. Agradeço, pois, ao nosso colega Antônio Genaro, que foi o
relator na Comissão de Constituição e Justiça. quando obtivemos a aprovação do
projeto por mim citado. O nosso muito obrigado ao colega Antônio Genaro. Gostaria
de contar com a participação efetiva dos colegas na aprovação desse projeto de
tamanha importância para toda a população do Estado de Minas Gerais.

Somente com o encontro desses dois pontos é que teremos uma relação harmoniosa
de consumo, fazendo de nossos fornecedores importantes aliados.

Visando a conscientizar e a defender a comunidade, muito tem sido feito pelo
Legislativo mineiro e, particularmente, pela Comissão que presidimos, para que
também tenhamos esse projeto extensivo a todos os grotões do Estado de Minas
Gerais.

Da mesma forma, a COPASA ainda peca, teimando em não reconhecer que há
grandes perdas e gastos relativos aos nossos consumidores, quando da leitura de
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consumo de água, ora isentando, ora aumentando as contas do consumo de água
neste Estado.

Também há a questão da telefonia: não basta fazer críticas ao sistema de telefonia
celular, ainda vivemos, neste período de fechamento do século XX, grandes perdas
no setor da telefonia. Os nossos telefones ficam emperrados, sobretudo ao entardecer.
Todos os telefones continuam como num pais do Terceiro Mundo. Não obstante,
reconheço o relevante serviço que essas empresas prestam a nossa sociedade mineira.
Merece critica também o fato de não haver ninda a fabricação adequada de
lâmpadas incandescentes de 127W, o que será questionado ainda esta semana, a
cobrança da taxa de lixo feita pela COPASA em alguns municípios, e o serviço BH-
0900, que é feito pela TELEMIG.

Nesse sentido, Sr. Presidente, insisti em vir aqui, hoje, falar a todos os
consumidores de Minas Gerais, cumprindo o meu dever como Presidente da
Comissão de Defesa do Consumidor. Meu muito obrigado a todos.

2 Parte (Ordem do Dia)
10 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a essa parte, a Presidência passa à 2

Parte da reunião, com a 10 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr. Presidente da ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Fiscalização Financeira - aprovação, na 114
Reunião Extraordinária, do Requerimento n° 2.413197, do Deputado Luiz Fernando
Faria; e pela Comissão do Trabalho - aprovação, na 6 Reunião Ordinária dos
Projetos de Lei n°s 1.458197. do Deputado Adelmo Carneiro Leão; 1.451197, do
Deputado Ivair Nogueira; 1.276/97, do Deputado João Leite, e 1.249197, do
Deputado Ronaldo Vasconceilos (Ciente. Publique-se.); e pelos Deputados Arnaldo
Penna (2) - indicação dos Deputados Ermano Batista e Tarcísio Henriques para
substituírem o ex-Deputado Roberto Amaral como membro efetivo. respectivamente,
nas Comissões Especiais para emitirem pareceres sobre os vetos às Proposições de
Lei n°s 13.591 e 13.603 (Ciente. Designo. À Área de Apoio às Comissões. Cópia às
Lideranças.); e Mauri Torres - indicação dos Deputados Agostinho Patrús. Ailton
Vilela, Alencar da Silveira Júnior. João Batia de Oliveira e Mauro Lobo como
Vice-Lideres do Bloco Social Trabalhista (Ciente. Cópia à Área de Apoio às
Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arnaldo Penna solicitando a retirada
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de tramitação do Projeto de Lei n° 95 1196, de sua autoria que dispõe sobre a
proibição do uso de bancos de fibra ou material similar nos ônibus que riiim o
transporte coletivo interinunicipal de passageiros e dá outras providências. Inclua-se
o projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de 1990.

Requerimento do Deputado João Leite e outros, solicitando a convocação de
reunião especial destinada a homenagear o Clube Atlético Mineiro pelo seu 90D
aniversário de fundação. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com
o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e oportunamente fixará a data.

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n°

1.144197, do Deputado Ambrósio Pinto, que autoriza o Poder Executivo a fazer a
reversão do imóvel que especifica ao Município de Oliveira. O parecer conclui pela
inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontrara (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 1.211/97, do Deputado
Gil Pereira, que institui a disciplina Meio Ambiente e Recursos Hídricos no currículo
das escolas da rede pública estadual. O parecer conclui pela inconstitucionalidade do
projeto. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Parecer da Comissão de Justiça sobre o Projeto de Lei n° 1.240197, do Deputado
Jorge Hannas, que autoriza o Poder Executivo a fazer doação do imóvel de
propriedade do Estado situado no Município de Santo Antônio do Jacinto. O parecer
conclui pela inconstitucionalidade do projeto. Em discussão, o parecer. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontrara (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.373197, da Comissão de Direitos e Garantias

Fundamentais, em que solicita seja encaminhado aos Secretários da Fazenda e da
Segurança Pública pedido de informação sobre a existência de débitos do Estado para
com a empresa Alfa-França, fornecedora de alimentação para detentos. A Mesa da
Assembléia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n°1, que
apresenta Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o
Requerimento n° 2.373197 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.388/97, do Deputado GUinar Machado solicitando seja
encaminhado ao Secretário da Fazenda pedido de informações sobre o fluxo de caixa
do Estado nos últimos dois meses e os motivos do atraso no pagamento dos
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servidores públicos estaduais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adelino, Carneiro Leão, em que, na forma
regimental, solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do
seu parágrafo único, transferi-la ao Deputado Geraldo Nascimento. A Presidência
defere o requerimento e fixa para o orador o prazo de 10 minutos para seu
pronunciamento.

O Deputado Gemido Nascimento - Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, caro
colega de bancada e Líder da Minoria, foi por motivo de grande relevância que
solicitei a V. Exa, meu colega, que intercedesse junto à assessoria desta Casa a fim
de que eu pudesse fazer meu pronunciamento.

A proteção do consumidor é um desafio da nossa era e representa, em todo o
mundo, um dos temas mais atuais do Direito. O homem do século XX vive em
função de um modelo novo de associativismo: a sociedade de consumo, caracterizada
por um número crescente de produtos e serviços, pelo domínio do crédito e do
"marketing", assim como pelas dificuldades de acesso à justiça.

Hoje estamos comemorando 7 anos de vigência da Lei n° 8.078 de 11/9/90, o
Código de Defesa do Consumidor, inspirado na declaração dos direitos
internacionais do consumidor elaborada pelo então Presidente dos Estados Unidos
John Kennedy, e no dia 15 deste mês é comemorado o Dia Internacional do
Consumidor.

Na qualidade de representante do trabalhador mineiro junto a esta Assembléia
Legislativa, foi-nos confiada a honrosa responsabilidade de presidir a Comissão de
Defesa do Consumidor.

Desde então, temos procurado desenvolver ao máximo os trabalhos, para que os
direitos do cidadão encontrem nesta Casa, o devido reconhecimento. Nesse sentido,
não medimos esforços para difundir em um maior número de municípios
informações aos consumidores sobre seus direitos e a respeito das garantias
fundamentais.	 -

Só para se ter idéia do trabalho desenvolvido pela Comissão de Defesa do
Consumidor, no ano passado foram realizadas 52 reuniões, com a participação de
aproximadamente 200 convidados, discutindo assuntos temáticos de interesses
municipal. estadual e nacional Já este ano a Comissão iniciou os seus trabalhos no
mesmo ritmo, tendo promovido audiência pública marcado reunião conjunta com a
Comissão de Saúde, e, no próximo dia 31, estaremos realizando uma teleconferência
sobre os planos de saúde.

Interiorizamos os trabalhos desta Comissão, realizando em Itabira a primeira
audiência pública fora do âmbito da Assembléia Legislativa; lutamos pela aprovação
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de projetos que vêm ao encontro dos interesses dos consumidores, a exemplo do
projeto do Deputado José Militão, que obriga a fixação de preços em produtos
comercializados no varejo e que acaba de ser aprovado em 2° turno.

Costumo dizer, ao citar o art. 4° do Código de Defesa do Consumidor, que trata da
Política Nacional de Relações de Consumo, que para alcançarmos a harmonização,
precisamos destacar 2 condições imprescindíveis:

- educação - é através da educação que teremos consumidores conscientes de
seus direitos e deveres, capazes de colocar em prática o que reza o nosso Código.
Não podemos nos esquecer de que a informação é a nossa grande arma nessa luta
que é nova, mas que deve tomar-se uma constante em nosso cotidiano. Merecem
aplausos e devem ter continuação trabalho como esse que está sendo desenvolvido na
Semana do Consumidor pelo PROCON - BH e seus parceiros, que leva aos cidadãos-
mirins a importância do conhecimento. Estamos com projeto nesta Casa, propondo a
criação de PROCONs nos municípios-sede das regionais administrativas;

- interiorização dos PROCONs - o nosso Código também ressalta a necessidade
do acesso da população aos órgãos de defesa do consumidor para que faça valer seus
direitos. Em nosso Estado, que é composto por 853 municípios, temos, apenas,
aproximadamente. 90 PROCONs.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Regis - Sr. Presidente, embora tenhamos algumas comissões

em reunião, é inegável a inexistência de "quonim" para continuarmos os nossos
trabalhos, motivo pelo qual solicito o encerramento, de plano, desta reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de ainanhã . dia 12, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 793 REUNIÃO ESPECIAL, EM 913198
Presidência do Deputado Bilac Pinto

Sumário. Comparecimento - Abertura - Atas - Designação de comissão -
Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional -
Palavras do Deputado Dilzon Melo e da Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes -
Entrega de placa - Apresentação da Banda de Música Santíssimo Sacramento do
Serro - Execução do Hino Municipal do Serro - Palavras da Srta. Elza Nunes e do Sr.
Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Dilzon Meio - Adelino Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alencar
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da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas
Rodrigues - Djahna Diniz - Gemido Nascimento - Hely Tarquinio - Jorge Eduardo
de Oliveira - Jorge Hnnna - José Henrique - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria -
Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques -
Wanderley Asila. Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) - As 20h15min, a lista de comparecimento
registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção
de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,
o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura das atas das duas reuniões anteriores.

Atas
O Deputado Alencar da Silveira Júnior. 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Designação de Comissão

O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Olinto Godinho e Alencar
da Silveira Júnior para, em comissão, conduzirem ao Plenário a homenageada, as
autoridades e os demais convidados que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa a lima. Sra.

Maria Lúcia Clementino Nunes, nossa homenageada, nossa querida D. Lucinha (-
Aplausos.); o Exmo. Sr. Prof. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da UEMG e
representante do Sr. Governador, Dr. Eduardo Azeredo (- Aplausos.); e os limos.
Srs. Jairo Monteiro da Cunha. Secretário Adjunto da Justiça e representante do
Secretário Casteilar Guimarães; (- Aplausos.); Ten.-CeL Atacílio Paschoal dos
Santos, representante do Comandante-Geral da PMMG (- Aplausos.); Francisco
Américo Matos de Paiva. Presidente da Associação Comercial de Minas (-
Aplausos.), e Vereador Fernando Miranda Gonçalves. Presidente da Câmara
Municipal do Serro (- Aplausos.).

Destinação da Reunião	 -
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a homenagear a empresária Maria Lúcia

Ciementino Nunes. D. Lucinha, proprietária da rede de restaurantes que leva seu
nome.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional. (- Palmas.)

Palavras do Deputado Dilzon Meio
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dilzon Meio, que falará em nome do

Deputado Alberto Pinto Coelho, autor do requerimento que suscitou a realização
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desta homenagem, uma vez que este não poderá comparecer à reunião por motivos
pessoais graves-

0 Deputado Dilzon Meio - Exmo. Sr. Deputado Bilac Pinto, representando nosso
Presidente da Assembléia, Deputado Romeu Queiroz; Exma. Sra. empresária Maria
Lúcia Clementino Nunes, nossa D. Lucinha, que é a homenageada da noite; Prof
Aluisio Pimenta, Magnífico Reitor da UEMG, representando o Sr. Governador, Dr.
Eduardo Azeredo; Sr. Jairo Monteiro da Cunha, representando o Secretário de
Estado da Justiça, Dr. Casteilar Guimarães; Ten.-Cel. Atacilio Paschoal dos Santos,
representando o Comandante-Geral da PMMG. Dr. Francisco Américo Manos de
Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas, e Sr. Fernando Miranda
Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal do Serro.

Conforme foi dito pelo Presidente da sessão, Deputado Bilac Pinto, com muita
honra aqui represento o autor da proposição para esta reunião, Deputado Alberto
Pinto Coelho, que, por motivo de força maior, aqui não pôde estar. Associo-me a ele
para prestar as justas homenagens à Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes, D.
Lucinha.

Preliminarmente quero ressaltar o apoio irrestrito do Presidente. Deputado Romeu
Queiroz, e dos companheiros Deputados Alencar da Silveira Júnior e Roberto
Amara!, que, militando na política do Serro, bem souberam alcançar a relevância
desta justa homenagem.

Ao ensejo da homenagem que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
vem, em boa hora, prestar à Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes - esta nossa cara D.
Lucinha, que se inclui, com justiça. no rol daqueles mineiros que fazem - cabem aqui
algumas considerações sobre a arte e a manifestação cultural a que nossa
homenageada se tem dedicado.

Provado está que os hábitos alimentares de um povo integram sua própria cultura,
e quando eles se refinam e evoluem por obra de artífices como D. Lucínha passam
então à categoria de arte. Sena medo de errar, podemos dizer que a culinária mineira
se insere nesse contexto, inclusive projetando nosso Estado para além de suas
fronteiras.	 -

O culto à boa mesa vem de há muito. desde os primórdios da humnnidade,
passando pela Roma Antiga e pela Renascença, quando a culinária francesa
conquistou aprovação internacional, tornando-se um dos ícones da cultura e do
orgulho gauleses.

No Brasil, as cozinhaç regionais se multiplicaram nesses quase cinco séculos de
nossa história em função das migrações populacionais e das contingências
socioeconômicas. Apenas duas delas, entretanto, poderiam ser consideradas
genuinamente brasileiras: aquela do Norte, de legítimas raízes índias, fazendo uso do
pescado. da caça. das ervas e dos tubérculos da flora amazônica, e a mineira, de
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sabores e ingredientes desenvolvidos a partir do nosso Ciclo do Ouro.

Foi a descoberta das minas que atraiu para nossas então rudes plagas o colonizador
europeu. Juntando-se ao índio e ao africano, ele aqui construiu essa civilização
quatrocentona que tanto nos orgulha, na qual se integra a cultura gastronômica.

Nesse contexto, a cidade do Serro. esse velho e glorioso Arraial das Lavras Velhas
do IvituruÍ, não foi por acaso o berço natal de D. Lucinha, nem deixou esse amorável
torrão de motivar nossa homenageada. Na verdade, as plagas serranas sempre foram
repositório das tradições da boa mesa e da boa hospitalidade. como o confirma o
ilustre serrano honorário Embaixador José Aparecido de Oliveira. Pois foi nosso caro
amigo e ilustre conterrâneo, em inspirado artigo de que foi autor, a propósito dos 284
anos de fundação do Serro, quem declarou: "Como o homem dos Pirineus e do
Piemonte, o serrano vive fundamentalmente da terra, que lhe dá sua paz e sua
segurança. As riquezas de hoje são o queijo, o café, a mandioca, o arroz, o
artesanato, o turismo ecológico, cultural e gastronômico, a cana, a banana e o feijão
de cada dia".

Todos aqui temos, vividos em nossa memória, aqueles sabores e aqueles odores de
nossa infância, emanados das delicias que, no forno e no fogão a lenha, arquitetavam
nossas mães e nossas avós. Eram e são as variações da cozinha da fazenda e da tropa,
iguarias que, nas mãos de artistas como D. Lucinha, adquirem dons de perfeição
para o palato.

Pois foi por compreender a importância da cultura culinária que Maria Lúcia
Clementino Nunes veio a se destacar. Passou ela boa parte da vida entre a cidade e a
fazenda, iniciando-se, muito jovem, nos segredos da boa cozinha. A vocação
gastronômica. porém. não constituindo seu único dote, fez com que aflorassem nesse
temperamento polivalente e privilegiado o espírito de liderança comunitária e o
talento empresarial. Desde cedo integrada nos movimentos em beneficio da
comunidade. exerceu D. Lucinha o magistério por longos anos e foi Vereadora à
Câmara do Serro. tudo isso sem nunca desmerecer de sua condição de esposa e mãe
dedicada. Aliás, cumpre notar que teve ela a boa fortuna de encontrar um
companheiro à altura: seu marido. José Marcílio de Moura Nunes, sempre lhe
emprestou apoio ilimitado e colaboração competente, competência essa que
demonstrou ele, de sobejo, também quando de sua gestão como Prefeito Municipal do
Serro.

A cidade, que tem presença marcante no cenário histórico nacional - vale lembrar
que foi a primeira do País a ter seu acervo urbano paisagístico integralmente
tombado. em 1938 - parece contagiar seus filhos e impeli-los a superar as próprias
fronteiras, a exemplo de Teófflo Otôni, João Pinheiro e tantos outros brasileiros
ilustres nascidos nesse recanto privilegiado.

Assim eis que a certa altura. em fase da vida em que já acumulava grandes
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realizações - outra pessoa. menos dotada iria considerar-se com a missão cumprida -
D. Lucinha, com a colaboração de marido Marcilio e dos onze filhos, parte para a
atividade empresarial no ramo da alimentação.

Começando ela com os festivais de comida mineira que a notabilizaram, realizados
em várias cidades do Brasil, instala, em seguida, seu primeiro restaurante em Belo
Horizonte, alcançando êxito imediato, com os belo-horizontinos reverenciando a
excelência de suas iguanas, o que a leva a abrir novos estabelecimentos. Assim é que
vieram o segundo restaurante em nossa capital e mais duas casas em São Paulo. De
sua atividade na metrópole paulista, é interessante notar que D. Lucinha pretendeu -
e conseguiu - reviver a boa tradição do café com leite. Hoje a Paulicéia se curva aos
sabores mineiros graças ao trabalho de nossa querida artesã.

Atualmente, nos quatro restaurantes e no sitio onde se produz a matéria-prima que
utilizam D. Lucinha dá emprego direto a 110 funcionários, sem contar a equipe que
hoje administra a Pousada Vila do Príncipe, que mantém na terra natal, em
testemunho da mais genuína hospitalidade serrana.

Está ai confirmado que, tal como deve ser, exerce ela a atividade sem descurar da
função social: são, pelo menos, 500 pessoas que se beneficiam dessa azáfama
produtiva e simpática, desenvolvida em tomo de panelas e fornalhas, como se diz na
roça.

Recentemente, Maria Lúcia Clementino Nunes foi incluída no programa "Gente
que Faz". veiculado por um de nossos canais televisivos, e esta semana a imprensa
publica artigo do Embaixador Paulo Tarso flecha de Lima, que, em viagem ao
Brasil, esteve em um dos restaurantes O. Lucinha e não poupou elogios ao dizer:
vi totalmente comprovada essa minha teoria, de que a cozinha de nosso Pais, em
geral, e a mineira, muito particularmente, nada deixam a desejar em comparação
com culinárias internacionais das mais elaboradas. Ali pude provar torresmo
excepcional, tão leve que provavelmente pode até ser dito dietético", observou
jocosamente.

O Diplomata, mineiro que, por circunstâncias do oficio, é conhecedor da mais fina
culinária mundial, atesta a qualidade internacional dos pratos de nossa
homenageada, que, por sua vez- temos certeza. pode se colocar ao lado de
"gourmets" dos mais distintos idiomas, investida de sua credencial de "Embaixatriz
da Culinária Mineira".

Se há unia mineira que honra Minas porque nunca deixou de fazer é nossa
homenageada uma guerreira incansável e hoje, seguramente, uma das principais
porta-vozes do Serro, que, ao celebrar seu aniversário de quase três séculos, resgata a
vocação de pólo regional, edificada sobre as bases da antiga Comarca do Serro Frio,
e cria, em parceria com a Turminas. o Circuito do Diamante. Trata-se de um roteiro
turístico que tem o Serro como epicentro, além das cidades de Conceição do Mato
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Dentro, Santo Antônio do Itambé - com seu parque estadual recém criado -, Datas,
Alvorada de Minas, Gouveia e Diainantina.

Paralelamente, gestões estão sendo feitas junto à UNESCO, objetivando a filiação
do Circuito do Diamante ao Patrimônio Cultural da Humanidade, dada sua
importância histórica. cultural e ecológica. A iniciativa merece nosso aplauso e
solidariedade, para o que conclnnlaTnos esta Casa a emprestar amplo e irrestrito
apoio a este significativo desafio, sobretudo neste momento, em que especialistas do
mundo inteiro apontam a indústria do turismo como um dos segmentos mais
promissores do milênio que se avizinha.

Tudo parece conspirar para que a região retome seus dias de glória, agora sob o
signo do turismo cultural, ecológico e gastronômico. Nessa nova empreitada, a
solidariedade e o apoio de personalidades ilustres da vida mineira, como nossa
homenageada, tornam-se indispensáveis.

Brindemos a D. Lucinha e lembremo-nos dela sempre que estivermos à mesa, em
repasto que comece com boa cachacinha e pães de queijo assados na hora e se
complete com o arroz soltinho e o lombo dourado, tudo nos colocando de bem com a
vida. Parabéns. D. Lucinha! Aceite esta homenagem que a Casa do povo mineiro lhe
tributa, pois ela constitui reconhecimento formal a quem muito tem feito pelas
melhores tradições & nossa terra!

Palavras da Sra. Maria Lúcia Ciementino Nunes
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes, D.

Lucinha, para fazer seu pronunciamento.
A Sra. Maria Lúcia Clementino Nunes - Exmo. Sr. Deputado Bilac Pinto,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Romeu Queiroz;
Exmo. Sr. Prof. Aluisio Pimenta, meu caro primo, meu caro amigo. Magnífico Reitor
da UEMG; Exmo. Sr. Dr. Jairo Magalhães, meu querido compadre; Exmo. Sr. Ten.-
Cel. Atacilio Paschoal dos Santos, representando o Comandante-Geral da PMMG;
Exmo. Sr. Dr. Francisco Américo de Paiva, meu querido amigo; Ilmo. Sr. Fernando
Miranda. meu primo do coração. Isto que está escrito aqui não é um discurso. Acho
dificil uma pessoa que não tem um curso. uma faculdade. escrever um discurso. Ela
corre o risco de desencontrar as concordâncias, de não saber combinar bem as frases,
de não saber bem o que dizer. Por isso, não se assustem, isto não é um discurso.

Agora, dirijo-me a esta platéia maravilhosa, que são os convidados de honra desta
noite. Parece haver aqui uma família linda a aplaudir-nos e a desejar-nos bem, com
todo carinho. Todos que vejo nesta platéia são amigos, são já participantes da família
D. Lucinha. Vejo ali a Banda do Serro, que tanto me honra ao comparecer a esta
Casa para nos saudar com suas melodias. Vejo meu esposo, meus filhos, meus
genros, meus netos. Vejo a família D. Lucinha preocupada, porque todos os meus
funcionários se unem a mim, neste momento; todos são filhos adotivos da D.
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Lucinha. Vejo o Orlando, que me chama de mãe - eu o chamo de filho -, e tantas
pessoas amigas, tantas pessoas ilustres.

Mas houve uma falha do cerimonial, - entraram aqui dois convidados de honra
que não foram colocados na mesa. Imaginem, senhores, como o cerimonial pôde
falhar tanto. Eu vi entrarem por aquela porta dois convidados ilustres e fiquei
imaginando que seriam homenageados e chamados a compor a Mesa - o negócio é
bem diferente do que vocês estão pensando.

Ao receber esta homenagem, dirigi-me á casa de Deus e fui reconciliar-me com
ele, pedir-lhe explicação e convidá-lo para esta festa. Ele se mostrou alegre, com
boa-vontade de se fazer presente, mas. depois, passando um fax para mim, me disse
assim: "O meu pat o pai eterno, e eu estamos tão preocupados com o mundo e temos
tanto trabalho que resolvemos mandar dois representantes nossos". Aqui à minha
direita está o Divino Espírito Santo, que se faz presente para homenagear vocês, para
iluminar esta Casa, para dar um brilho a esses Deputados maravilhosos, a , todos es
Deputados, a todos os políticos, a todas as pessoas que nos defendem.E preciso
mesmo a presença do Divino Espírito Santo. E esse pedido foi maravilhoso: aqui está
o Divino Espírito Santo a meu lado, dando-me força e tranquilidade. Vejam que nem
posso tremer.

Do outro lado, a outra convidada especial. dando-me a mão e força: a minha amiga
inseparável Nossa Senhora do Rosário. Vejam vocês que esses convidados passaram
despercebidos. São tão fortes, tão maravilhosos, estão tão iluminados que talvez a luz
tenha ofuscado um pouco e vocês não os tenham percebido. Agom tenho certeza de
que todos estão vendo, todos estão sentindo a mesma alegria que eu, de estar tão bem
amparada aqui.

Ao pedir as bênçãos para esta Casa, peço também a Nossa Senhora do Rosário que
proteja, nesta semana, especialmente. todas as mulheres brasileiras, por estarmos na
semana que sempre as homenageamos.

Questionei-me e perguntei até a Jesus o porquê da homenagem. Ele me disse
tranqüilamente: "Primeiro, porque você é minha filha, depois, porque você tem o
coração grande e cabe em Minas Gerais". Meditando no meu trabalho, não consegui
ver tanto relevo e fiquei imaginando. "Plantei no Serro unia pequena semente, quase
do tamanho de uma semente de mostarda. Essa sementinha foi irrigada com aquelas
maravilhosas famílias, com aquela maravilhosa cultura, com aquelas águas auríferas,
cravejadas de diamantes, e a planta começou a brotar. Brotou tão bem, ficou tão fone
e começou a crescer. Mas ela começou a inclinar os seus troncos seguindo as trilhas
dos bandeirantes e foi seguindo e crescendo, deixando sempre as raízes presas
naquela terra maravilhosa que é o Serro. E cresceu, cresceu bastante. Andou, fazendo
galhos bonitos, um galho chegou até a Savassi e começou a dar uma pequena
sombra; ai. então, plantei minha primeira fazendinha coloquei ali a minha primeira
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fazenda. Cresceu mais um galho, até outra pane da Savassi, e coloquei ali também
UMA fazenda. Fazenda representando as fazendas das minhas bisavós. Mais um
galho cresceu e foi até São Paulo. Lá se desgalhou, formando uma árvore
maravilhosa, e também ali deu sombra para duas fazendas mineiras. Foi assim que
essa semente cresceu, nessa singeleza e simplicidade, e foi vista por ser uma árvore,
pela ecologia ou pelos que protegem a ecologia, como uma coisa fantástica. Talvez
por isso esta homenagem.

Não acho que esta homenagem seja pelo que fiz. Jamais. Vejo essa homenagem
porque Deputado não brinca em serviço, vejo essa homenagem como cobrança. Eles
estão cobrando-me trabalho, querem que comece, sim, a trabalhar. Até agora foi um
trabalho leve, mas vai crescendo cada vez mais, à medida em que a responsabilidade
vai chegando.

Imaginem, senhores, que tenho ali um responsável pelo meu título de cidadania.
Faça o favor de levantar-se para receber unia salva de palmas. (- Palmas.) Esse
homem propôs um titulo de cidadania para mim também, porque ama o Serro, é neto
do Serro, porque é uma pessoa que gosta da história, gosta das nossas tradições. O
início de minha carreira foi simples, dava aula de culinária na escola. Lá percebi que
nem as crianças conheciam mais a comida mineira, os sabores mineiros, pois quando
questionadas se ofereceriam a uma visita mandioca com melado, canjiquinha com
costelinha, angu, fianguinho com quiabo, elas diziam assim: a mãe manda correr e
comprar maionese e batata, porque tem convidados. Comecei a ficar triste. Nós,
mineiros, não podemos pensar em coisas pré-fabricadas, em abridores de lata, é
preciso colocar amor na panela. E isso não é fácil. Então é preciso ter coragem e
trabalhar com firmeza ver no trabalho o dom de Deus e agradecer todos os dias a
Deus por esse trabalho.

Entre os Deputados que me apadrinharam o primeiro foi o Deputado Romeu
Queiroz. Ele chegou a esta Casa lançou o meu nome e pediu que se fizesse essa
homenagem. Mas batizado sempre tem que ter um reforço e aí vieram dois
padrinhos: o Deputado Romeu Queiroz. Presidente da Casa, que recebeu o pedido
com carinho e emoção, e o Deputado Alberto Pinto Coelho, que não pôde estar
presente, por motivo já sabido, apresentou requerimento indicando o meu nome. Foi,
então, o padrinho da criança. Mas, para que o batismo ficasse bem forte. precisava
haver um padrinho de crisma e de consagração e, assim, foi escolhido o Deputado
Roberto Amaral para a crisma. Veio o alegre e entusiasta Alencar e foi o padrinho da
consagração. Ficou, assim, a criança consagrada Levada a Plenário, recebeu
aprovação dos demais Deputados, a quem agradeço de coração.

Foi assim, senhores, que me transformei hoje em uma Deputada Quero ser
Deputada. Perguntaram-me se queria falar dali, mas achei melhor usar este Plenário.
Sabem por quê? Estou aqui em nome de uma outra pessoa. Aqui está a figura do Dr.
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Augusto Clementino, o constituinte, meu avô, que deu o voto de desempate, o n° 29.
Estava 28 a 28. e ele, com o voto de desempate, nesta tribuna, não esta mas a tribuna
da Casa, com um discurso eloqüente, virou a mesa e conseguiu trazer Belo Horizonte
para aqui. Toda essa história estava escrita em um livro pelo ilustre pesquisador,
meu primo, Antônio de Pádua Viana Clementino.

Eu disse a vocês que essa homenagem é para trabalhar. Não gosto de cruzar os
braços, nem gosto de receber desafios. Trago aqui esse mapa do circuito do
diamante, que é o circuito da injustiça, da deslealdade. Imaginem vocês que um
circuito de 300 anos não é conhecido. Um circuito de 300 anos não é valorizado.

Então, nós nos unimos. Desde a época em que o Marcílio era Prefeito, convidou o
José Aparecido para ajudar na campanha e, assessorado pelo José Eduardo,
começaram a bolar esse mapa. Fizeram o mapa e tentaram tudo conquistar, os
governos para ajudar. Esse mapa foi ganhando a adesão das outras cidades vizinhas,
mas foi guardado em um baú, como toda a história de Minas, jogada debaixo de uma
Prefeitura.

Os anos passaram e eis que agora, meu marido, sempre audacioso e corajoso,
resolve descer ao porão da Prefeitura, abrir obaú e tirar o mapa que foi apresentado a
toda a região. Estivemos reunidos em várias ocasiões na cidade do Serro, depois
encontramos o apoio de várias autoridades e das cidades vizinhas. Estivemos
reunidos com o Dr. Antônio Aureliano, filho do honrado Aureliano Chaves, que nos
recebeu em sua secretaria, de braços abertos, onde estavam 200 convidados, todos
interessados no circuito do diamante. Foi um debate, foi um pedido, foi uma súplica,
onde todos pediam o reparo de uma injustiça de 300 anos. Ele se dispôs a ajudar e a
levar ao Governador.

Naquele momento, pedi a palavra e falei o seguinte: meus senhores e minhng
senhoras, o Serro. Diamantina e o circuito do diamante têm tanta importância
histórica para o Brasil que solicitarei apenas uma reposição de tudo que foi tirado de
lá. Daquela região saíram toneladas de diamante. toneladas de ouro. Esse ouro e esse
diamante, carregados no lombo do burro - burros até inteligentes, que conseguiram
fazer as trilhas, fazendo curvas de nível - a partir daí, as pessoas estudaram e viram
como fazer curva de nível.

Por que eles faziam curva de nível? Porque o peso era demais e eles não
conseguiam subir as rampas. Esse ouro, meus senhores, minhas senhoras, pesou
demais, enriqueceu o Brasil enriqueceu várias mansões de outros países, enriqueceu
castelos. Esse ouro, meus senhores, ajudou a levantar Lisboa, depois de um
terremoto.

Vejam vocês que riqueza suntuosa tinha aquela região. Esse tal circuito do
diamante. Se a gente apela e pede é por razões de direito. Dr. Antônio Aureliano, por
favor, leve unia mensagem ao Governador, peça a ele para conseguir pesar todo o
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ouro e todo o diamante e voltar com os mesmos, chegar ao Serro na sua fundição,
tirar os minérios daquelas montanhas maravilhosas - a bauxita, a cromita, o ferro,
fazer liga e derramar esse ouro nessas trilhas, cravar de diamantes e, assim. teríamos
a estrada das trilhas dos bandeirantes. Mas tenho a certeza de que não será possível
fazer isso. Já que não, vamos ser bem humildes. Vamos nos dirigir aos Deputados,
neste momento. Tomo a liberdade de falar em nome de todo o circuito histórico.
Quero agora jogar a responsabilidade nas suas mãos, Srs. Deputados. Numa reunião
plenária que pode ser feita agora - se me permitirem, serei o Deputado Augusto
Clementino, não com tanta eloqüência -, lançarei a minha proposta, que é reunir os
Deputados com todos os representantes de Minas, que têm urna força enorme, e, com
o apoio de toda a região, ir ao Governador levar este gemido ou este pedido e dizer a
ele que passe até às mãos do Presidente, porque fazer justiça é uma coisa muito séria.
Então, agora, mostrando serviço, passo este bastão aos Deputados, a esta Casa, e
peço que me apóiem.

Devo concluir, porque estou com um problema de garganta, engasgando muito e,
ao terminar, quero dar meu abraço fraterno a todos, pedindo ao Divino Espírito
Santo e à Nossa Senhora do Rosário que os abençoe. (- Palmas.)

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem a honra de entregar a D. Lucinha urna placa

comemorativa deste evento, com os seguintes dizeres: "A Maria Lúcia Clementino
Nunes, Dona Lucinha, educadora emérita do Serro e empresária de reconhecimento
nacional, a homenagem da Assembléia Legislativa pelo seu trabalho de promoção da
culinária mineira no País, combinando arte gastronômica e qualidade do serviço.
Romeu Queiroz. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais."
(- Palmas.)

Apresentação da Banda de Música Santíssimo Sacramento do Serro
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a apresentação da

Banda de Música Santíssimo Sacramento do Serro. composta por 18 integrantes, que
nos brindará com as músicas "Amigos para Sempre". "Dobrado Três Garotos",
"Acorda Minha Beleza", "Peixe Vivo" e o "Hino ao Serro". A regência é do maestro
Advaldo Cardoso.

- Procede-se à apresentação da Banda de Música Santíssimo Sacramento do Serro-
Execução do Hino Municipal do Serro

O Sr. Presidente - A Presidência convida todos, juntamente com o Presidente da
Câmara Municipal do Serro. Vereador Fernando Miranda. a ouvir o Hino Municipal
do Serro, a ser executado pela Banda de Música Santíssimo Sacramento do Serro.

- Ouve-se o Hino Municipal do Serro.
Palavras da Srta. Elza Nunes

0 Sr. Presidente - A Presidência convida a Srta. ELza Nunes. ex-funcionária da
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Assembléia Legislativa, que falará em nome dos filhos de D. Lucinba a fazer seu
pronunciamento.

A Srta. Elza Nunes - Primeiramente, quem agradecer a todos os amigos da
Assembléia. Trabalhei aqui há muitos anos. Tenho orgulho de dizer que nunca faltei
um dia ao meu trabalho. Quando saí, fui muito homenageada. Trabalhei nas
comissões e secretariei os Presidentes Dalton Canabrava e Kemil Kumaira.

Quero dizer que não são só vocês que pensam que essa homenagem é merecida,
Nós, filhos, temos certeza absoluta disso. Nossa Senhora do Rosário sabe disso
também. Queria só confirmar que, atrás de uma grande mulher, que é a minha mãe,
há sempre um grande homem, que é o Marcílio de Moura Nunes. (- Palmas.)

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência fará agora um pronunciamento em nome do Deputado Romeu

Queiroz. em homenagem à D. Lucinha, representando o Poder Legislativo.
Minha cara D. Lucinha. a sua presença nesta Casa, esta noite, tem um sabor

especial para todos nós, Deputados e funcionários. Não são muitas as vezes que
temos a oportunidade de receber uma pessoa que traduz tão bem os meandros
fascinantes da verdadeira alma mineira.

Comemoramos ontem, em todo o mundo, o Dia Internacional da Mulher, com
homenagens que procuraram refletir toda a importância que ela assumiu nos tempos
modernos. Na vida familiar ou na vida profissional, a atividade das mulheres seguiu
uma trajetória tão consciente e estruturada, que a sociedade vive um amadurecimento
jamais imaginado há algumas décadas. Personalidades do mundo feminino vêm se
destacando nesse processo com tanta competência, que, em posições antes só
ocupadas pelos homens, hoje as mulheres se destacam com inconfundível
capacidade.

Existem as que brilham ao levantar temas polêmicos e palpitantes. São muitas as
que se sobressaem na política, com a força dos grandes estadistas. Quantas hoje
dirigem gigantescos organismos do setor privado, passando longe dos naufrágios que
assolam o mundo econômico? Existem também aquelas mulheres que constroem seu
prestigio naturalmente, no dia-a-dia de uma vida inteira voltada para a fimulia os
amigos e as coisas da terra, lutando bravamente pelos valores indevassáveis da
moral, da cultura e da sociedade em que vivem. E assim, D. Lucinha, que vejo sua
trajetória de tantos anos dedicados aos valores mais representativos da nossa gente.
Não satisfeita por defender sempre a valorização da familia como esteio da
sociedade, a senhora passou a lutar pelas coisas da sua terra, contribuindo para que o
Serro sustentasse o estigma de uma região marcada pela capacidade de defender os
ideais de Minas, dentro e fora dos seus limites.

Sc. como mãe e educadora, seu exemplo dignifica a mulher e justifica plenamente
a homenagem que o mundo presta ao seu dia, como empresária eu poderia discorrer
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um cardápio variado de qualidades que deixariam qualquer outra mulher com água
na boca. Sem dúvida. D. Lucinha, a senhora conseguiu. com seu carisma, acrescentar
temperos diferentes a essa saborosa parte da cultura mineira. A gastronomia atingiu
UMA posição de importância inquestionável na conjuntura empresarial e social
brasileira. Símbolo e atração de tantas outras culturas espalhadas pelos cinco
continentes, a cozinha transformou-se numa sala de visitas para a aproximação e
integração da sociedade. Costume que sempre uniu os mineiros, a arte de comer bem
e de preparar pratos de alta qualidade teve de atravessar as fronteiras do Estado,
justamente pelas mãos mágicas e privilegiadas da mestra D. Lucinha, para
conquistar o respeito e a admiração que antes só lhe eram dedicados no âmbito
doméstico e na privacidade dos lares mineiros.

O reconhecimento pelo trabalho inconfundível de D. Lucinha nessa área está por
toda a parte. Não apenas em suas casas, altamente concorridas, mas nos prêmios que
vem recebendo de instituições especializadas no assunto. Como exemplo, vamos nos
lembrar da recente indicação feita pela revista "Veja", que lhe dedicou o titulo de
"Melhor Cozinha Brasileira" entre todas as que se fazem representar na cidade de
São Paulo - o maior pólo gastronômico do Pais.

Por tudo o que a senhora representa como mãe. educadora e empresária, é que nós,
a Assembléia Legislativa de Minas Gerais, temos a honra e o prazer de lhe dedicar
esta homenagem. Parabéns. D. Lucinha!

A Presidência manifesta seus agradecimentos às autoridades e aos demais
convidados pela honrosa presença.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a Presidência encerra os

trabalhos, convocando os Deputados para a reunião extraordinária de amanhã dia
10. às 20 horas, nos termos do edital de convocação, bem como para a ordinária da
mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada
é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA V REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER À APURAÇÃO DE
DENÚNCIAS DE IRREGULARIDADES NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS

EM MINAS GERAIS, TAIS COMO VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS,
SONEGAÇÃO FISCAL. FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE

POLICIAIS COM AS DENÚNCIAS. ENTRE OUTROS DELITOS
Às quinze horas e trinta minutos do dia três de março de mil novecentos e noventa

e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados António Roberto. Durval
Ângelo, Alencar da Silveira Júnior e Jxani Barbosa (substituindo este ao Deputado
Gil Pereira, por indicação da Liderança do PPB). membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc". Deputado Antônio Roberto,
informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, designar
o relator e programar os trabalhos. Em seguida, determina a distribuição das cédulas
de votação e convida o Deputado Irani Barbosa para atuar como escrutinador.
Verificada a coincidência do número de sobrecartas com o de votantes e apurados os
votos, a Presidência proclama eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente,
os Deputados Alencar da Silveira Júnior e José Maria Barros, ambos com 4 votos. O
Deputado Antônio Roberto dá posse ao Deputado Alencar da Silveira Júnior, a quem
passa a direção dos trabalhos. Este agradece a escolha de seu nome para a
Presidência da Comissão e designa para relator o Deputado Antônio Roberto. Neste
momento, registra-se a presença do Deputado José Maria Borges, o qual o Presidente
declara empossado como Vice-Presidente. Em seguida, o Presidente submete a
apreciação o horário das reuniões ordinárias, que fica definido para as 15h30min das
quartas-feiras. Passa-se à fase de discussão e votação de proposições da Comissão. O
Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em que solicita seja feita visita à
Receita Federal objetivando subsidiar os trabalhos da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Alencar da Silveira Júnior. Presidente - Antônio Roberto - Paulo Schettino -

Durval Angelo.
ATA DA 83& REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e cinco minutos do dia quatro de março de mil novecentos e noventa

e oito. comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio Bouças, Ajahnar
Silva. Arnaldo Penna e Sebastião Helvécio, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimentaL o Presidente, Deputado Leonidio Bouças, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida. informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
acusa o recebimento da seguinte correspondência: oficios dos Srs. Paulo Roberto de
Oliveira Presidente da Câmara Municipal de Janaúba; Melvyn Lebitsky.
Embaixador dos Estados Unidos no Brasil. e Edson Soares. Presidente da Associação
Mineira dos Municípios; e das Câmaras Municipais de Poços de Caldas e de Ipaba.
A seguir, informa o recebimento das seguintes proposições, bem como a designação
dos respectivos relatores: Emenda n° 1, apresentada em Plenário, no 1° turno, ao
Projeto de Lei n° 623195 (relator: Deputado Arnaldo Penna); Projeto de Lei n°
1.469197. em 2° turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio). Passa-se à l Fase da
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Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com a palavra, o
relator, Deputado Arnaldo Penna, apresenta parecer em que conclui pela aprovação,
no 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.454197. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado. Passa-se à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia.
Colocado em votação, é aprovado o Requerimento n° 2.466198, do Deputado Gil
Pereira, em que solicita a instalação, pelo DER-MG, da sinalização catadióptrica nas
rodovias estaduais. Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão
e a votação de proposições da Comissão. Colocado em votação, é aprovado
requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita reunião conjunta desta
Comissão com a de Fiscalização Financeira e Orçamentária, destinada à apreciação
do Projeto de Lei n° 1.543/97. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratuia da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 11 de março de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Sebastião Navarro

Vieira - Antônio Andrade.
ATA DA I a REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

13.599
Às dez horas e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e noventa

e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna Leonídio
Bouças (substituindo este ao Deputado Djalma Diniz) e Adelino Canteiro Leão,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc". Deputado Arnaldo Perna, declara abertos os trabalhos e informa que a reunião
se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Adelmo Carneiro Leão para atuar como escrutinador. Recolhidas as
cédulas, verifica-se que foram eleitos: respectivamente. Presidente e Vice-Presidente
os Deputados Arnaldo Penna e Raul Lima Neto, ambos com três votos. Em seguida,
o Presidente eleito agradece a confiança nele depositada e designa relator da matéria
o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião extraordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Arnaldo Penna. Presidente - Raul Lima Neto - Adelino Carneiro Leão.

ATA DA 673 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
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Às nove horas do dia cinco de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique, José Braga e
Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação
da Liderança do PPB), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado José Henrique. declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
Lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A seguir, informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado José
Braga lê o Oficio n° 321197, do Sr. Aureolano Miranda Prefeito Municipal de
Indaiabira. no qual solicita que a Comissão faça gestões junto ao Tribunal de Justiça
com vistas à transferência do referido município da Comarca de Rio Pardo de Minas
para a Comarca de Taiobeiias; e o Oficio n° 10198, do Sr. José Geraldo de Carvalho,
Diretor Financeiro e Orçamentário para os municípios do Tribunal de Contas do
Estado, por meio do qual encaminha a Instrução n° 2197, que disciplina as despesas
relativas à manutenção e ao desenvolvimento do ensino nos municípios mineiros.
Esgotada a P Parte da reunião, o Presidente passa à 2a  da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação
do Plenário. Submetido a votação, é aprovado, nos termos do parágrafo único do art.
103 do Regimento Interno, o Requerimento n° 2.454/97, do Deputado Dunas
Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
Glycon Terra Pinto, Presidente - José Militão - José Braga,
ATA DA 84a REUNIAO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e dez minutos do dia onze de março de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalinar Silva, Arnaldo
Penna, Marcos Helênio. Antônio Andrade e Sebastião Navarro Vieira (substituindo
este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PFL). membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Ajahnar
Silva declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Perna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e acusa o recebimento de oficio da Frente contra a
Destruição dos Serviços Públicos em Minas Gerais. A seguir, informa o recebimento
das seguintes proposições e a designação dos relatores: para receber parecer no 10
turno, o Projeto de Lei Complementar n° 27197 e o Projeto de Lei n° 1.138/97
(relator: Deputado Marcos Helênio); para receber parecer no 2° turno, os Projetos de
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Lei nos 1.239, 1.273 e 1.299/97 (relator: Deputado Arnaldo Perna), 929/96 e
1.332197 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). A seguir, passa-se à Ia Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados em 20 turno, na forma do vencido em 10 turno, os pareceres sobre os
Projetos de Lei nos 1.239/97 (relator: Deputado Arnaldo Perna) e 1.469197 (relator:
Deputado Sebastião Navarro Vieira). Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de matérias que dispensam a apreciação do
Plenário. São aprovados os Requerimentos n°s 2.401197 com a Emenda 11° 1 e
2.460197. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extrordinária, logo mais, às 15 horas, conforme o edital já publicado, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
AJalinar Silva. Presidente - Arnaldo Penna - Sebastião Costa - Jorge Eduardo de

Oliveira.
ATA DA ? REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°
13.599

Às dez horas e trinta minutos do dia onze de março de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna, Adelino
Carneiro Leão e Raul Lima Neto, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Arnaldo Penna, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer sobre o Veto Parcial
à Proposição de Lei n° 13.599. Ato contínuo, o relator. Deputado Adelino Carneiro
Leão, procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do veto.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer, por três votos a favor.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos por 10
minutos, para a lavratura da ata. Reaberta a reunião, a ata é lida e aprovada por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, o
Presidente agradece a presença dos parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Arnaldo Penna. Presidente - Raul Lima Neto - Adelino Carneiro Leão.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou. em 11/3/98, as seguintes comunicações:
Do Deputado Paulo Schettino (5), dando ciência à Casa dos falecimentos dos Srs.
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Marcelo Diniz Xavier, Itamar Wagner Amara!, Wilson Martins Bento e Almerinda
Pereira da Silva, ocorridos nesta Capital nos dias 1812, 2712, 513 e 28/2/98,
respectivamente; e da Sra. Madalena de Oliveira Teodoro. ocorrido no Município de
Soledade de Minas em 2812198. (- Ciente. Oficie-se.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI

N° 627/95
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Na~

Relatório
De autoria do Deputado Raul Lima Neto, o projeto de lei em questão dispõe sobre a

conservação das nascentes e o saneamento dos cursos d'água e dos lagos de domínio
estadual e dá outras providências.

Na fase de discussão em Plenário, o Deputado José Militão apresentou ao projeto a
Emenda n° 1. Cumpre-nos, agora, sobre ela emitir parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida emenda visa a suprimir o art. 40 do projeto original, o qual prevê a

averiguação por parte de qualquer cidadão da qualidade da água descarregada em
esgoto e a denúncia de qualquer inflação aos órgãos competentes.

Não tendo sido apresentados pelo autor da emenda subsídios para análise de seu
requerimento, não vislumbramos razão para supressão do artigo. Ademais,
lembramos que, ao ser apreciado por esta Comissão, o projeto recebeu um
substitutivo, no qual não consta dispositivo dessa natureza.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela rejeição da Emenda n° 1.
Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Ronaldo Vascouceilos. Presidente - Mauro Lobo. relator - Antônio Roberto.

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.599
Comissão Especial

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art. 90, VIII. c/c o

art. 70. II. da Constituição Estadual, vetou parcialmente a proposição de lei em
epígrafe, que dispõe sobre o aumento e a integralização do capital social da
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA-MG - e dá outras
providências.

Por meio da Mensagem n° 245198, encaminhou S. Exa. para apreciação desta Casa
as razões do veto incidente sobre a proposição, o qual deverá receber parecer desta
Comissão Especial. nos termos regimentais.

Fundamentação
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O projeto originário, quando de sua tramitação nesta Casa Legislativa, recebei' as
emendas que se converteram no art. 2° e no parágrafo único do art. 3 0 da proposição,
que deram ensejo ao veto que ora se analisa.

O primeiro dispositivo procura viabilizar a gerência dos recursos do Fundo de
Financiamento para Aguas e Esgotos - FAE -, utilizados na integralização do capital
social da COPA SA-MG por um conselho composto por representantes do poder
público estadual, dos municípios e da sociedade civil.

O parágrafo único do art. 3° vincula a aplicação dos recursos arrecadados em
decorrência da alienação de ações da empresa à construção de sistemas de
saneamento básico.

Diferentemente do que assegurou o Chefe do Poder Executivo nas razões do veto,
as medidas preconizadas nas disposições anteriormente citadas vão ao encontro dos
mais altos interesses da população e da própria administração pública do Estado.

No que concerne à participação do poder público estadual e municipal e da
sociedade civil no conselho gestor dos recursos oriundos do FAE. destinados à
integralização do capital social da COPASA-MG. devem ser considerados os
seguintes argumentos.

Embora seja urna sociedade anônima, a COPASA-MG é também uma entidade da
administração indireta do Estado, com capital quase exclusivamente público, que
funciona mediante orientação política do Poder Executivo.

Está sujeita a empresa, portanto, aos princípios norteadores da atividade pública,
constantes no art. 37 da Constituição da República, devendo-se exigir a moralidade e
a publicidade dos atos praticados pelos Diretores daquela empresa.

Dessa forma, torna-se salutar a inclusão dos municípios mineiros e, especialmente,
da sociedade civil no conselho gestor, para que se defina a aplicação dos recursos
públicos oriundos do FASE no sistema de gestão participativa, já reconhecido pelos
resultados positivos alcançados por diversas administrações municipais nos últimos
anos.

Quanto à utilização dos recursos provenientes da venda das ações na construção de
sistemas de saneamento básico, é importante enfatizar a urgente necessidade de
investimentos nessa área, para que se possa conferir à população padrões mínimos de
saúde. Com isso, evitar-se-á a proliferação de doenças e endemias que há muito
deveriam estar erradicadas, mas assolam populações que não possuem as condições
mínimas para enfrentá-las.

Desnecessário seria ressaltar a gravidade do problema da proliferação da dengue
na Capital mineira- Embora o surto tenha atingido até mesmo autoridades do próprio
Governo Federal, ainda não foram adotadas as providências necessárias para
eliminá-lo, exatamente pela falta de recursos públicos.

Não se pode, portanto, dar guarida aos argumentos expendidos pelo Governador do
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Estado relativamente à aplicação em saneamento básico dos referidos recursos, que
serão destinados a outros programas de menor importância, ainda que necessários
para o desenvolvimento do Estado, caso venha a ser mantido o veto.

Inexistem, portanto, razões sólidas para que os dispositivos citados sejam excluídos
da lei aprovada por esta Casa Legislativa,

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto parcial à Proposição de Lei n°

13.599.
Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Arnaldo Penna. Presidente - Melmo Carneiro Leão, relator - Raul Lima Neto.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.523/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em análise visa a

declarar de utilidade pública o Templo Espírita Amor e Prosperidade, com sede no
Município de Leopoldina.

Publicado em 20111/97, vem o projeto a esta Comissão para exame prelimirnir, de
acordo com as normas regimentais.

Fundamentação
Segundo demonstra a documentação apresentada, a entidade tem personalidade

jurídica está em funcionamento há mais de dois anos. e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Atende ela, portanto, aos requisitos da Lei n° 12.240, de 517/96, que disciplina o
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.523197 na forma original.
Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro. relator - Marcos Helênio - Antônio

Júlio - Sebastião Cosia.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N°201/95

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Elbe Brandão, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Palma.

Publicada no "Diário do Legislativo", veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno.

Cumprida diligência solicitada em reunião anterior, a Comissão passa agora, ao
exame do projeto.
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Fundamentação
Pretende a proposição em tela desonerar a Prefeitura Municipal de Palma das

despesas com o aluguel do prédio onde funciona a Escola Municipal Alzira Carvalho
dos Santos, municipalizada por meio da Resolução n° 7.482, da Secretaria da
Educação.

A autorização legislativa de que trata o projeto constitui exigência imposta na
Carta mineira para os casos de alienação de bens públicos.

Analisando-se outros aspectos relativos à tramitação da matéria, observamos que
ela está em consonância com os ditames das ordens jurídica e constitucional
vigentes. O projeto considera o interesse público e as exigências constantes no art. 18
da Carta Política mineira e no art. 17, L da Lei Federal n°8.666, de 21/6/93, alterada
pela Lei Federal n° 8.883, de 816194, que institui normas gerais para licitações e
contratos da administração pública, no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos municípios.

Assim, não encontramos impedimento de ordem legal ou constitucional à
aprovação da matéria.

Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1 0 do projeto, para adequá-la
à certidão de registro do imóvel constante no processo, o que fazemos por meio de
emenda.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n°201/95 com a Emenda t 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se a seguinte redação ao art. 1°:
"Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Palma o

imóvel constituído por um terreno situado nesse município, na Rua Costa Reis, na
esquina com a Rua do Ouro, com área de 4.394,30m2 (quatro mil trezentos e
noventa e quatro virgula trinta metros quadrados), registrado sob o n° 11980 no livro
2-RG do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Palma".

Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Hely Tarqi''o. Presidente - Antônio Genaro. relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.076196

Comissão do Trabalho, da Presidência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Confederação de Irmãos Beneficentes Evangélicos de
Juiz de Fora - CIBEJP -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
apresentada.

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

Fundamentação
A referida entidade foi constituída com o objetivo de prestar assistência social às

pessoas carentes, bem como orientá-las na criação e na educação de seus filhos.
Em cumprimento a suas finalidades, cria e administra obras assistenciais, centros

comunitários e abrigos para idosos, onde os assiste nas áreas médica e odontológica.
Além de promover a educação, incentiva a cultura, distribui literatura educativa

sobre higiene e profilaxia de enfermidades endêmicas e infecto-contagiosas.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.076196 no 11
turno, como formulado inicialmente.

Sala das Comissões, 12 de março de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.290197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado José Militão. o Projeto de Lei n° 1.290/97 altera

dispositivo da Lei n0 11.406, de 28 de janeiro de 1994, que trata da pensão a que têm
direito os dependentes dos antigos guardas-civis e fiscais de trânsito.

Distribuído às comissões competentes, a de Constituição e Justiça opinou pela
juridicidade, pela legalidade e pela constitucionalidade do projeto de lei e apresentou
a Emenda n° 1. A Comissão de Administração Púlica, ouvida a respeito do mérito,
também manifestou-se favoravelmente.

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, cabe, agora, a esta Comissão
manifestar-se sobre os aspectos orçamentários decorrentes da aprovação da
proposição.

Fundamentação
Como salientado nos pareceres precedentes, o projeto de lei em tela tem por

finalidade adequar o valor pago, a título de pensão, pela Caixa Beneficente da extinta
Guarda Civil ao disposto nas Constituições Federal e Estadual. Visa também a
transferir da Secretaria da Fazenda para a Secretaria de Estado de Recursos
Humanos e Administração a responsabilidade pelo pagamento das referidas pensões.

Até  advento da Constituição de 1988. os pensionistas daquela Caixa Beneficente
tinham direito a receber valor correspondente à metade do vencimento ou salário
atribuído ao servidor à época de seu falecimento, nos termos do Decreto n° 7.833. de
1964. Pela nova Constituição do Estado, a pensão passou a ter valor correspondente
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à totalidade dos vencimentõi ou proventos do servidor falecido. Apesar de a Carta
Magna não recepcionar qualquer lei que disponha em contrário e, muito mais
evidentemente o art. 23 do Decreto n°7.833, de 1964, os pensionistas não foram, &
fato, beneficiados e seus recebimentos continuaram inalterados. E o que a proposição
pretende corrigir doravante, passando os pensionistas a receber os valores integrais e
correspondentes ao dobro do recebido historicamente.

Os reflexos orçamentários da aprovação da proposição correspondem a um
acréscimo de despesa da ordem de R$86.000.00, mensalmente, além de um
pagamento único da ordem de R$9.400.000,00. Isso porque, segundo informações da
Secretaria de Estado da Fazenda, estão envolvidos cerca de 430 (quatrocentos e
trinta) beneficiários que, hoje, recebem, em média, R$200.00 (duzentos reais) a título
de pensão, ou 50% (cinqüenta por cento) do que deveriam legalmente receber. Por
outro lado, a Emenda n° 1, corretamente, faz retroagirem os efeitos da eventual lei a
outubro de 1989 e, em conseqüência, os pensionistas terão 109 meses de diferença de
pensão a receber. E importante salientar que, de qualquer modo, o Estado é devedor
dessa quantia, passível de cobrança judicial.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.290197, com a

Emenda n°1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 10 de março de 1998.	 -
Kemil Kumaira. Presidente - Sebastião Helvécio. relator - Durval Angelo -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1°TUNODO PROJETO DE LEI N° 1.397197

Confissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito Constituída para. no Prazo de
120 Dias. Apurar Denúncias que Envolvem o Sistema Penitenciário do Estado, o
projeto de lei em pauta dá nova denominação à Secretaria da Justiça, altera
dispositivo da Lei n°9.516, de 30112187, e da outras providências.

A matéria tramita em regime de urgência, em virtude de requerimento do
Deputado João Leite. e foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça. de
Administração Pública e de Direitos Humanos. A primeira opinou por sua
juridicidade. constitucionalidade e legalidade. A segunda e terceira concluíram pela
aprovação do projeto.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos regimentais.
Fundamentação

O objetivo da proposição é estender a atuação da Secretaria da Justiça para a área
de direitos humanos. tornando-a responsável pela adoção de medidas de proteção e
promoção desses direitos tão necessários e reivindicados pela sociedade.
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Com efeito, é preceito constitucional que o poder público deve atuar em beneficio

da cidadania e da dignidade da pessoa humana. Para atender a tal fim, o projeto
propõe a criação de uma Superintendência de Direitos Humanos e de um cargo de
Superintendente. Visando a uma correção técnica no projeto, apresentamos, a seguir,
emenda que corrige o nome do cargo para Diretor II, conforme a estrutura orgânica
da Secretaria. Esse Diretor terá a função de Superintendente, e a repercussão
financeira da criação desse cargo será da ordem de R$22.400.00 anuais, o que
representa despesa muito pequena. Será criado, ainda, por meio de lei especifica um
fundo estadual para proteção e promoção dos direitos humanos.

A importância social da proposição é, portanto, muito superior às despesas
fia nceiro-orçamentárias decorrentes da implantação do projeto.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei ri 0 1.397197, em 1 0 turno,

com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 40 a seguinte redação:
"Art. 4°- Fica criado no Quadro Especial de Pessoal - Cargos Comissionados - da

Secretaria de Estado de Justiça e de Direitos Humanos 1 (um) cargo de Diretor II,
simbolo DR-05, código MG-05.'.

Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Kemil Kumaira. Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Durval Angelo -

Sebastião Helvécio - João Leite.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.398197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura diversas denúncias
que envolvem o sistema penitenciário do Estado, o projeto em pauta objetiva alterar a
Lei n° 11.660, de 2/10194, que reorganiza o Departamento de Obras Públicas do
Estado de Minas Gerais - DEOP-MG.

A matéria foi distribuida à Comissão de Constituição e Justiça, que. emitiu parecer
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou, e à Comissão de Administração Pública, que
opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo ri° 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça. A proposição foi encaminhada. posteriormente. à
Comissão de Direitos Humanos, que opinou pela aprovação do projeto com a
Emenda n° 1. de sua autoria, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Vem, agora. a proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência aos
termos regimentais.
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Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a acrescentar o inciso Vlao parágrafo único dOart.
41 da referida lei, com o objetivo de se permitir que as obras de conservação ou
melhoria de prédios de estabelecimentos prisionais, especialmente as de caráter
emergenciaL possam ser executadas por contratação de entidade pública ou privada,
mediante convênio ou contrato específico com o Estado, por intermédio do órgão
competente, obedecidas as exigências legais de licitação.

A alteração pretendida com o projeto decorre da necessidade de agilização das
obras de reparo e melhoria de prédios de estabelecimentos prisionais, que atualmente
só podem ser executadas por meio de convênio com o DEOP, resultando em processo
demasiadamente lento. E a situação do sistema prisional é emergencial. Enquanto as
cadeias estão superlotadas, as celas estão ociosas nas penitenciarias por problemas
simples como a troca de uma torneira ou o conserto de uma descarga sanitária

A proposição sob comento não encontra nenhum impedimento quanto à sua
aprovação, porquanto a lei orçamentária prevê dotações para fazer face às despesas
decorrentes de construção e reforma das unidades prisionais do Estado.

No orçamento da Secretaria de Transporte e Obras Públicas estão fixados os
seguintes valores orçamentários:

- R$400. 100.00, para reforma de unidades vinculadas à Secretaria da Justiça;
- R$100,00. para reforma de unidades vinculadas à Secretaria de Segurança

Pública.
Por outro lado, existe o Fundo Penitenciário Estadual, cujos recursos se destinam a

construção, reforma, melhoria ou ampliação de estabelecimentos penais.
Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.398197 com a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Direitos Humanos, e pela rejeição do
Substitutivo n°1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 10 de março de 1998.
Kemil Kwnaira. Presidente - Durval Angelo, relator - Sebastião Helvécio -

Sebastião Navarro Vieira - João Leite.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1474197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.474/97, do Deputado Wanderley Ávila, visa a declarar de
utilidade pública o Núcleo Servos Maria de Nazaré, com sede no Município de
Uberlândia.

Preliminarmente. foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade. constitucionalidade e legalidade. Vem, agora, o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva em 1° turno, na forma
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regimental.

Fundamentação
O Núcleo Servos Maria de Nazaré tem por objetivos principais o estudo, a prática e

a dMilgação da doutrina espírita codificada por Alian Kardec.
Secundariamente, presta serviços sociais, educacionais e médico-hospitalares a

pessoas carentes, dando exemplo de conduta de amor ao próximo e fraternidade
universal.

Por isso, nada mais justo que o titulo declaratõrio de utilidade pública pretendido
por essa instituição.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.474197 no 1°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.480/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
A proposição em tela, do Deputado Geraldo Nascimento, visa a instituir unidades

do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor - PROCON - nos municipios-sede
das regiões administrativas do Estado.

Publicado em 30110197, foi o projeto distribuído a esta Comissão, nos termos
regimentais, para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto em epígrafe encontra-se em consonância com a política nacional de

relações de consumo, estabelecida no Código de Defesa do Consumidor, que prevê,
em seu art. 4°, a presença do Estado no mercado & consumo, como também a ação
governamental para proteger efetivamente o consumidor.

Ademais, a interiorização dos órgãos de defesa do consumidor está em plena
consonância com os princípios que norteiam as atividades a serem desempenhadas
pelas regiões metropolitanas. Estas, segundo consta na Lei n° 11.962. de 31110195,
que as instituiu, têm a finalidade precípua & promover a descentralização da
administração pública estadual, proporcionando à população melhores condições de
acesso aos serviços públicos.

A proposta deve ser apreciada por esta Casa Legislativa, por força da norma
constante no art. 61 da Constituição mineira, que atribui à Assembléia Legislativa a
prerrogativa de dispor sobre todas as matérias de competência do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.480197.

Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Genaro. relator - Marcos Helênio - Antônio

Júlio - Sebastião Costa.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.481197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em análise propõe seja
declarada de utilidade pública a Sociedade Assistencial Clara de Fontaine, com sede
no Município de Belo 'Horizonte.

A matéria foi encaminhada para exame preliminar à Comissão de Constituição e
Justiça que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição no
10 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame possui caráter beneficente, assistencial, cultural e de

promoção humana e tem como objetivo coordenar as obras e os movimentos sociais
dos moradores da comunidade.

No desenvolvimento de seu trabalho. enfatiza o estudo teórico, experimental e
prático da psicologia individuaL por meio da determinação de sistemas e métodos do
desenvolvimento ultraconsciente, visando assistir o cidadão emocionalmente
perturbado.

Acreditamos, pois, ser a instituição merecedora do titulo de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões registradas. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.481197 no
1° turno, na forma proposta.

Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.484/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.484/97. do Deputado Wanderley Ávila, visa a declarar de

utilidade pública a Federação Mineira de Judô-FMJ -, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Publicada em 31110197. veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188. c/c o art. 102. III. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
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remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, depreendemos que ela atende aos requisitos constantes das leis que
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda somente
para acrescentar a sigla FMJ ao nome da instituição.

Conclusão
Pelas razões exposta& concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1484197 com a Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Mineira de Judô-FMJ -,

com sede no Município de Belo Horizonte.".
Sala das Comissões, lide março de 1998.
Hely Tarqainio, Presidente - Antônio Genaro, relator - Marcos Helênio - Antônio

Júlio - Sebastião Costa.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.488/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios. o Projeto de Lei n° 1.488197 visa a
declarar de utilidade pública as Obras Sociais da Paróquia de São Paulo, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1° turno de deliberação
conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A referida entidade, de caráter assistencial vem prestando excelentes serviços á

coletividade, já que auxilia as pessoas necessitadas e desvalidas.
Essa iniciativa alivia as tensões da sociedade, humanizando-a e, portanto,

propiciando ambiente mais agradável para se viver-
Dessa forma, julgamos oportuno que a entidade seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.488197 no 1°

turno, nos termos apresentados.
Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.489197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o Projeto de Lei n° 1.489197 visa a
declarar de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-Desenvolvimento de lbinté -
CECOPRODEI -, com sede no Município de Jbirité.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta. Vem agora o projeto a esta Comissão para o 1° turno de deliberação
conclusiva, conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão vem-se destacando na luta pela melhoria de vida dos

moradores de Ibirité.
Para alcançar seu objetivo, realiza atividades voltadas para a construção de

moradias populares e creches e para a implantação de obras de saneamento básico.
Além disso, promove iniciativas visando ao combate da fome e da pobreza.

Em vista da importância de seu trabalho, merece ser declarada de utilidade
pública.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda somente
para acrescentar a sigla CECOPRODEI ao nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei a° 1.489197 no

lo turno, com a Emenda n° 1, apresentada a seguir.
EMENDA N° 1

Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
'Au. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Pró-

Desenvolvimento de lbirité - CECOPRODEI -, com sede no Município de Ibirité.°.
Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.515197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Bonifácio, o projeto de lei em epígrafe visa a dispor

sobre o pagamento de contas de água e luz e da outras providências.
Publicada em 15111197, foi a proposição distribuída a esta Comissão para ser

submetida a exame preliminar quanto a sua juridicidade. constitucionalidade e
legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo possibilitar ao servidor público o

pagamento mensal relativo à prestação de serviços divisíveis e específicos de
responsabilidade do Estado, tais como o fornecimento de água e luz, oferecidos por
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órgãos de sua administração direta ou entidades da administração indireta, por meio
de descontos em sua folha de pagamento e mediante autorização expressa.

A medida atinge os servidores em atividade e os aposentados. constituindo uma
forma de compatibilizar o pagamento desses serviços com sua disponibilidade
flnanceua.

Respalda o projeto o fato de que ao Estado compete legislar concoifentemente com
a União sobre responsabilidade por dano ao consumidor, "ex vi" do art. 24, VIII, da
Constituição Federal e do art. 10. XV, "h". da Constituição mineira.

Ora, o atraso ou o parcelamento da remuneração importam em prejuízo para os
servidores, que têm de saldar seus débitos de água e luz no prazo predeterminado
para o vencimento, sob pena de multa.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.515197.
Sala das Comissões, lide março de 1998.
Helv Tarqüínio. Presidente - Marcos Helênio. relator - Antônio Júlio - Sebastião

Costa - Antônio Genaro.
PARECER PARA 020 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.239/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, o Projeto de Lei n° 1.239197 objetiva dar
nova redação ao inciso Ido art. 69 da Lei n°7.109, de 13110177.

Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, o projeto retorna a esta
Comissão, a fim de receber parecer para o 2° turno.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em apreço propõe modificar a regra estabelecida no art. 69. L da Lei
n° 7.109, de 1977, o qual dispõe que o ato de remoção só poderá ser concedido ao
professor e ao especialista de educação após o cumprimento de estágio probatório.

A proposta permitirá também a remoção de funcionário não estável, não
ocasionando prejuízo para a administração, uma vez que a avaliação do servidor no
estágio probatório independe da localidade onde esteja em exercício.

Ademais, tal medida se impõe. uma vez que amplia as condições de
remanejamento de servidores, facilitando o preenchimento dos quadros do
magistério.

Ressalte-se, finalmente, que o Substitutivo n° 1 7 já aprovado, veio aprimorar o
texto da proposição.

Conclusão
Concluímos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.239197 na forma do
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vencido em 1 0 turno.
Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Ajalinar Silva. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Marcos Helênio - Sebastião

Navarro Vieira.
PROJETO DE LEI N° 1.239/97

Redação do Vencido no 1° Turno
Dá nova redação ao inciso Ido art. 69 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de 1977.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O inciso Ido art. 69 da Lei n°7.109, de 13 de outubro de 1977, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Ari 69 - .....
1 - quando se tratar de funcionário não estável; excetuadas as hipóteses de mudança

de lotação e de remoção;".
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.445197

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em epigrafe
objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Amparo á Criança Andradense,
com sede no Municipio de Andradas.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, compete agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública o referido Centro.
devido aos bons serviços por ele prestados à comunidade de Andradas.

A sua principal finalidade é a prestação de serviços assistenciais a crianças de 7 a
12 anos de idade cujas mães, por trabalharem todos os dias, vêem-se impossibilitadas
de atender plenamente aos filhos.

Assim, entre outras tarefs, a entidade propicia auxilio ao desenvolvimento
psicopedagógico dessas crianças, acompanhando seus estudos. ministrando-lhes
aulas de reforço, fundamentos de higiene e saúde, bem como estimulando a prática
de esportes.

Conclusão
Em face do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.445197 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Jorge Hannas. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.469197
Comissão de Administração Pública
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Relatório

De autoria do Deputado Péricles Ferreira, o projeto de lei em exame objetiva
alterar a Lei no 11.658, de 1994, que dispõe sobre a carreira de Administrador
Público no Poder Executivo e dá outras providências.

Aprovado no 1° turno, com a Emenda n° 1, desta Comissão, retorna a ela o projeto
para receber parecer para o 20 turno, cabendo-lhe, ainda, elaborar a redação do
vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme ficou evidenciado pela decisão de Plenário no 1° turno, os objetivos que

se pretendem alcançar por meio da proposição são os seguintes: acrescentar
parágrafo Único ao art 10 no intuito de assegurar aos alunos bolsistas do Curso
Superior de Administração Pública - CSAP - da Escola de Governo da Fundação
João Pinheiro a possibilidade de receberem remuneração por estágio extracunicular
durante os períodos em que não houver estágio curricular; e dar nova redação ao
parágrafo Único do art. 12, visando a igualar a remuneração do cargo de Professor
Assistente do Quadro de Pessoal da Fundação João Pinheiro à do cargo de
Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia. Atualmente, o
cargo de Professor Assistente equipara-se com o de Pesquisador da mencionada
carreira-

A proposição, como se percebe, é justa e relevante, uma vez que constitui
importante instrumento de valorização de professores e alunos do CSAP. Se
aprovado, o projeto certamente estimulará a melhoria do ensino na Fundação João
Pinheiro, o que, por via reflexa, trará beneficios para o Estado e a sociedade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.469197 no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, lide março de 1998,
Ajalinar Silva, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Marcos Helênio -

Arnaldo Penna.
Redação do Vencido no lO Turno
PROJETO DE LEI N° 1.469197

Altera a Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a carreira de
Administrador Público no Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescido ao art. 10 da Lei n° 11.658, de 2 de dezembro de 1994, o

seguinte parágrafo Único:
"Art. 10 - ......
Parágrafo único - A concessão da bolsa de estudo prevista no "caput" não impede

que o aluno beneficiário receba remuneração por estágio extracurricular. permitido
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durante os períodos do CSAP em que não houver estágio curricular.'.

Art. 2°- Dê-se ao parágrafo único doart. 12 da Lei n° 11.658, de  de dezembro de
1994, a seguinte redação:

"Art. 12 - ......
Parágrafo único - Os cargos criados neste artigo terão vencimento correspondente

ao do cargo de Pesquisador Pleno da Carreira de Atividades de Ciência e Tecnologia
e serão codificados em resolução da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e
Administração.'.

Art. 3°-Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A
CONSTITUIÇÃO N° 25196

Comissão de Redação
A Proposta de Emenda à Constituição a° 25196. subscrita por 1/3 dos membros da

Assembléia Legislativa tendo como primeiro signatário o Deputado Marcos Helêmo,
suprime o § 2° do art. 67 da Constituição do Estado.

Aprovada no 20 turno, na forma original, vem agora a proposta a esta Comissão, a
fim de que. segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos
termos do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 25/96
Suprime o § 2° do art. 67 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica suprimido o § 2° do art. 67 da Constituição do Estado.
Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Aílton Vilela - Wilson

Trópia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DA PROPOSTA DE EMENDA A

CONSTITUIÇÃO N° 36197
Comissão de Redação

A Proposta de Emenda à Constituição n° 36197, subscrita por 29 membros da
Assembléia Legislativa, tendo como primeiro signatário o Deputado José Bonifácio,
dá nova redação ao art. 134 da Constituição do Estado.

Aprovada no 20 turno, na forma original, vem agora a proposta a esta Comissão, a
fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada. nos
termos do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final que está
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de acordo com o aprovado.	 -

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 36/97
Dá nova redação ao art. 134 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Mi. 1° - O art. 134 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:
"Art. 134 - O Conselho de Defesa Social é órgão consultivo do Governador na

definição da política de defesa social do Estado e tem assegurada, em sua
composição, a participação:

1 - do Vice-Governador do Estado, que o presidirá;
II- do Secretário de Estado da Justiça;
ifi - do Presidente da Comissão de Defesa Social do Poder Legislativo;
IV - do Comandante-Geral da Policia Militar;
V - do Chefe da Policia Civil;
VI- de um representante da Defensoria Pública;
VII- de um representante do Ministério Público;
VIII - de três representantes da sociedade civil, sendo uni da Ordem dos

Advogados do Brasil. Seção do Estado de Minas Gerais. um da imprensa e um
indicado na forma da lei.".

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Confissões, 12 de março de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Perna, relator - Aílton Vilela - Wilson

Trópia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.408/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos requer
sejam solicitadas ao Ministério Público da Comarca de Passos infonnações sobre a
fuga de presos da cadeia daquele município, ocorrida em 15110197, especificando os
responsáveis pela evasão e pela tortura dos presos

Publicado em 14111197, o requerimento foi encaminhado à Mesa da Assembléia
para ser objeto de parecer, nos termos do art. 79. Vifi. "c", c/c o art. 234, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme noticiou o jornal "Folha da Manhã", de Passos. no dia 15 de outubro

passado. um grupo de sete homens fortemente atinados teria invadido o Presidio da
Adhinação, naquele município, resgatando os detentos Joaquim Maria Moreira,
Agnaldo José Antônio e Ricardo Daniel de Jesus, acusados de envolvimento com o
narcotráfico e com o derrame de notas falsas na região- Durante a operação, foram
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mortos dois policiais militares: Gildário Alves da Silva e João Fagundes do
Nascimento.

Segundo o mesmo jornal, as investigações apontaram para o fato de que os
invasores estariam usando coletes da Polícia Civil. Seis pessoas foram presas,
acusadas de terem participado da invasão, entre elas o carcereiro do presídio e dois
detetives da Policia Civil.

Posteriormente, o jornal publicou matéria com denúncias de que membros da
Policia Militar local teria praticado atos de violência contra os detentos do presídio,
em represália à morte dos colegas. A matéria noticiava ainda que o Diretor da
instituição instaurou inquérito para apurar o ocorrido, com o acompanhamento do
Ministério Público, conforme consta nas cópias da edição do dia 21110197. às pags. 2
e 3 deste processo.

Considerando a gravidade das denúncias apresentadas pelo jornal "Folha da
Manhã", toma-se imprescindível que esta Casa obtenha informações precisas sabre
os fatos ocorridos no Presídio da Aclimação, a fim de que possa acompanhar e
fiscalizar, na forma que a Constituição estabelece, as ações legais e administrativas
cabíveis.

Tendo em vista a necessidade de se aperfeiçoar a redação original do requerimento
em epígrafe, apresentamos a Emenda n° 1.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.408/97 com a Emenda

n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão "especificando responsáveis pela evasão e tortura dos
presos" pela expressão "e sobre as denúncias de possíveis represálias que teriam sido
cometidas pela Policia Militar contra os presas do presídio local, constantes nos
respectivos inquéritos abertos para apuração desses casos".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 11 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Geraldo Rezende. relator - Francisco Ramalho -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.419197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Olinto Godinho, a proposição em análise tem por
finalidade solicitar ao Secretário da Saúde informações referentes às obras e às
verbas incluídas nos orçamentos estaduais de 1996 e 1997, resultantes das propostas
priorizadas nas audiências públicas regionais de 1995 e 1996.

Publicada em 28/11197, vem a proposição à Mesa para receber parecer. nos termos
do Regimento Interno.
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Fundamentação

Consoante estatui o art. 54, § 20, da Constituição do Estado, a Mesa da Assembléia
poderá encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, e a recusa ou o
não-atendimento à solicitação no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação
falsa importam crime de responsabilidade.

As audiências públicas regionais, realizadas em todo o Estado, visam a estabelecer
um canal direto & comunicação entre os municípios e o poder público, a identificar
e discutir os problemas sociais, econômicos e políticos do Estado, gerando subsídios
para a elaboração de leis e a formulação do orçamento estadual.

Em vista disso, a proposição caracteriza-se como conveniente e oportuna, pois as
informações a serem obtidas por seu intermédio permitirão a esta Casa a fiscalização
e o controle dos resultados de tais eventos.

Entretanto, o Deputado Olinto Godinho, em 2517197, requereu as mesmas
informações, que, por força do pedido contido na proposição apresentada, foram
encaminhadas ao Secretário de Transportes e Obras Públicas. Ainda assim, insiste o
parlamentar em ter informações complementares sobre as propostas priorizadas nas
audiências públicas regionais que seriam da competência do Secretário da Saúde.

Tendo em vista já ter sido encaminhado um primeiro oficio sobre o assumo ao
Secretário competente, que certamente informará a esta Casa sobre o andamento das
obras decorrentes de propostas priorizadas nas audiências públicas regionais, o teor
do requerimento a ser enviado ao Secretário da Saúde deverá obviamente ser outro.

Resta-nos, ainda . 	que, no ano de 1996, não foram realizadas audiências
públicas, devendo ficar adstritos os termos do requerimento ao ano de 1995.

Pelas razões citadas, achamos conveniente fonnular substitutivo ã matéria, o que
será formalizado ao final do parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.419/97 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado a seguir.
Substitutivo n° 1

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
O Deputado que este subscreve requer a V.Exa.. na forma regimental. seja enviado

oficio ao Secretário de Estado da Saúde, solicitando-lhe informações sobre a
aplicação dos recursos referentes ã saúde. incluídos no orçamento de 1996 e 1997,
resultantes das propostas priorizadas nas audiências públicas regionais de 1995.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 11 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.448197

Mesa da Assembléia
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Relatório

De autoria do Deputado Adelino Carneiro Leão, o requerimento em análise tem
por escopo solicitar informações ao Secretário da Saúde acerca dos contratos
administrativos firmados pela Secretaria com a FHEMIG, a FUNED e a
HEMOM]NAS, abordando os seguintes aspectos: prazo inicial de duração dos
contratos; prorrogações; objeto dos contratos; valor dos contratos; direitos
trabalhistas previstos nos contratos ou efetivamente pagos, tais como décimo-
terceiro, férias e outros.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 20/12/97, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", c/c o art. 233.
XII. do Regimento Interno.

Fundamentação
Além de sua função de elaborar as normas jurídicas que norteiam a vida social,

tem o Poder Legislativo o dever fundamental de exercer o controle e a fiscalização da
atividade administrativa dos demais Poderes do Estado, controle esse efetuado com o
auxilio do Tribuna! de Contas. em conformidade com o art. 74 da Carta mineira.

O Poder Legislativo, para exercer satisfatoriamente sua atividade fiscalizadora,
tem a atribuição constitucional de solicitar, por intermédio da Mesa da Assembléia
Legislativa, informações às autoridades estaduais.

Dessa forma, entendemos que o requerimento em epígrafe se enquadra nas
prerrogativas de controle atribuídas a esta Casa.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Requerimento ri0 2.448197 na

forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. li de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Marcelo Gonçalves, relator - Francisco Ramalho -

Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.451/97

Mesa da Assembléia
Relatório	 --

De autoria do Deputado José Bonifácio, a proposição em análise requer sejam
solicitadas informações ao Secretário da Fazenda sobre as operações de fiscalização
realizadas em Barbacena nos dias 22 e 23112197 e, também, sobre a realização de
operações semelhantes em outras cidades do mesmo porte, para o recebimento de
denúncias sobre irregularidades fiscais.

Agora, cabe à Mesa analisar o requerimento nos termos regimentais.
Fundamentação

O objeto da proposição se inscreve no rol de competências do Poder Legislativo,
consoante o estabelecido no art. 54. § 2°. da Constituição Estadual, que trata do
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requerimento de informações a secretaria de Estado. Nos termos do inciso XXU do
art. 62 da referida norma, compete privativamente à Assembléia Legislativa
fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo.

No caso em tela, a simples operação de fiscalização não implicaria maior
curiosidade ou necessidade de observação direta do Poder Legislativo. No entanto,
conforme explanado no OFIGAB/CIRCtJLAPJ048/97, do Serviço AF-11 de
Barbacena, além do atendimento de eventuais contribuintes interessados em
regularizar sua situação fiscal, a operação visava, também, ao recebimento de
denúncias de irregularidades fiscais. Para tanto, a Secretaria da Fazenda instalaria,
no centro da cidade, uma unidade móvel.

Justa, portanto, a pretensão do Deputado, que quer saber da amplitude da operação
e dos resultados obtidos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.451/97 na forma

proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 11 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Francisco Ranialho - Elmo

Braz - Marcelo Gonçalves.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.482198

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o requerimento em epigrafe,
publicado no Diário do Legislativo" de 613198, solicita ao Presidente da
RURALMNAS o encaminhamento da relação de todas as terras públicas urbanas e
rurais já cadastradas e ainda não legitimadas, indicando sua área e localização e, em
caso de ocupação, o nome dos ocupantes.

Nos termos regimentais, cabe à Mesa da Assembléia analisar o requerimento.
Fundamentação

A Constituição do Estado dispõe, no art. 62, XXXI, que cabe à Assembléia
Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo. A prerrogativa de
Deputado para encaminhar, por meio da Mesa da Assembléia Legislativa, pedido
escrito de informação a autoridades estaduais é assegurada pelo Regimento Interno.

A RURALMINAS integra a administração indireta do Poder Executivo e é, por
força de lei, responsável pela política de destinação das terras públicas e devolutas do
Estado. A Constituição mineira prescreve, no art. 18. § 3° a 5°, textualmente, o
seguinte:

"Art. 18 - .........
§ 3° - Os bens do patrimônio estadual devem ser cadastrados, zelados e

tecnicamente identificados, especialmente as edificações de interesse administrativo,
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as terras públicas e a documentação dos serviços públicos.

§ 41 - O cadastramento e a identificação técnica dos imóveis do Estado, de que
trata o parágrafo anterior, devem ser anualmente atualizados, garantido o acesso às
informações neles contidas.

§ 5°-O disposto neste artigo se aplica às autarquias e às fundações públicas".
Dessa forma, entendemos que o requerimento em tela encontra o devido respaldo

constitucional.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.482198.
Saladas Reuniões, lide março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Francisco Ramalho, relator - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Marcelo Gonçalves.
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BELO HORIZONTE. SÁBADO, 14 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 343 REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 12/3/98
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Wilson Pires

swnáS. Comparecimento - Abertura - ia Parte: la Fase (Expediente): Ata -
Interrupção dos trabalhos ordinários - Designação de comissão - Composição da
Mesa - Palavras do Sr. Presidente, do Senador Diego Abente e do Deputado José
Gomes - Reabertura dos trabalhos ordinários - Y Fase (Grande Expediente): -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar n o 30198 -
Requerimentos nas 2.505 a 2.507198 - Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio
(2) e GUinar Machado - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Administração Pública, de Direitos Humanos, de Turismo e de Assuntos Municipais
e do Deputado Antônio Júlio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo
Vasconceilos, Gemido Nascimento, GUinar Machado, Ivo José e Raul Lima Neto -?
Parte (Ordem do Dia): Ia  Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final das Propostas de
Emenda à Constituição nas 25196 e 36197 e dos Projetos de Lei nas 326195, 913/96,
1.176, 1.363 e 1.450197; aprovação - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n°
901196; discurso do Deputado Raul Lima Neto; encerramento da discussão;
aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gilmar
Machado e Marcos Helênio (2); aprovação - Y Fase: Questão de ordem -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalinar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ainbrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djahna Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Gemido Santanna - Gil Pereira - GUinar Machado - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas
-JoséBma - JoséHenrique - JoséMariaBarros - JoséMJlitão - KemilKumaira -
Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - (Minto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho
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Zeitune - Wanderlev Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 14h15min. a lista de
comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

la Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlos Pimenta, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para, nos
termos do § P do art. 22 do Regimento Interno, receber a Missão Paraguai-Minas
Gerais e representantes da Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente - A Presidência designa os Deputados Ivo José, Ronaldo

Vasconceilos e Sebastião Navarro Vieira para, em comissão. conduzirem ao Plenário
as autoridades que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs.

José Henrique Portugal. Secretário-Geral do Governador do Estado; Mário
Snlnnnnn Representante Residente do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento Sustentável - PNUD - Paraguai; Diego Abente, Martión Chiola e
Elba Recaldi, membros do parlamento paraguaio; Pedro Soiler. integrante da Missão
Paraguai-Minas Gerais, e os Deputados José Gomes e Edemar Vargas, 10 e 2°-Vice-
Presidentes da Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul, respectivamente.

Palavras do Sr-Presidente
Srs. Deputados. a Presidência da Casa externa a sua alegria por receber, em nosso

Plenário e em nossa Casa. Deputados do nosso Estado irmão, o Rio Grande do Sul, o
10-Vice-Presidente e o 2°-Vice-Presidente da Casa Legislativa gaúcha, e também
UMA missão do vizinho e amigo pais que é o Para~ país irmão do nosso Brasil,
parlamentares que vêm aqui para trocar informações e conhecimentos com a nossa
Casa Legislativa. O Rio Grande do Sul, sobre toda a sistemática de procedimentos de
nossa Casa, numa troca de informações salutar. certamente nos enriquecerá com todo
o acervo de conhecimentos e técnicas que tem a nos oferecer.

Da nossa parte, a nossa Casa está bem aberta, sem reservas, aos nossos
parlamentares do Rio Grande, para também oferecermos a eles a nossa experiência, o
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nosso aprendizado e tudo aquilo em que lhes pudermos ser úteis.

De igual modo, a nossa alegria se redobra com a visita de parlamentares do país
vizinho e irmão, o Paraguai, que vêm a esta Casa acompanhados do Secretário José
Henrique Portugal, representando o Governo de Minas, para, numa missão específica
e pontual, examinar a lei Robin Hood, que é uma vitória de Minas e deste
parlamento, que perseguiu, por dez anos, até a concepção dessa lei, vitória do
Executivo de Minas na pessoa do Governador Azeredo, pelo destemor, pela
determinação e pela coragem com que se houve para detectar, na lei Robin Hood,um
instrumento da mais alta valia para a movimentação do setor social e econômico de
Minas, provocado pela redistribuição justa dos recursos do Estado. Estamos
satisfeitos e queremos dar aos gaúchos e aos paraguaios as nossas boas-vindas e
dizer-lhes que esta é uma Casa do povo. uma Casa que representa, acima de tudo, o
sentimento mineiro. Uma Casa que, pela determinação de seu Presidente, Deputado
Romeu Queiroz, quer ser, acima de tudo, unia Casa cidadã e contemporânea dos
sentimentos de Minas Gerais.

Parabéns e recebam os votos de boas-vindas e a nossa alegria pela confraternização
deste encontro e pela oportunidade de trocas de idéias que, certamente, enriquecerão
não só os parlamentos do Rio Grande e do Paraguai, mas a nós, parlamentares das
Minas Gerais. Muito obrigado.

Palavras do Senador Diego Abente
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Senador Diego Abente, integrante da Missão

Paraguai-Minas Gerais.
O Senador Diego Abente - Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro. Vice-Presidente

desta Assembléia Legislativa, Srs. Deputados e Vice-Presidente da Assembléia
Legislativa do Rio Grande do Sul. Srs. Deputados à Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, gostaria de, em breves palavras e em nome dos meus colegas, Senador
Martion Clliola e Senadora Elba Recaldi, expressar-lhes nossos agradecimentos pela
magnífica recepção com que fomos aqui brindados. Estamos visitando, pela primeira
vez, o Estado de Minas Gerais e a bonita cidade de Belo Horizonte, interessados em
conhecer, com mais detalhes, algumas peças legislativas que, de maneira tão
inovadora estão sendo utilizadas neste Estado, em particular a lei Robin HoocL
Tivemos, nesta nianh, uma reunião e, amanhã, durante o dia, vamos conhecer
alguns aspectos dessa legislação. Tenho certeza de que esse conhecimento irá
redundar na possibilidade de aplicarmos em nosso país, também, uma legislação que
atenda às demandas sociais, há tanto tempo acumuladas, dos países da América
Latina. Faço votos pelo êxito de suas regiões e de seus trabalhos, desejando a
manutenção dos laços de amizade que unem esses dois povos irmãos - Brasil e
Paraguai.

Palavras do Deputado José Gomes
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Gomes. 1°-Vice-Presidente da

Assembléia do Rio Grande do Sul.
O. Deputado José Gomes - Exmo. Sr. 1°-Vice-Presidente desta Casa, Deputado

Cleuber Carneiro, Exinos. Srs. Senadores da República paraguaia, senhores colegas
Deputados, em primeiro lugar, o parlamento gaúcho agradece a acolhida deste
parlamento, em segundo, agradece a maneira peculiar com que os mineiros
trabalham a questão da cidadania parlamentar. Esse tema é muito importante,
porque os Deputados, muitas vezes, são desrespeitados na atividade, pelo fato de a
sociedade não ter conhecimento do parlamento. Quando se discute a cidadania
parlamentar, joga-se para a sociedade o que. de fato, o parlamentar faz. Por isso,
viemos aqui buscar um pouco do conhecimento da cidadania parlamentar dos
mineiros para enriquecer a cidadania parlamentar dos gaúchos.

Os senhores podem estar certos de que o que aprendermos neste curto espaço de
tempo poderá colaborar sobremaneira com a nossa atividade no Rio Grande do Sul,
no que tange à atividade dos nossos parlamentares.

Quero agradecer ao Deputado Cleuber Carneiro e ao Presidente desta Casa por
toda a gentileza e quero, também, fortalecer o intercâmbio entre os dois parlamentes,
o gaúcho e o mineiro. Que Deus nos ilumine para que possamos produzir para as
sociedades gaúcha e mineira uma boa atividade parlamentar. Muito obrigado.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.

Y Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 30198

Altera a Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1965 - Lei Orgânica da Policia Civil
de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os arts. 8°e 139 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1965, passam a

vigorar com a seguinte redação:
"Ali. 8° - A estrutura orgânica da Policia Civil e a criação, a fixação de atribuições

e a extinção de órgãos e de cargos serão definidas em lei.
Parágrafo único - O Poder Executivo, mediante decreto, poderá alterar a

localização geográfica de órgãos da Policia Civil.

Art. 139 . .A declaração de bens será renovada a cada 2 (dois) anos, discriminando-
se as alterações que importem aumento ou diminuição do patrimônio do declarante.
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§ 10 - A qualquer momento, o Corregedor-Geral de Polícia, de oficio ou mediante

requerimento fundamentado do Ministério Público, poderá exigir nova declaração de
bens, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

§ 2° - As informações apresentadas pelo declarante são de natureza sigilosa e de
utilização interna da instituição, podendo, no entanto, integrar os autos de processo
em que se apure infração de natureza administrativa ou prática de ato criminoso.

§ 3' - No caso & aposentadoria ou exoneração a pedido, será exigida apresentação
prévia de declaração de bens.

§ 4° - Incorrerá em pena de demissão ou cassação da aposentadoria aquele que,
dolosamente, apresentar declaração falsa ou incompleta ou descuinprir os prazos
previstos neste artigo.".

Art. 20 - O art. 105 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1965, fica acrescido do
seguinte inciso IV:

"Art. 105- ...................
IV - tiver sido condenado por crime doloso, nos 48 (quarenta e oito) meses, ou por

crime culposo. nos 12 (doze) meses anteriores à publicação da lista de promoção.".
Art. 30 - O art. 153 da Lei n° 5.406. de 16 de dezembro de 1965, fica acrescido do

seguinte § 50:
"Art. 153 - ....................
§ 50 - A alegação, em defesa, do disposto no inciso IV somente será aceita se

acompanhada da completa identificação do responsável pela ordem, e, se
comprovada a sua veracidade, o autor desta incorrerá na sanção prevista no inciso IV
do art. 154.".

Art. 40 - O art. 159 da Lei n° 5.406, de 16 de dezembro de 1965, fica acrescido do
seguinte § 3°:

".Art. 159- ...................
§ 30 - No caso de se imputar ao servidor a falta prevista no inciso XVI do art. 150,

o ato que determinar a instauração do processo também determinará o imediato
afastamento do servidor de qualquer atividade em que tenha contato direto com a
população, além do recolhimento de suas armas e distintivos até. o término do
processo.".

Mi. 50 - A direção da Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira não poderá ser
exercida por membro da Policia Civil, ativo ou inativo, ficando revogada a exigência
constante no § 1° do art. 54 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1965.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente os arts. 48, 49.

50, 51. 112 e 113 da Lei n°5.406, de 16 de dezembro de 1965.
Sala das Reuniões, de setembro de 1997.
Comissão Parlamentar de Inquérito para. no Prazo de 120 Dias, Apurar Diversas
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Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do Estado.

Justificação: A legislação que regulamenta a atuação da Policia Civil no Estado
ainda hoje tem como diploma fundamental a Lei n° 5.406, de 1965. Trata-se,
portanto, de um diploma legal que já se encontra em vigor há cerca de três décadas.
Ora, é sabido que as condições sociais, econômicas e políticas da época da elaboração
da Lei Orgânica da Policia Civil sofreram amplas e profundas alterações nas décadas
que se seguiram à sua entrada em vigor.

Existe, assim, a necessidade de uma abrangente reformulação das regras que
disciplinam a atuação dos órgãos policiais no Estado. Essa deve ser uma tarefa em
que estejam envolvidos todos os setores interessados, incluindo-se o Poder Executivo
e as entidades representativas dos servidores.

O projeto de lei apresentado por esta CPI não aborda todos os temas passíveis de
refonnulação, mas está direcionado para aqueles que, no decorrer dos seus trabalhos,
foram considerados urgentes e diretamente relacionados com o seu objeto. Nada
impede, entretanto, que a proposição venha a receber aprimoramento e acréscimos.
quando de sua tramitação nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188. c/c O art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.505198. do Deputado Kemil Kumaira, em que solicita seja formulado apelo ao

Governador do Estado e ao Secretário da Educação com vistas à implantação de uma
Central de Informática no Município de Santa Helena de Minas.

N° 2.506/98. do Deputado Kemil Kumaira. em que solicita seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário da Educação com vistas a reparos e
manutenção da rede fisica da Escola Estadual Olga Prates no Município de Carlos
Chagas. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

N° 2.507198, do Deputado Kemil Ku~ em que solicita seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à liberação de
uma viatura policial para o Município de Crisólita. (- A Comissão de Direitos
Humanos.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Marcos Helênio
(2) e Gilmar Machado.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Administração Pública, de Direitos Humanos. de Turismo e de Assuntos Municipais
e do Deputado Antônio Júlio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rõnaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas. Srs.
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Deputados, assessores da Casa, pessoas presentes nas galerias, membros da
imprensa. Deputados nossos colegas do Rio Grande do Sul e parlamentares do
Paraguai, país vizinho, minhas homenagens às duas delegações. E bom que outros
políticos do nosso Pais estejam aqui conosco, participando dessa visita de
aprendizado, para que eu possa dizer aos Deputados do Rio Grande do Sul que
busquei naquele Estado um exemplo que se tomou realidade nesta Casa Trata-se da
lei que torna obrigatório o uso dos faróis acesos durante o dia. Essa matéria se tomou
lei no Rio Grande do Sul graças ao Deputado Ônix Lorenzoni. já foi regulamentada e
se encontra em aplicação no nosso Estado. Essa idéia, que busquei dos Deputados
gaúchos, já se tomou lei em nosso Estado e foi sancionada pelo Governador do
Estado, não tendo sido regulamentada, ainda. Esse processo é muito importante, não
só do ponto de vista administrativo mas, também, do ponto de vista legislativo.
Pediria aos dois Deputados do Rio Grande do Sul que levassem ao Deputado Ônix
Lorenzoni o nosso agradecimento pela idéia que este Deputado pôde copiar e
conduzir politicamente em Minas Gerais.

Sr. Presidente, o nosso País tem hoje cerca de 60 impostos, paga-se imposto todo
dia, a toda hora e a todo instante, por qualquer justificativa, seja social, seja
econômica, seja por causa da saúde ou por causa de ações políticas. Ontem, o Senado
Federal votou, em 2° turno, a proposta de emenda à Constituição que trata da
reforma administrativa. A Câmara Federal está em processo avançado de votação da
reforma previdenciária. O Governo já enviou ao Congresso Nacional uma proposta,
aliás, corrijo, uma idéia sobre a reforma tributária tão necessária ao País, que, como
disse, convive hoje com cerca de quase 60 impostos.

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, acho que este é o momento
oportuno para retomarmos a discussão de um assunto muito importante, que é a
questão da diminuição do número dos impostos a serem cobrados no País. Então, a
reforma tributári& enquanto idéia ou como idéia, já está no Congresso Nacional.
Numa primeira análise, achamos que a reforma tributária que o Governo Federal
sugere é muito timida, um tanto confusa e precisa ser mais bem estudada por todos
nós. E importante que o Congresso Nacional trabalhe efetivamente com essa questão
da reforma tributária, mesmo estando o Pais num ano eleitoral.

Concedo um aparte ao ilustre Deputado Miguel Martini. Presidente do PSN em
Minas Gerais.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Quero agradecer ao Deputado Ronaldo
Vasconceilos. Presidente do PL em Minas Gerais, por trazer esse assunto a
discussão. Quero, também, deixar a nossa manifestação de repúdio pelo que o
imperador Fernando Henrique 1 está fazendo ao País. Além disso, gostaria de fazer
um questionamento a ser lançado sobre o parlamento, quer seja o Senado Federal ou
o Congresso Nacional. 0 Presidente Fernando Henrique Cardoso envia, estimula e
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orienta que se vote uma reforma previdenciária que terá uma vida de, no máximo,
três a quatro anos, porque não resolverá em absolutamente nada a questão
previdenciária do País. Vai apenas resolver o problema do déficit de
RS4.000.000.000,00 - hoje está em torno de três bilhões e pouco. Vai arrecadar
R54.000.000000,00 mas não se resolve o problema da Previdência. Daqui a pouco, o
Presidente terá que enviar uma nova proposta.

O pior é que ele sabe disso. Ele está constituindo uma assessoria com o objetivo de
iniciar o estudo de uma proposta para a Previdência do País. Parece-me que isso é
unia brincadeira com o aposentado, com a sociedade brasileira, principalmente com
aqueles que já estão sofrendo excessivamente.

Eu quero chamar a atenção de todos os parlamentares para o fato de que achamos
que todos os privilégios devem ser extintos. Consideramos justo que os privilégios
acabem, Agora, não é justo aquilo que o Congresso Nacional está fazendo com
relação aos Legislativos Estaduais. Vejam os senhores que existem diferenças
profundas no percentual dos salários dos parlamentares federais, estaduais e dos
Juizes, quebrando a independência dos Poderes. Na reforma administrativa, o
Congresso Nacional estabelece que os próprios reajustes salariais serão concedidos
por meio de um projeto de resolução da Mesa, aprovado e promulgado pela própria
Mesa. No entanto, para as Assembléias Legislativas é diferente, pois os reajustes
salariais serão concedidos por meio de um projeto de lei, que deverá ser sancionado
pelo Governador. Ou fazemos tudo para ser sancionado ou não fazemos, porque não
podemos mais aceitar diferenças. Existem também outras questões. Por exemplo, os
limites entre Desembargadores e parlamentares estaduais estão muito grandes, pois
um pega uma referência de uma forma e outro pega a referência de outra forma, com
prejuízo para os parlamentares estaduais.

Portanto, não queremos privilégios, mas tratamento igual: se é projeto de
resolução, tem de ser para todos, a fim de se manter a independência dos Poderes; se
não é dessa maneira, então que seja para todos, inclusive para o Congresso Nacional.
Ou aquilo que é bom para o Congresso não presta para nós e aquilo que é bom para
nós não presta para ele? Somos todos legisladores. Na segunda-feira, o Conselho
Deliberativo da UNALE fará uma reunião em Brasília. Estamos agendando uma
audiência com os Presidentes do Senado e da Câmara para tratar de tais questões.
Achamos que todos devem contribuir, mas não pode haver diferenciações como está
acontecendo. Muito obrigado.

O Deputado Ronaldo Vasconceflos* - Agradeço o aparte enriquecedor do ilustre
Deputado Miguel Martini, que presidiu a Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária desta Casa e que veio demonstrar o seu conhecimento a respeito dessa
matéria tão importante para todos nós.

Gostaria de lembrar ao ilustre Deputado Cleuber Carneiro - que conduziu, com
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muita competência. durante algum tempo, que coordenou e acompanhou na nossa
Assembléia de Minas, as reformas constitucionais - que está na hora de retomarmos
unia importante questão dentro da reforma tributária, que é o propalado, o antigo
imposto único, que agora vem com outro nome, outra roupagem, outra característica.
Isso é muito importante para nós, porque é necessária a adesão da sociedade mineira,
dos segmentos organizados, do cidadão comum, da cidadã comum da dona de casa,
que vai ao supermercado e à feira fazer suas compras e verifica que os preços estão
aumentados por causa do número exagerado e dos valores altos dos impostos.

Ontem, esteve em Belo Horizonte oProf. Marcos Cintra, que é Vereador na cidade
de São Paulo, meu companheiro do Partido Liberal e mentor dessa idéia que foi
apresentada na Câmara Federal, através de uma proposta de emenda à Constituição,
e que está tramitando no Congresso Nacional, com algum êxito. Digo com algum
êxito, porque o ilustre Deputado Luís Ponte, também do Rio Grande do Sul, e eu
gostaria, mais uma vez, de prestar uma homenagem aos nossos companheiros
daquele Estado, acatou essa idéia, embora a tenha modificado um pouco ou um tanto,
dependendo daquilo que se queira considerar.

Eu gostaria também de chamar a atenção do ilustre Deputado Sebastião Navarro
Vieira, grande exponencial da Bancada do PFL nesta Assembléia, que já foi Prefeito
de Poços de Caldas, que já foi Deputado Federal por dois mandatos e que pode nos
ajudar muito na condução dessa comissão que trata das reformas constitucionais.

Eu gostaria de dizer que é muito importante que esta Casa discuta tal questão. O
nome mais cotado é imposto eletrônico, porque tem a ver apenas com a utilização
dos recursos eletrônicos, que são modernos, que são atualizados, que são do sistema
bancário nacional.

Ontem, o Prof. Marcos Cintra esteve conosco em Belo Horizonte. Quero
publicamente elogiar o Instituto Cultural NeMon Paiva e a UNICENTRO, uma
universidade moderna, que é conduzida, com muita competência e com elevado grau
de modernidade, pelo Reitor, Newton de Paiva Ferreira Filho. Ele teve a coragem de
convidar o prof. Marcos Cintra para fazer uma palestra ontem. no Minascentro, para
os alunos daquela Universidade e para convidados. Quero dizer aos Srs. Deputados
que o Minascentro tem uma área muito grande que estava completamente tomada
pelos alunos dessa Universidade. Publicamente, dou meus parabéns à Universidade
UNICENTRO, do nosso amigo Reitor Newton de Paiva Ferreira Filho, pela coragem
de trazer à baila a discussão desse imposto eletrônico. Eu lembraria aos Srs.
Deputados, à sociedade que está aqui com a gente, â imprensa, que pode nos ajudar
muito, que, no Brasil, o cidadão paga quase 60 impostos a cada ano, a cada dia, a
cada instante. No mínimo, o imposto eletrônico é um imposto inteligente, que vai
incidir em cerca de 1% sobre todos os impostos. Não é o ideal, não é uma idéia fácil
de ser assimilada por todos nós. mas é para ser discutida, aprimorada, melhorada. E
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que nós fiquemos, no Brasil, com um número reduzido de impostos.
Concedo a palavra ao ilustre Deputado José Militão, que conhece bem da área, já

que trabalha na fiscalização de Minas Gerais.
O Deputado José Militão (Em aparte) - Deputado Ronaldo Vasconceilos, Srs.

Deputados. até hoje não existe nenhum país no mundo que tenha adotado a idéia do
imposto único. Se fosse uma idéia maravilhosa, que pudesse ser facilmente
implementada, talvez alguns países adiantados já tivessem adotado o imposto único.
Por outro lado, quando se tributa com apenas uma aliquota e apenas um imposto,
penalizamos a classe mais sofrida, a classe mais pobre de uma nação. No caso do
Brasil, onde precisamos tanto de redistribuição de renda, unia das funções sociais do
tributo éadefêla.A idéia dese tributar com um único imposto eufl]aúnica
alíquota certamente penalizará as camadas mais pobres da população. Por outro lado.
quanto à idéia de se tributar com apenas uma aliquota. no Banco, na hora da
transação financeira, os defensores da idéia não dizem que esse imposto será também
cobrado em cascata. Se ele for de 1%, toda vez que houver uma transação, desde que
o produto vá da matéria-prima até seu resultado final, na venda, a alíquota não será
de 1%, em função da cadeia de produção. Também não existe nenhum país no
mundo que não tribute a renda, o patrimônio e a posse das pessoas mais ricas. E
exatamente por isso que o tributo existe, para fazer com que as pessoas que têm mais,
as pessoas que têm renda, as pessoas que têm patrimônio dêem uma contribuição que
seja aplicada em favor das camadas mais pobres da população. A idéia não é nova, Já
foi defendida pelo ex-Deputado Federal Flávio Rocha, do Rio Grande do Norte.
Recebeu muitos aplausos por parte da elite do comércio, mas foi taxativamente
repudiada por aqueles que acham que o tributo único vai apenas favorecer ainda
mais a concentração de renda no Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Agradeço o aparte do nobre Deputado José
Militão. Espero que continuemos esse debate no ano que vem, tanto ele quanto eu no
Congresso Nacional, porque a reforma tributária começa a ser discutida este ano,
mas não vai acabar.

Vou acrescentar rapidamente, Sr. Presidente, algumas infonnações do Deputado
José Militão, por isso peço tempo, porque fui aparteado duas vezes.

Em primeiro lugar, a questão da aplicação apenas no Brasil, porque temos duas
características brasileiras importantes pano imposto único. Aqui é um pais onde a
moeda corre pouco. A informação de todos é que apenas 3% dos recursos financeiros
brasileiros são destinados à comercialização através de moeda. Além disso, temos um
sistema bancário bem informatizado e moderno, com condições plenas para tal.

Em segundo lugar, é que será um imposto s& Por isso o nome mudaria. Vamos
trabalhar com o nome de Imposto Eletrônico, porque o Imposto sobre Operações
Financeiras, o Imposto de Exportação. o Imposto Predial e Territorial Urbano e
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Rural também estão incluídos no contexto. Modifica uma série de outros impostos,
mas esses três, não.

Na verdade, ele beneficia em muito as classes mais simples, porque a dona de casa,
quando busca o pão na padaria, paga um ICMS altíssimo, por exemplo, na conta de
energia elétrica que é da ordem de 30%.

As razões do Deputado José Militão são razões a serem debatidas, mas que
podemos contestar. E importante colocar que o custo de vida como um todo
diminuirá. A própria aplicação da CPMF, que é um imposto a mais, e não como
queremos, um imposto eletrônico contemplando mais três impostos, deu certo. O
Governo está arrecadando e não está aplicando naquilo que foi a grande motivação,
que é a questão da saúde.

Quero parabenizar a nossa Universidade Newton Paiva, seu Reitor, Prof. Newton
de Paiva Ferreira Filho, e o Prof. Marcos Cinta que aqui esteve. Esse é um debate
interessante, que vamos perseguir durante este ano nesta Casa. Vamos persistir no
assunto no próximo ano se chegarmos à Câmara Federal, para dotarmos a sociedade
brasileira de um arcabouço jurídico, do ponto de vista da cobrança dos impostos,
menos burocrático e lento, sem corrupção e, acima de tudo, muito mais justo. Muito
obrigado, ilustre Presidente, meu Líder.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palana. o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento* - Sr. Presidente, agradeço-lhe pela paciência em

esperar-me.
Urna das primeiras medidas adotadas pelo Governo FHC foi propor uma radical

mudança na Constituição no que se refere aos direitos previdenciários dos
trabalhadores. Para justificar sua proposta, procurou convencer a opinião pública de
que o sistema previdenciário, tal como está. é inviável e que essa inviabilidade é

Ainda segundo o Governo, é preciso mudar agora para evitar a falência total, o que
inviabilizaria o pagamento das aposentadorias pelo INSS.

Diante disso, levantamos as seguintes questões:
1) O sistema previdenciário atravessa, verdadeiramente, uma crise estrutural?
Sabemos que isso não é verdade e que, ao dizer isso, o Governo FHC adota o

discurso da mentira. A crise não é estrutural. Sistemas semelhantes, no mundo
inteiro, têm-se mostrado plenamente viáveis.

A partir de conclusões de seminários nacionais e internacionais e de uma
infinidade de estudos e auditorias - inclusive do Tribunal de Contas da União -, não
se conseguiu comprovar objetivamente uma crise nas dimensões alardeadas pelo
Governo.

Em grandes números, a Previdência Social apresentou. em fevereiro de 1997, os
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seguintes resultados: receita total: R$4.016.000.000,00; receita bancária:
R$3.078.000.000.00; despesas com beneficios: R$3.523.000.000,00; outras despesas:
R$550.000.000,00.

A arrecadação bancária mensal, portanto, supera em R3250.000.000,O0 o gasto
com benefícios. Dai se conclui que há, na verdade, um superávit, sem contabilizar os
R$12.000.000.000.00 devidos pelas 2.700 maiores empresas devedoras do País.

2) Se o Governo insiste mesmo em dizer que a crise é conjuntural, perguntamos:
quem são os responsáveis por tal crise? Que fatores levaram a ela?

Podemos afirmar, sem medo de errar, que uma das causas é a má gestão estatal. No
inicio do funcionamento do sistema, quando os beneficiários ainda eram poucos,
deveria ter havido uma capitalização de recursos que fizesse face à demanda de hoje.
Em vez disso, tais recursos foram desviados para obras faraônicas, de necessidade e
utilidade duvidosas. Durante as três Últimas décadas, mais de R$45.000.000.000,00
foram desviados do caixa da Previdência, conforme matéria publicada, em maio do
ano passado, na revista" Conjuntura Econômica", da Fundação Getúlio Vargas.

O patrimônio da Previdência não é bem gerido. Só para exemplificar, a instituição
tem imóveis em áreas nobres das principais Capitais do País, alugados por quantias
muito inferiores ao valor de mercado. Existe gente tirando proveito da situação.

As fraudes e a sonegação se multiplicaram impunes anos a fio e parecem ser a
regra. Boa parte do dinheiro que deveria garantir um futuro digno pano trabalhador
está hoje em contas numeradas de Bancos no exterior.

Como se não bastasse tudo isso, existem ainda as distorções provocadas pelos
privilégios e pelas aposentadorias milionárias.

Há gente do Governo que se aposentou com menos de 50 anos de idade e com
salário de marajá. Há gente que pouco parou em sala de aula e se aposentou com
beneficios de professor.

Em vez de buscar as causas verdadeiras da crise, estancar os rombos. identificar e
punir os responsáveis e corrigir os erros. o Governo Federal prefere a solução mais
fácil: transferir para o trabalhador os ônus de décadas de desacertos.

Aproveita-se que a classe trabalhadora está fragilizada pelo desemprego e pela
crise mundial para roubar, covardemente. seus direitos.

Essa covardia ficou bem patente na Última votação. Bastava ver o aparato policial
colocado em tomo do Congresso e a truculência com que foram tratados os
manifestantes da CUT e das associações de aposentado&

A administração FHC quer instituir um Único tipo de aposentadoria para o
trabalhador: a aposentadoria por óbito. Todos sabem que os brasileiros dos
segmentos de baixa renda, isto é, a grande maioria, não vive até os 60 anos.

A reforma exige que o candidato ao beneficio previdenciário tenha no mínimo essa
idade ao pleiteá-lo. Ora, desse jeito, ninguém mais vai se aposentar neste Pais, vai
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morrer antes.

3) Para finali7sir, gostaria que refletíssemos sobre algumas saídas para resolver o
problema apontado pelo Governo para a Previdência. Onde estão as saídas?

A partir de argumentos enganosos. o Governo FI-IC está tentando justificar perante
a opinião pública um avanço ilegítimo sobre direitos historicamente conquistados
pelos trabalhadores.

O Governo objetiva com essa reforma privatizar a Previdência Social Pública, o
que para nós é um absurdo.

Há saídas para resolver os problemas de arrecadação apontados pelo Governo. Nós
defendemos o seguinte: gestão adequada dos recursos, levada a cabo por
administradores competentes e honestos, assegurando-se a participação paritária de
trabalhadores. Governo, aposentados e empregadores no órgão gestoit combate sem
tréguas à fraude, à sonegação e aos privilégios; regularização das contas entre a
Previdência e a União; retomada do crescimento e da geração de empregos.

Esse último tópico merece um comentário especial. A política recessiva do
Governo Federal e do Sr. Fernando Henrique Cardoso, segundo as ordens ditadas
pelo FMI e pelo capital internacional, tem produzido o desemprego e ameaçado os
salários das classes produtivas e trabalhadoras deste Brasil.

Por outro lado. o Governo faz vista grossa para o mercado informal de trabalho.
Na verdade, ele até o estimula. Isso equivale a compactuar vergonhosamente com a
sonegação da contribuição previdenciária por parte dos empregadores. Essa lógica
perversa faz minguar o universo dos contribuintes. Dele estarão excluídos tanto os
sonegadores como os desempregados e a mão-de-obra informal.

A retomada do crescimento, sem sacrificio dos direitos da classe trabalhadora,
traria o aporte de novos e substanciais recursos ao sistema previdenciário, recursos
originados do aumento do número de contribuintes.

E. para concluir mesmo, apenas mais unia reflexão: se é assim que FHC e os
partidos que lhe dão apoio tratam a classe trabalhadora nas vésperas da eleição,
imaginem o desastre que será reeleger essa gente.

Meu muito obrigado a todos os companheiros, aos colegas da minha bancada e a
todos os que lutam bravamente para que possamos reverter políticas enganosas neste
País- Abaixo a tortura à classe trabalhadora. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra,o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

presentes nas galerias e imprensa, hoje gostaríamos de abordar um tema muito
importante, aproveitando a presença do Deputado Wilson Pires na Presidência.
Estaremos, se for possível, hoje mesmo ou. no mais tardar, na semana que vem
votando um requerimento para convocar o Secretário da Educação. Sr. João Batista
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dos Mares Guia, para uma reunião, porque não podemos mais continuar assistindo
ao modo absurdo com que essa Secretaria vem tratando os temas relativos à educação
neste Estado. Temos aqui recortes dos principais jornais de Uberlândia informando
que os Juizes concederam o direito de os alunos estudarem na cidade de Uberlândia,
pois mais de 500 alunos não conseguiram se matricular nessa cidade. Faço isso para
citar apenas um caso. E isto que está ocorrendo hoje em Minas Gerais: o Governo
vem com o discurso do Projeto Acertando o Passo, que obriga os alunos do curso
noturno a fazer supletivo, ou seja, o Estado está obrigando os alunos que cursam da
53 à 8 série no turno da noite a fazer supletivo. Na Constituição e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação, temos um item que determina que o Estado pode
'oferecer o supletivo, sendo que ocorreu, inclusive, uma redução da idade para cursá-
lo: de 58 a 82 séries, o mínimo de 18 anos caiu para 15 anos, e no 2° grau, no ensino
médio, o mínimo de 21 anos caiu para 18 anos. Porém, a Lei de Diretrizes e Bases é
muito clara e diz que o Estado pode oferecer o supletivo como uma outra opção. Mas
o que entendem a Secretaria da Educação. o Governador Eduardo Azeredo e o
Secretário João Batista dos Mares Guia? Eles entendem que o ensino de 58 a 8 séries
no supletivo tem que ser obrigatório, sendo que os alunos não podem fazer a 5, a 6.
a 78 e a Sa séries, pois o Estado não oferece mais tal opção, uma vez que fechou as
escolas que oferecem os cursos de ? a 88 séries à noite. Assim, temos vários
problemas. Poderia citar problemas que estão acontecendo nas cidades de Moema,
Capinôpolis e Bom Despacho. Isso sem contar a cidade de Araguari e outras. Estou
analisando todos os dados para depois não dizerem que falei inverdades.

Além disso, com o Programa Acertando o Passo. o Governo criou um projeto de
.nucleação de escolas no ensino médio. O que ele fez? Ele fechou várias escolas, para
concentrar os alunos apenas em três ou quatro. Nos municípios de porte médio, como
é o caso de Uberlândia. Uberaba e Juiz de Fora, estão ocorrendo vários problemas. O
mesmo está ocorrendo aqui em Belo Horizonte, onde tivemos uma grande
manifestação dos alunos, aqui no Barro Preto, da Escola Estadual Caetano Azeredo,
pois eles têm que sair de um bairro para estudar em outro que, às vezes, fica a 10km
ou 15km de distância, sem terem um sistema de ônibus eficiente:. Sendo assim,
estamos assistindo ao fato de vários alunos deixarem as escolas.

Além disso. a Secretaria da Educação. com esse processo de nucleação e de
fechamento das escolas de 58 a 88 séries no curso noturno, fez com que vários
profissionais perdessem o emprego. E o Governo está forçando o projeto da
municipalização e desrespeitando uma lei votada por esta Casa que regulamenta o
art. 197 da Constituição do Estado, estabelece regras e critérios para o processo de
municipalização, estabelecendo que a Câmara Municipal deve ser oiMda, que deve
haver entendimento para que esse processo ocorra. E o que vemos? Vemos a
Secretaria da Educação obrigando os Prefeitos a aceitar o processo de
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municipalização, como o Líder do Governo reconhece e confessa fazer.

Tivemos problemas, também hoje, com esse processo da municipalização. O
Secretário está fazendo o que quer. como ocorreu na cidade de Monte Carmelo, fato
que o Deputado Ajalinar Silva, Líder da Maioria nesta Casa, pode confirmar. Com  o
processo de municipalização, algumas escolas que estavam na lista esperando
reforma ficaram sem ela, porque as regras foram mudadas por critério político, para
resolver o problema da municipalização. E outra escola vai ser reformada,
penalizando, assim, o processo daqueles que seguem corretamente a escala técnica
elaborada pela própria Secretaria.

Além disso, com esse processo de municipalização em que o Estado, praticamente,
perde todos os alunos, pois os de P a 4a séries passam para os municípios, vemos a
péssima situação dos professores, aprovados em concurso que aguardavam tomar
posse, como em um caso que eu gostaria de citar aqui, o da Profa. Mônica: com mais
de 18 anos de serviço, o Estado simplesmente a colocou para fora, e ela não tem
nada, já que ficou como contratada durante 18 anos, porque o Estado não abre
concurso e, quando abre, não dá posse a ninguém, já que houve a municipalização. A
Profa. Ana Maria, com 22 anos de serviço como contratada também aprovada em
concurso, estava aguardando nomeação, e nada. Elas miram sem direito a salário-
desemprego, a fundo de garantia, não tendo direito a nada. São 18 e 22 anos jogados
fora no serviço público do Estado. Como esses casos temos uma infinidade, como o
caso das serventes escolares. Então, temos hoje um verdadeiro absurdo ocorrendo na
escola, e o Governo vem com uma vasta propaganda, dizendo que todas as crianças
estão na escola Isso eu queria discutir com a secretaria. Nessa semana do dia 7  20,
quando ocorreu a campanha Toda Criança na Escola, houve um total de matriculas
em torno de 26.789, sendo que a maior parte delas foram feitas pelas Prefeituras. O
Estado praticamente não fez matrícula nenhuma e, além disso, temos de ver que as
matrículas que ainda ficaram no Estado foram de transferência da municipalização,
ou não.

Minas Gerais, de acordo com dados da própria secretaria. tinha mais de 500 mil
crianças fora da sala de aula, por isso fez a campanha Toda Criança na Escola, de 7
a 20 de fevereiro, mas só matriculou 26.789, porque o povo não acredita nessa
campanha e porque não há vagas. Onde foram feitas essas matriculas as crianças
ainda estão sem carteira, sem material direito, e vários pais estão tendo de levar as
crianças de 7 a 10 anos, tendo de sair cedo e trabalhando em três turnos. Existem
crianças entrando às 3 horas da tarde e saindo às 7 horas da noite em vários lugares,
quando já está escuro, e os pais sem condições de buscá-las, por isso algumas estão
tendo de parar de estudar. E o caso de algumas crianças lá em Uberlândia, porque a
escola fica muito longe e a criança tem de caminha r até 3km e passar em matagais.
Os pais não confiam em deixar seus filhos, depois das 7 horas da noite, caminharem
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sozinhos por esses lugares. Corno trabalham, não têm condições de buscá-las, porque
é um horário horroroso, e o horário normal dessas crianças seria das 7 horas da
=M às 1 1h30min ou de meio-dia e meia às 16b30min. Esse é o horário normal de
as escolas funcionarem, mas aqui em Minas Gerais isso não está ocorrendo.

Espera-se o voto favorável dos Deputados para convocarmos a Secretaria da
Educação a fim de que saibamos sobre essa fortuna de R$500.000,00, que o Estado
está gastando com propaganda na área da educação. Queremos saber onde estão as
vagas desses alunos que estão fora da escola. Que propaganda é essa que diz que
todas as crianças estão na escola? Aqui em Belo Horizonte as manifèstações já
começaram a ocorrer e vão continuar. Nesta semana ocorrerá manifestação nas
Escolas Princesa Isabel e Ricardo Sousa Cruz, porque os alunos não suportam mais
esse processo que está acontecendo e vão continuar pressionando. O povo paga
imposto e a educação deveria ser prioridade, mas, em Minas Gerais, ela só é
prioridade na propaganda. A realidade nua e crua que temos são crianças deixando a
escola. Os alunos de 5a a S séries não estão conseguindo estudar, a não ser quando
apelam para a justiça. O Poder Legislativo não pode ficar alheio a esse problema.
Precisamos dar um basta e acabar com a propaganda mentirosa desse Governo.
Queremos expor claramente o que está acontecendo e assegurar vagas para os alunos.
Precisamos de menos propaganda e de mais vagas. de mais carteiras e de melhor
salário para quem trabalha na área da educação. E isso que o povo mineiro espera
deste Poder e é o que esperamos na votação do requerimento de convocação do
Secretário, Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Ivo José.
• Deputado Ivo José* - Srs. Deputados, amigos da imprensa, no final do ano

passado tivemos a satisfação de ver aprovado, neste Plenário, um projeto de lei de
nossa autoria, regulamentando o art. 194 da Constituição do Estado, sobre a
assistência às populações de áreas inundadas por barragens, por reservatórios, por
empreendimentos ligados ao setor energético. Tivemos um projeto originado de
vários debates da Comissão de Meio Ambiente, de várias audiências públicas e de
várias visitas feitas aos atingidos no nosso Estado. Encontramos a compreensão da
maioria dos Deputados desta Casa. até dos Deputados governistas, que apoiaram o
Projeto de Lei n° 1.089196, dando demonstração do reconhecimento da lacuna que
existia na nossa legislação com relação aos atingidos por barragens, principalmente
no aspecto social. Do lado ambiental. a nossa legislação já previa uma série de
exigências para o investimento, como o relatório de impacto ambiental e o estudo do
impacto ambiental. Com relação ao impacto social, a nossa legislação ainda estava
incompleta. Mas, durante o recesso. fomos surpreendidos com o veto do Sr.
Governador. E podemos afirmar com toda convicção que as razões que justificaram o
veto, alegando aspecto inconstitucional, não convenceram, uma vez que o projeto
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passou pela Comissão de Constituição e Justiça e o que poderia gerar dúvida foi
modificado, inclusive com a apresentação de um substitutivo que superou as
possíveis questões inconstitucionais que prejudicariam a tramitação normal do
projeto.

Então, quando o Governo alega que o veto vem justificado e embasado no aspecto
constitucional, na inconstitucionalidade da lei, queremos refinar completamente essa
posição, urna vez que ela não tem consistência.

Pedimos aos Srs. Deputados para nos auxiliar na derrubada do veto e para nos
ajudar a mudar a situação, porque a atenção que seria dada pela Secretaria do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente - SETASCADE - aos
atingidos por barragens resolveria urna questão muito importante. trago o assunto
relativo a esse veto mim momento oportuno, porque no dia 14, depois de 2ntinM é
comemorado o Dia Internacional de Luta dos Atingidos por Barragens.

Sabemos que existe, em todo o mundo, uma série de atividades voltadas para os
atingidos por barragens e não podemos ficar omissos, não podemos compactuar com
a injustiça social. Sabemos que são importantes os empreendimentos como a
construção de barragens para o desenvolvimento, a geração de energia para o
desenvolvimento para o Estado e o Pais. Mas não podemos, à custa disso, tirar
pessoas que moram há anos, há décadas numa região, sem que se analise o impacto
social disso, sem que se valorize devidamente as terras das pessoas, sem que haja
uma discussão humana e justa sobre a mudança dessas pessoas para outra localidade.

Gostaríamos de reforçar que essa luta não acontece só aqui no nosso Estado, no
baixo rio Doce e no alto rio Doce, mas, também, em outras regiões e não queremos
ver as injustiças acontecerem. Por isso, precisamos ver sancionado esse projeto com a
derrubada do veto. No dia internacional de ação contra as hidrelétricas. as barragens
e a favor dos rios, da água e da vida são realizadas atividades paralelas em várias
regiões do Pais e em vários países por militantes de defesa dos rios, incluindo a
Alemanha a Argentina, o Chile, a Costa Rica, os Estados Unidos, a França. a
Hungria. a India. o Japão, a Polônia e a Tailândia. (- Lê:)

"Esse dia foi estabelecido por participantes do Encontro Internacional de Pessoas
Atingidas por Barragens realizado no ano passado em Curitiba. O dia de ação tem
três objetivos: comemorar a vida dos rios; informar e conscientizar o público a
respeito dos rios; e protestar contra a destruição dos rios".

Ao mesmo tempo que estamos preocupados com as pessoas, estamos também
preocupados com a preservação dos niannnciais, porque a água vai ser considerada,
no próximo milênio, um produto rico e escasso - talvez mais escasso que o petróleo
no próximo século. (- Lê:)

"Cada ação vai refletir as questões mais importantes para o grupo ou a comunidade
que está participando da ação. segundo Meta Bro. da Coordenação de Campanhas
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da ONG Internacional Rivers Network. Ao realizar essas ações em conjunto, vamos
demonstrar que essas questões são não apenas locais, mas, também, regionais".

Vamos falar aqui de alguns exemplos das ações planejadas em diversas partes do
mundo. O Movimento Nacional de Atingidos por Barragens - MAB - tem realizado
ações neste dia durante os últimos dez anos. Agora, nos dias 13 e 14, será realizado
aqui, em Belo Horizonte. o Encontro Nacional de Atingidos por Barragens, do qual
participarão os atingidos de Minas Gerais e de São Paulo. Vai acontecer no sítio da
PETAEMG, no Bairro Juliana aqui em Belo Horizonte.

Em alguns países também estão acontecendo outras atividades. Na Argentina, um
grupo está descendo o no Gualeguay, de caiaque, para informar às comunidades
ribeirinhas a respeito do projeto relativo à construção, a barragem no rio Paraná
Médio.

Na India, no vale da Narmada. onde milhares de pessoas comemoraram
recentemente a vitória da suspensão da construção da Barragem Maheshwar, haverá
novas comemorações.

Na Espanha. a ONG AEDENAT e pessoas representando nove regiões do pais vão
trazer amostras das águas dos rios aro. Duoro. Guadalquivir, Tago e outros para
serem entregues às autoridades do Governo Espanhol para denunciar a condição
lamentável desses rios.

Em Taiwan a Associação Comunitária de Meinung vai realizar uma caminhada
com a participação de pequenos agricultores e estudantes universitários e do primeiro
grau.

Em São Francisco. Califórnia. a ONG Internacional Rivers Network e outros
grupos vão realizar protestos no Consulado do Chile contra a construção da
barragem Ralco. no rio Biobio, e na sede internacional do Bank of América contra o
financiamento estrangeiro da obra faraônica da barragem Three Gorges, na China.

Estamos mostrando que é uma preocupação internacional. E importante sabermos
o que está acontecendo nos outros Estados, nos países e no mundo. Mas teremos
oportunidade, aqui em Minas Gerais, nesta Casa, de prestar nossa contribuição
rejeitando esse veto do Governador do Estado, para fazer justiça social com as
famílias mineiras atingidas por barragens. Muito obrigado, Sr. Presidente.

'L Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados,

quero pedir o apoio dos senhores para derrubar o veto de S. Exa. o Governador do
Estado, que será apreciado, se não agora, hoje à noite.

O Projeto de Lei .n° 13.528, de nossa autoria, diz que o usuário do serviço
telefônico. do aparelho de telefone, só pagará o acesso ao serviço 0900 quando tiver
dado antecipadamente uma autorização escrita à companhia telefônica. Hoje o
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"Estado de Minas" publicou que o Tribunal de Alçada decidiu favoravelmente à ação
de recursos impetrados por famílias que foram lesadas por esse serviço 0900. Ficou
comprovado que filhos de pais proprietários, às vezes até alcoólatras, fazem com que
a i1ni1ia brasileira fique mais insegura ante a exploração onipotente das estatais.

Agradeço ao companheiro Deputado Wilson Pires, aos companheiros Deputados,
que, tenho a certeza, não ficarão a favor do serviço 0900, porque todos os órgãos de
proteção aos direitos do consumidor, inclusive a Constituição da República, dizem
que o Estado pode legislar concorrentemente com a União em se tratando de direito
econômico, de direito do consumidor. E S. Exa. o Governador do Estado poderá, eu
creio, antes mesmo de esse projeto vir à votação, numa atitude nobre, retirar esse
veto, porque, sem dúvida é uma vergonha, é uma vergonha, é uma vergonha.

2 Parte (Ordem do Dia)

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Wilson Pires) - Esgotada a hora destinada a essa parte,

a Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a l Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Turismo - aprovação, na reunião ordinária de
1113198, do Requerimento n°2.473/97, do Deputado Marco Regis; pela Comissão de
Administração Pública - aprovação, na reunião ordinária de 11/3/98, dos
Requerimentos n°s 2.401197, do Deputado João Batista de Oliveira, e 2.460197. do
Deputado Ivair Nogueira; pela Comissão de Direitos Humanos - aprovação, na 5
Reunião Ordinária, dos Requerimentos u°s 2 .472/98. do Deputado Marco Régis. e
2.474/98, do Deputado Durval Angelo; pela Comissão de Assuntos Municipais -
aprovação, na 688 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.480198. do Deputado
Hely Tarqiunio (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Antônio Júlio - indicação do
Deputado Antônio Roberto para atuar como membro efetivo da Comissão
Parlamentar de Inquérito para, no Prazo de 90 Dias, Apurar a Destinação dos
Arquivos do Departamento de Ordem Política e Social - DOPS -, em substituição ao
ex-Deputado Geraldo da Costa Pereira (Ciente. Designo. A Área de Apoio às
Comissões e cópia às Lideranças.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são discutidos, votados e aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres

de Redação Final das Propostas de Emenda à Constituição nos 25196. do Deputado
Marcos Helênio e outros, que suprime o § 2° do art. 63 da Constituição do Estado;
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36197, do Deputado José Bonicio e outros, que dá nova redação ao art. 134 da
Constituição do Estado (A promulgação.); e dos Projetos de Lei n°5 326/95, do
Deputado João Batista de Oliveira que dispõe sobre a promoção essencial da Loteria
do Estado de Minas Gerais em homenagem ao portador de deficiência; 913196, do
Deputado Jorge Hannns, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Matipá imóvel que especifica; 1.176/97, do Deputado João Batista de
Oliveira, que proíbe a cobrança de taxas ou mensalidades em escolas públicas e dá
outras providências; 1.363197, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a permutar imóvel que especifica, localizado no Município de Conselheiro
Lafàiete; 1.450/97, do Deputado Bené Guedes, que altera dispositivo da Lei 11°

11.488, de 316/94. que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de
Ervália (A sanção.).

O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei a° 901196, do
Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a condução de animai g nas rodovias
estaduais. Em discussão, o parecer. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Raul
Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Saiu uma reportagem pequena no jornal dizendo
que o nosso projeto dispunha sobre a proibição da condução de animais em estradas.
Foi um mal-entendido, porque fica parecendo que seria a , condução de qualquer
animal, como um cachorro, por exemplo. Não se trata disso. E evidente que o projeto
dispõe sobre a condução de animais em pista - cavalos, bois -, para evitar ou
amenizar os grandes acidentes ou as situações de perigo que esse procedimento tem
provocado nas estradas. Quem informar, pois me perguntaram como se faz para
retirar o veto, que é só pedir à bancada que vote pela derrubada do veto.

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-se a discussão.
Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram-
Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita a

convocação do Secretário da Educação e convida o Presidente do SIND-UTE de
Minas Gerais, a fim de que sejam esclarecidas e debatidas as repercussões da
Resolução n° 8.085. de 1997, do Programa Acertando o Passo, das nucleações e do
fechamento de turmas do ensino fundamental no período noturno nas escolas
estaduais. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio. em que solicita audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.609198, do Governador do Estado, que substitui o Anexo 1 da Lei n° 12.729, de
30112197, que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária
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do Estado e dá outras providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram- (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita audiência da
Comissão de Defesa do Consumidor para emitir parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.515197, do Deputado José Bonifácio, que dispõe sobre o pagamento de contas de
água e luz e dá outras providências. Em votação, o requerimento. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

2' Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1 3 Fase, a Presidência passa à Y

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Questão de Ordem

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, nós estaríamos entrando agora em
votação de matéria que exige "quoruin" qualificado, e, como o senhor pode verificar,
de plano, a inexistência desse, solicitamos o encerramento da reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião de debates deaivanhã. dia 13. às9horas. Levanta-se a reunião.

ATADA REUNIÃO DE DEBATES EM 13/3/98
Presidência do Deputado Bilac Pinto

Sumário. Comparecimento - Falta de 'quorum".
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Ambrôsio Pinto - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Geraldo Santanna - Gilmar

Machado - Ibrabim Jacob - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Marco
Régis - Miguel Barbosa - Raul Lima Neto - Tarcísio Henriques - Wilson Trópia.

Falta de 'Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Bilac Pinto) - As 9h15min, a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental A Presidência deixa de abrir a
reunião, por falta de "quorum", e convoca os Deputados para a reunião de debates de
segunda-feira dia 16, às 20 horas.

ATA DA 53 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PtJBLTCA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de dezembro de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ajaimar Silva, Marcos Helênio. Sebastião Navarro Vieira (em substituição ao
Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PFL) e Mauri Torres
(substituindo o Deputado Arnaldo Perna, por indicação da Liderança do PSDB),
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membros da Comissão de Administração Pública; e Mauri Torres, Sebastião Navarro
Vieira Ajalmar Silva (em substituição ao Deputado Roberto Amaral por indicação
da Liderança do PSDB) e Marcos Helênio (substituindo o Deputado Durval Angelo,
por indicação da Liderança do P1), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ajalinar Silva, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos Helênio que
proceda à leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Mauri Torres solicita a
dispensa da leitura da ata e é atendido pela Presidência, que pede aos membros da
Comissão que a subscrevam. A seguir. o Presidente informa que a reunião se destina
a apreciar, no 11 turno, os pareceres destas Comissões sobre o Projeto de Lei n°
1.550197, do Governador do Estado, que dispõe sobre a COPASA-MG e dá outras
providências e que continua em discussão o parecer do Deputado José Milítão,
relator na Comissão de Administração Pública, do qual foi concedida vista ao
Deputado Anderson Adauto na reunião anterior. Faz uso da palavra, para discutir o
parecer. o Deputado Marcos Helênio. Colocado em votação, é aprovado o parecer.
Registra-se o voto contrário do Deputado Marcos Helênio. Relator na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, o Deputado Mauri Torres apresenta seu
parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo
no 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo n° 1. da Comissão de
Administração Pública. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado, com
voto contrário do Deputado Marcos Helênio. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Kemil Kuxnaira. Presidente - Arnaldo Penna - Wilson Pires - Marcos Helênio -

Sebastião Costa - Ajalmar Silva - Paulo Piau - Antônio Andrade.
ATA DA 54a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia trinta de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dunas Rodrigues, Mauro Lobo e Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado
Bilac Pinto, por indicação da Liderança do PFL). membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Dimas Rodrigues, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Mauro Lobo que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à apreciação da matéria
constante na pauta; após, suspende os trabalhos. As 18h45min são reabertos os
trabalhos. com a presença dos Deputados Dimas Rodrigues, Ailton Vilela e Arnaldo
Penna. A Presidência designa o Deputado Arnaldo Penna para relator dos Projetos de
Lei n°s 1.425 e 1.426197. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n os 1.425
e 1.426/97 (relator: Deputado Arnaldo Penna). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna - Wilson Trópia - Aulton Vilela.

ATA DA 28 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, APURAR A INSTALAÇÃO E A
EXPLORAÇÃO DE GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dezesseis horas do dia três de março de mil novecentos e noventa e oito.

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Militão, Anivaldo Coelho,
Paulo Piau, Gil Pereira, Raul Lima Neto e Antônio Andrade , membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc". Deputado José
Militão, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Paulo Nau que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a eleger o Presidente, designar
o relator e tratar & assuntos de interesse da Comissão. O Presidente "ad hoc"
determina a distribuição das cédulas de votação. devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Paulo Nau para atuar como escrutinador. Realizada a contagem dos votos,
registram-se cinco cédulas de votação. O Presidente "ad hoc" proclama eleito para
Presidente, com cinco votos, o Deputado Anivaldo Coelho, que assume a Presidência
e agradece a confiança dos colegas ao elegê-lo. Prosseguindo, avoca a si a relatoria
da matéria. O Presidente informa o recebimento, durante o recesso, de documentação
solicitada ao jornal "Estado de Minas" e da cópia dos relatórios finais da Comissão
Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias veiculadas na imprensa
nacional sobre a atividade de mineração no Brasil e da Comissão Especial destinada
a apurar "in loco" a situação dos garimpeiros em Serra Pelada, à elaboração e à
apresentação de relatório a ser encaminhado à Presidência da República. com
subsídios que possibilitem resolver o atual estado de conflito existente na região,
ambos aprovados no Senado Federal. Informa, ainda, o recebimento da seguinte
correspondência: do Sr. Carlos Henrique Fleming Ceccon. Procurador-Geral de
Justiça Adjunto, enminhnndo expediente oriundo da Promotoria de Coromandel,
noticiando extração irregular de minérios na região, e do Sr. Roberto Inácio de
Aguiar. Diretor Executivo da Associação de Joalheiros. Empresários de Pedras
Preciosas e Relógios de Minas Gerais, sugerindo a convocação do Sr. Raymundo
Vianna, Presidente da entidade. Em seguida, o Deputado Raul Lima Neto faz uso da
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palavra e solicita seja colocado em votação requerimento de sua autoria, para que
sejam ouvidos convidados, apresentado em reunião anterior. O Presidente informa
que, por estar assumindo naquele momento as funções de relator, irá analisar o
conteúdo do requerimento e colocá-lo em votação na próxima reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, Presidente - José Militão - Raul Lima Neto - Qjalma Diniz.

ATA DA 42 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,
Miguel Martini, João Leite e Durval Angelo, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em
seguida, procede à leitura da seguinte correspondência: do Comandante-Geral da
PMMG. Márcio Lopes Porto, informando que foram tomadas medidas disciplinares
contra o 1° Sargento Charles Ricardo e contra o Soldado Mariano Magalhães de
Meio; do Procurador-Geral de Justiça Mjunto, Sr. Carlos Henrique Ceccon.
informando que a verificação da "causa mortis" do Sr. José Silva Martins deverá ser
feita pela Promotoria de Justiça de Manhumirim; do Secretário do Trabalho, da
Assistência Social- da Criança e do Adolescente. Sr. Eduardo Barbosa, enviando
cópia do Programa de Trabalho Educativo; do detento Jonício Furtozo Vida!,
solicitando aos Deputados desta Comissão que intercedam a seu favor para que possa
usufruir de alguns benefícios devido a sua boa conduta na prisão; do detento
Walacieldev Oliveira Coa solicitando ajuda ao Presidente desta Comissão para ter
uma melhor assistência jurídica; do detento Airton de Oliveira Santos, denunciando
complô de policiais contra ele; do presidiário Adriano Alves Moreira, solicitando ao
Deputado João Leite que interceda a seu favor para que seja transferido da
Penitenciária Nélson Hungria, em Nova Contagem, para a cadeia de Ipaba; do Sr.

: Francisco Campos Leite, denunciando irregularidades na contratação para o cargo de
Guarda-Penitenciário em Barbacena, desrespeitando-se, dessa forma, as regras do
concurso público; do detento Mário Lúcio da Silva, alegando inocência e solicitando
ajuda desta Comissão; do Sr. James Andris Pinheiro, do Tribunal Permanente dos
Povos, convidando os membros desta Comissão para participarem da Sessão
Regional do Tribunal Permanente dos Povos, a realizar-se no dia 26 de março. Em
seguida. o Presidente distribui ao Deputado João Batista de Oliveira o Requerimento
n° 2.449/97 e o Projeto de Lei n° 1.524197; ao Deputado Durval Angelo, o Projeto de
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Lei n° 309/95; e ao Deputado Ivair Nogueira, o Requerimento n°2.434/97. Passa-se à
? Fase da Ordem do Da. com a discussão e a votação de proposições que dispensam
a apreciação do Plenário. A Presidência submete a discussão e votação o Projeto &
Lei n° 1.457/97 (relator: Deputado João Batista de Oliveira), que é aprovado com a
Emenda n° 1. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.459197. Passa-
se à V Fase da Ordem do Dia com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta cinco
requerimentos, nos quais solicita o seguinte: sejam tomadas providências junto aos
órgãos de segurança do Estado para dar garantia de vida à Vice-Prefeita do
Município de Arinos. Maria Aparecida de Jesus; seja encaminhado oficio ao
Secretário da Segurança Pública solicitando informações sobre o atraso na
construção da nova cadeia pública de Uberlândia, o prazo para sua inauguração e as
mudanças feitas no projeto de construção da referida cadeia, decorrentes da CPI
carcerária; seja encaminhado oficio ao Secretário da Segurança Pública solicitando
informações sobre o projeto de construção da nova cadeia de Araguari e sobre a
reforma da antiga cadeia, que se encontra em estado precário; seja encaminhado
oficio ao Secretário da Segurança Pública solicitando informações sobre o não-
fornecimento de alimentação, por parte daquele órgão, à APAC - Assistência,
Proteção e Amparo ao Cárcere de Itaúna; seja encaminhado oficio ao Chefe da
Defensoria Pública de Minas Gerais solicitando as seguintes informações: 1- situação
dos processos da cadeia de Itanhomi. acompanhados pelo Defensor local; 2- situação
dos processos da cadeia de Araguari, acompanhados pelo Defensor local; 3- situação
dos processos da cadeia de Matias Baibosa acompanhados pelo Defensor local; 4-
esclarecimento quanto à rotina de trabalho dos Defensores que atendem às cadeias de
Itanhomi e Araguari, contra os quais foram feitas reclamações de não-
comparecimento às cadeias e morosidade no atendimento aos presos. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Em seguida, o
Presidente recebe três requerimentos do Deputado João Batista de Oliveira, para
posterior análise. Após, o Deputado João Leite transfere a Presidência ao Deputado
Ivair Nogueira e apresenta requerimento em que solicita sejam convidados um
representante da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, um representante
do Tribunal de Justiça uni representante das vítimas do desabamento do Pavilhão de
Exposições da Gameleira e um representante da Secretaria do Trabalho, da
Assistência Social, da Criança e do Adolescente, para participarem de reunião desta
Comissão, com a finalidade de debater a questão das indenizações devidas às vítimas
do desabamento do mencionado pavilhão. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Após. o Deputado João Leite apresenta mais dois requerimentos, que
são recebidos pela Presidência para posterior análise. Reassumindo a Presidência, o
Deputado João Leite agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
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Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
João Leite. Presidente - João Batista de Oliveira - Durval Angelo - Ivair Nogueira.

ATA DA T REUNIÃO ORDINÂBJA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Raul Lima Neto e Jorge Hnnns (substituindo este ao Deputado Paulo Piau,
por indicação da Liderança do PFL). membros da supracitada Comissão. Na ausência
do Presidente, Deputado Paulo Nau, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira assume a
direção dos trabalhos e, havendo número regimental, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da ata da reunião
anterior. que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Encerrada a 1'
Parte dos trabalhos, passa-se à 3 Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado
Raul Lima Neto procede à leitura de requerimento do Deputado João Basta de
Oliveira, em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão, para se
debater a implantação de pólo industrial no Distrito de Venda Nova e conhecer o
cronograma de obras, e sejam convidados a participar os Srs. José Maria Nogueira.
Presidente da Companhia de Distritos Industriais - CDI-MG -; Jáder Almeida.
empresário: Jorge Machado, Delegado Regional do Trabalho; um morador e uma das
lideranças da região. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Após, o
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira passa a Presidência ao Deputado Raul Lima
Neto e apresenta requerimento, em que solicita seja realizada reunião desta
Comissão com o Sr. Angelo Leite Pereira, Prefeito Municipal de Carmo do Rio
Claro, para se debater a situação do lago de Fumas e dos 34 municípios vizinhos e a
privatização da empresa de Furnas. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Reassumindo a Presidência, o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.:

Saladas Comissões. 11 de março de 1998.
Gil Pereira Presidente - Jorge Eduardo de Oliveira - Paulo Nau.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE
Às nove horas e trinta minutos do dia cinco de março de mil novecentos e noventa

e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira,
Carlos Pimenta, Adelmo Carneiro Leão. Jorge Haurias e Wilson Pires, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Pires
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
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pelos membros presentes. A seguir, passa a ler a seguinte correspondência: oflcios
dos Srs. Antônio Joaquim Werneck, Secretário de Assistência à Saúde do Ministério
da Saúde; Antônio Cláudio Valentini da Silva, Presidente da Câmara Municipal de
Espera Feliz; José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário da Saúde, e Paulo Paiva.
Ministro do Trabalho. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento n° 2462198. Em seguida, o Presidente passa à
discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado Adelmo Carneiro
Leão apresenta requerimento do Deputado Gemido Nascimento, em que solicita seja
realizada reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Defesa do Consumidor,
com a presença de diversas autoridades da área de saúde, tendo como finalidade
discutir o direito de atendimento pelo SUS e denúncias de falsificação de
medicamentos. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. O Deputado
Adelino Carneiro Leão apresenta requerimento em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para debater a paralisação das obras do Hospital
Regional de Patos de Minas, com diversas autoridades regionais e estaduais.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Wilson Pires
apresenta requerimento em que solicita seja realizada audiência pública desta
Comissão em Teófllo Otôni, para discutir o problema da dengue e outros assuntos de
interesse da região. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinãria, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Adelmo Carneiro Leão -

Jorge Hannas - Wilson Pires.
ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N" 13.528
As dez horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Raul Lima Neto,
Adelino Carneiro Leão (substituindo este ao Deputado Anderson Adauto, por
indicação do Bloco Parlamentar de Oposição) e Ambrósio Pinto (substituindo o
Deputado José Maria Barros, por indicação da Liderança do Bloco Social
Trabalhista), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Adelino Carneiro Leão que proceda ã leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que
a reunião tem a finalidade de apreciar o parecer do relator. Deputado Raul Lima
Neto. 0 Deputado Raul Lima Neto passa a Presidência ao Deputado Ambrõsio Pinto
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e emite parecer, concluindo pela rejeição do veto. Registra-se a presença do
Deputado Rêinolo Aloise. Na fase de discussão do parecer, usam a palavra os
Deputados Adelmo Carneiro Leão, Rêmolo Aloise e An±rósio Pinto. Colocado em
votação, é  parecer aprovado por unanimidade, O Deputado Ambrósio Pinto retorna
• Presidência ao Deputado Raul Lima Neto. O Presidente suspende os trabalhos -
• lavratura da ata. Reaberta a reunião, solicita ao Deputado Rêmolo Aloise que
proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Raul Lima Neto, Presidente - Rêmolo Aloise - Adelmo Carneiro Leão - Àmbrósio

Pinto.
ATA DA 35a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às quinze horas e quinze minutos do dia onze de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva,
Arnaldo Peuna, Sebastião Costa (substituindo este ao Deputado Leonidio Bouças, por
indicação da Liderança do PFL) e Jorge Eduardo de Oliveira (substituindo o
Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB). membros da
Comissão supracitada Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Ajalmar
Silva declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Peuna que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar o
Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 1.026196, do Tribunal de Contas, e
suspende os trabalhos. As 16h3Omin, são reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Ajainar Silva Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Paulo Nau (substituindo
este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PFL). O
Presidente passa a palavra ao relator da matéria. Deputado Arnaldo Penna, para que
proceda à leitura do Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 1.026196, mediante
o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1, que
apresenta. Na fase de discussão do parecer, registra-se a presença do Deputado
Antônio Júlio, que passa a substituir o Deputado Antônio Andrade, por indicação da
Liderança do PMDB. O Deputado Antônio Júlio. com a palavra, solicita vista da
matéria em análise, pedido que é atendido pelo Presidente. Nada mais havendo a ser
tratado, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião extraordinária de amanhã 1213198, às 11 horas.
com a finalidade de se apreciar o Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei ti0
1.026196. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
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Arnaldo Penna, Presidente - Kemil Kumaira - Gilmar Machado - Sebastião

Helvécio - Antônio Andrade.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.123/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo autorizar o Poder Executivo a ftzer reverter ao patrimônio do Município de
Miradouro o imóvel que especifica.

Em obediência ao que dispõem os arts. 188 e 102. m, "a' , do Regimento Interno, a
proposição foi publicada e a seguir distribuída a esta Comissão a fim de que seja
objeto de parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A bem da clareza na apreciação da matéria, é oportuno que façamos uma

exposição de fatos relevantes a ela referentes.
O imóvel objeto da proposição, constituído de um terreno urbano com área de

1.319.20m2, foi doado ao Estado pelo Município de Miradouro, mediante autorização
da Lei Municipal n° 423, de 3/2/68, e nos termos da escritura pública de doação
registrada às fis. 142 a 145 do livro 3 do Cartório do 2° Oficio da Comarca de
Miradouro, a fim de que no local fosse construída uma escola.

Após a concretização do contrato, o donatário construiu a unidade escolar de que
necessitava em local diverso, ficando o referido terreno sem destinação específica.
Atualmente a municipalidade tem manifestado interesse em reaver o bem e em
utilizá-lo para abrigar urna creche municipal, necessitando, para isso, reintegrá-lo no
seu patrimônio.

Não tendo o Estado dado ao imóvel o fim a que se destinava, descumprindo assim
a condição imposta no ato da doação, foi criada uma situação que permite ao doador,
pelo inadimplemento do donatário, a qualquer tempo, por ação própria, promover a
revogação de sua liberalidade. Entretanto, achamos conveniente e oportuna a edição
de norma autorizativa com o propósito de evitar a via judicial para resolver a
pendência, possibilitando a realização de reversão amigável entre as partes.

Na oportunidade, vale ressaltar que, consultado, o Poder Executivo, a quem
compete se manifestar sobre a matéria, posicionou-se de acordo com a proposta do
retorno do imóvel ao patrimônio do município.

Cumpre-nos dizer ainda que, não obstante a proposição estabelecer corretamente a
reversão como a modalidade pela qual será efetivada a transferência de domínio do
imóvel, deve seu texto sofrer modificações a fim de que se subordine à boa técnica de
redação legislativa. Para tanto, oferecemos emenda ao art. 1°, formalizada na parte
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conclusiva deste parecer.
Conclusão

Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.123/97 com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA No 1
Dê-se ao art, l°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Miradouro imóvel situado naquele município, na Rua Santo Antônio, constituído de
um terreno com área de 1.319,20m2 (mil trezentos e dezenove vírgula vinte metros
quadrados), registrado sob o n° 1.750, a fis. 296 do livro 3 do Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Miradouro.".

Sala das Comissões, lide março de 1998.
Hely Tarqunuo, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Antônio

Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.456/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Fundação de Apoio ao Ensino Superior de Pirapora -
FAESP -, com sede no Município de Pirapora.

Publicada em 16110/97, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102. M. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240, de
517196. que regula a matéria.

Examinada a documentação, constatamos, pois, que a entidade de que trata o
projeto tem personalidade jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e
sua diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.456197 na forma original.
Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Hely Tarqümnio. Presidente - Antônio Genaro. relator - Marcos Helênio - Antônio

Júlio - Sebastião Costa.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1494/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado Gilmar Machado, o projeto de lei em epígrafe isenta de

multa por atraso na quitação das taxas de água e luz o servidor público estadual que
tiver seu pagamento postergado pelo Governo do Estado.

Publicado em 6111197, o projeto, que tramita em regime de urgência a
requerimento do autor, foi distribuído a esta Comissão para exame preliminar. nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em exame cuida de matéria originariamente tratada na Constituição da

República, nos arts. 21,22 e 175.
O primeiro desses artigos, em seu inciso XIL alínea "b". determina a competência

da União para explorar, mediante concessão, entre outras formas. "os serviços e
instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água. em
articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos". Ainda
nesse artigo, nos incisos XIX e )OÇ está determinada a competência da União para
instituir sistema nacional & gerenciamento de recursos lúdricos e definir critérios de
outorga de seu uso, bem como para instituir diretrizes para o saneamento básico.

O art. 22 da Constituição FederaL inciso IV. estabelece a competência privativa da
União para legislar sobre águas e energia.

Já o art. 175 da mesma Carta vem se aditar aos dispositivos mencionados,
determinando ao poder público a incumbência da prestação de serviços públicos, na
forma da lei, sempre mediante licitação. E vai além, explicitando que a lei deverá
dispor sobre o regime das empresas concessionárias dos serviços públicos, o caráter
especial de seu contrato, os direitos dos usuários e, especialmente, a política tarifária,
que está intimamente relacionada com a matéria objeto da proposição em análise.

Sob a ótica infiaconstitucional, destacamos a Lei Federal n° 8.987. de 13/2/95,
conhecida como Lei das Concessões, que regulamenta o art. 175 da Carta Magna,
impondo diretrizes gerais para todos os serviços públicos, sejam federais, estaduais
ou municipais, da qual salientamos alguns dispositivos bastante pertinentes ao
assunto em análise, a saber, os arts. 1 0. "caput° 20, 1 e II; 41; 9°, § 1°. 2° e 40, e 10.

O art. 10 da mencionada lei assim dispõe: As concessões de serviços públicos ( ... )
reger-se-ão pelos termos do art. 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas
normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos' Já o seu
art. 20 fornece o conceito legal de poder concedenle e de concessão de serviço
público:

"Art. 20 - Para os fins do disposto nesta lei, considera-se:
- poder concedente: a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Município, em cuja

competência se encontre o serviço público ( ... ) objeto de concessão ou permissão;
li - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, feita pelo poder

concedente	à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre
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capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado".

Concomitantemente. o art. 4° dessa lei assevera que a formalização da concessão
de serviço público se fará mediante contrato, e o seu art. 9 0 inicia da seguinte forma o
capítulo que trata da política tarifária:

Art. 9° - A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta
vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no
edital e no contrato.

§ 1°- A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior.
§ 20 - Os contos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de

manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.".
Por fim, o art. 10 da Lei das Concessões assegura que o atendimento das condições

estabelecidas no contrato pressupõe a manutenção de seu equilíbrio econômico-
financeiro.

A Lei Federal n° 9.427, de 26112196, que institui a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL -, disciplina o regime das concessões de serviços públicos de
energia elétrica e dá outras providências, estabelece, em seu art. 14, que o regime
econômico e financeiro da concessão de serviço público de energia elétrica, conforme
estabelecido no respectivo contrato, compreende a contraprestação pela execução do
serviço, paga pelo consumidor final com tarifas baseadas no serviço pelo preço, nos
termos da Lei das Concessões.

A regulamentação final da matéria se faz mediante a Portaria DNAEE n° 466. de
12111/97. que. no 'tcaput" de seu art. 20. evidencia a natureza de direito privado da
relação que se estabelece entre o consumidor final e a concessionária. A esse fato
acrescente-se a previsão de multa por atraso no pagamento da conta de luz, conforme
o disposto nos arts. 66. X. e 73 da citada portaria. Senão, vejamos:

"MI. 20 - O fornecimento de energia elétrica caracteriza negócio jurídico de
natureza contratual. A ligação da unidade consumidora implica a responsabilidade,
de quem solicitou o fornecimento, pelo pagamento correspondente aos serviços
prestados e pelo cumprimento das demais obrigações pertinentes."

"Au. 66 - A conta deverá conter, quando pertinentes, as seguintes informações:

X - multa por atraso de pagamento;".
"Au. 73 - Na hipótese de atraso de pagamento da conta de fornecimento de energia

elétrica, sem prejuízo de outras penalidades previstas na legislação vigente, será
cobrada multa que incidirá sobre o respectivo valor, em percentuais e critérios
estabelecidos em portaria específica.

Nessa mesma linha de pensamento, partindo também, originariamente. da
Constituição Federal, especificamente de seu art. 175, e da Lei Federal n° 8.987, de
1995. a Lei das Concessões, chegamos ao Decreto Estadual n° 32.809, de 1991, que
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regula a prestação, pela COPASA-MG, dos serviços de fornecimento de água e
esgoto. Essa norma, ao especificar a natureza tarifária da conta a ser paga pelo
usuário como contraprestação pelos serviços prestados pela concessio~ deixa
igualmente evidenciada a natureza de direito privado da relação que se trava entre o
consumidor final e a COPASA-MG.

Para finahi7slr, tendo em vista a competência originária da União para legislar
sobre a matéria e para proceder a sua regulamentação; considerando a relação
jurídica que se estabelece entre o consumidor final e a concessionária, cuja natureza
é a de um contrato bilateral e sinalagmático, portanto regulado pela lei civil, matéria
em relação à - a competência para legislar é privativa da União, por força do art.
22, 1, da Constituição da República considerando, ainda, que os serviços a que se
refere o projeto são custeados mediante tarifas e que o atraso no seu pagamento
justifica a penalidade de multa sob pena de se incorrer na legalização da impunidade
em face do descuniprimento de obrigação com prazo certo ("Código Civil", aris. 952,
955. 960 e 1.092), apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e pela ilegalidade do

Projeto de Lei n° 1.494197.
Sala das Comissões, lide março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Ermano Batista, relator - Marcos Helênio (voto

contrário) - Antônio Júlio (voto contrário) - Sebastião Costa.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.525/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto de lei em epígrafe autoriza o
Estado a incorporar a Faculdade de Educação de Uberaba - FEU - à Universidade do
Estado de Minas Gerais - UEMG.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 20111/97, foi a proposição distribuída a
esta Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
A UEMG foi criada sob a forma de autarquia pela Constituição do Estado,

conforme se vê no art. Si do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Desse
modo, sendo integrante da administração pública indireta, por força da determinação
contida no art. 14, § 1 0. 1. da Carta mineira, a UEMG é entidade cuja estruturação se
submete à iniciativa privativa do Governador. Portanto, sob a perspectiva do art. 66,
ifi. "e", da Constituição do Estado, a incorporação da Faculdade de Educação de
Uberaba à UEMG vem modificar a estrutura já existente da autarquia estadual,
matéria cuja iniciativa cabe tão-somente ao Governador. Outrossim, a Constituição
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do Estado é clara ao atribuir ao Governador a competência para dispor, na forma da
lei, sobre a organização e a atividade do Poder Executivo. E o que dispõe seu art. 90,
XIV. A luz também desse dispositivo, portanto, o projeto de lei em análise apresenta
vício de inconstitucionalidade. uma vez que propõe modificação em entidade da
administração pública indireta, criada para exercer atividade típica do Poder
Executivo voltada para a educação e a formação de profissionais de nível superior.

Ressalte-se. neste caso, o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a
sanção não supre o vicio de iniciativa sempre que houver aumento de despesa (Ações
Diretas de Inconstitucionalidade n°s 248 e 1.070, Representação n° 1.099 e Recurso
Extraordinário n° 119.103).

Como se vê, diante da flagrante inconstitucionalidade do projeto de lei em tela,
sentimo-nos no dever de emitir opinião desfavorável a sua aprovação, mesmo porque
a análise desta Comissão deve cingir-se aos aspectos jurídico-constitucionais e legais.

Conclusão
Diante dos argumentos apresentados, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.525197.
Sala das Comissões. 11 de março de 1998.
Hely Tarqüínio. Presidente - Ermano Batista. relator - Antônio Genaro - Sebastião

Costa - Marcos Helênio (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1099197

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei n° 1.099197
visa a dar a denominação de Dr. Carlos Dayrell França ao centro de saúde localizado
no Município de Elõi Mendes.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda. cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Ratificando o posicionamento desta Comissão sobre a matéria, entendemos ser

justa e oportuna a homenagem que se pretende fazer ao Dr. Carlos Da reil França.
Isso porque ele foi notável homem público, como Prefeito de Elói Mendes por dois

mandatos e como idealizador de obras essenciais ao bem-estar da comunidade, como,
por exemplo, o Hospital Nossa Senhora da Piedade.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°

1.099197 na forma original.
Sala das Comissões. 13 de março de 1998
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.406/97
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Comissão de Educação. Cultura Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Nau, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Fundação Museu do Zebu Edilson Lamartine Mendes, com sede
no Município de Uberaba.

Aprovado o projeto em 10 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria, entendemos

ser pertinente declarar de utilidade pública a referida Fundação, tendo em vista a
relevância de seu trabalho na divulgação da história e da cultura relativas à pecuária
zebuína regional e nacional.

Seu admirável acervo, constituído de 500 peças, 3.500 documentos. 800 livros e
40.000 fotos, é visitado por fazendeiros e o público em geral, o que comprova o
esforço da entidade por cumprir suas finalidades estatutárias.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°

1.406197 na forma original.
Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
Marco Regis. relator.	-

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 326195
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 326/95, do Deputado João Batista de Oliveira, que dispõe sobre
promoção especial da Loteria do Estado de Minas Gerais em homenagem ao
portador de deficiência, foi aprovado no 2 0 turno, com as Emendas n°5 1 a 3 ao
vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada. nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Esclarecemos que, em virtude da aprovação da Emenda n° 3, apresentada no 20
turno, a qual prevê a possibilidade da realização de loteria instântanea na promoção
em homenagem ao portador de deficiência, foram feitas alterações no parágrafo
único do art. 1° e no "caput" do art. 2 0, para que esses dispostivos se tomassem
compatíveis com a modificação introduzida no "caput" do art. 1°.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 326195
Dispõe sobre promoção especial da Loteria do Estado de Minas Gerais em

homenagem ao portador de deficiência.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- A Loteria do Estado de Minas Gerais promoverá anualmente, no mês de

agosto, uma extração especial ou a confecção de cartões de loteria instantânea, em
homenagem ao portador de deficiência-

Parágrafo único - Os bilhetes ou cartões referentes à promoção de que trata o
"caput" deste artigo conterão ilustrações alusivas à luta do portador de deficiência
pela conquista da cidadania e por sua inserção social.

Art. 20 - Dos recursos arrecadados com a promoção de que trata esta lei, 50%
(cinqüenta por cento), no mính o, serão destinados ao financiamento de programas
municipais, de existência devidamente comprovada, de atendimento ou
profissionalização do portador de deficiência, conforme estabelecido em decreto.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrãrio.
Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Ailton Vilela - Wilson

Trópia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 901196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 901/96. do Deputado Raul Lima Neto, que dispõe sobre a

condução de animais nas rodovias estaduais, foi aprovado no 2 0 turno. na forma do
Substitutivo n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovada

PROJETO DE LEI N°901/96
Dispõe sobre a condução de animais nas rodovias estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A condução de animal em rodovia estadual. realizada a pé, só será

permitida em pequenos percursos, nos termos do regulamento desta lei e com a
observância das normas de segurança de trânsito.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o proprietário do animal
às seguintes penalidades. que podem ser aplicadas cumulativamente:

1 - multa correspondente a 50 (cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs

II - apreensão do animal.
§ 1 0 - O proprietário de animal encontrado sem condutor em rodovia estadual está

sujeito ao pagamento da multa em dobro.



278
§ 2° - As despesas decorrentes do transporte e da guarda de animal apreendido,

bem como da remoção e do transporte de animal envolvido em acidente em rodovia
estadual serão pagas pelo proprietário.

§3°-O animal não procurado no prazo delo(dez) dias contados da data desua
apreensão poderá ser doado para instituição filantrópica que mantenha convênio com
o Estado.

Art. 3° - Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com entidade de
direito público ou privado visando à guarda de nnintil apreendido.

Art. 40 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Perna. relator - Aílton Vilela - Wilson

Trópia.	 -
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 9 13196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 913196, do Deputado Jorge Hannas, que autoriza o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de MaÜpÔ o imóvel que especifica, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 913196
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de MatipÓ o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ai-t. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

Matipó o imóvel situado naquele município, no lugar denominado Pastinho,
constituído por terreno com área de 625m2 (seiscentos e vinte e cinco metros
quadrados), registrado sob o n° 16.215, a fis. 19 do livro 3-J. no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de Abre-Campo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Wilson Trópia, relator - Arnaldo Penna - Aílton

Vilela.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.176/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei no 1.176/97, do Deputado João Batista de Oliveira, que proibe a

cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública e dá outras providências, foi
aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 10 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação fina], que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.176/97
Proíbe a cobrança de taxa ou mensalidade em escola pública e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1° - E vedado à escola pública e a sua caixa escolar cobrar de aluno

mensalidade, contribuição regular ou taxa de qualquer natureza.
Mi. 2° - Fica expressamente vedada a cobkança de taxa pela emissão de documento

escolar, tal como declaração, certificado, guia de transferência ou diploma.
Art. 3° - Serão fixados nas escolas, em local visível. cartazes com os seguintes

dizeres: "Este é um estabelecimento de ensino público gratuito, e não é permitida a
cobrança de taxa de matricula, mensalidade nem taxa pela emissão de documento
escolar".

Art. 40 - A atividade extraclasse de interesse para o aluno, não prevista no
orçamento da escola, será custeada pela caixa escolar, com recursos próprios.

Art. 5°- A escola pública, a critério de sua diretoria, de sua caixa escolar ou de seu
colegiado, poderá receber doação de pessoa fisica ou jurídica.

Art. 6° - O aluno não será impedido de freqüentar as aulas por não estar
uniformizado ou por não possuir o material escolar exigido.

ArL 7°- A autoridade que descumprir a norma constante no art. 1° desta lei será
responsabilizada administrativamente, sem prejuízo de outras sanções penais
cabíveis.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Wilson Trópia, relator - Analdo Perna - Aílton

Vilela.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI 14° 1.363/97

Comissão de Redação
0 Projeto de Lei n° 1.363197, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
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Executivo a permutar o imóvel que especifica, localizado no Município de
Conselheiro Lafaiete, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim & que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.363197
Autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica, localizado no

Município de Conselheiro Lafaiete.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar o lote 11° 12 da quadra n°

26, situado na Rua Leozina Albuquerque, no Município de Conselheiro Lafaiete,
com área de 360m2 (trezentos e sessenta metros quadrados), registrado sob o n°
26.532, a fis. 105 do livro 3-Q, no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Oficio da
Comarca de Conselheiro Lafaiete, integrante da área de 2.160m2 (dois mil cento e
sessenta metros quadrados) havida pelo Estado por doação do referido município,
pelo lote n° 6, da mesma quadra, com área de 360m 2 (trezentos e sessenta metros
quadrados), de propriedade de José Augusto Duarte Castanheira e outros, registrado
sob o ii" 11.828, a fis. 80 do livro 34, e matriculado sob o n° M-72, a lIs. 72 do livro
2. no Cartório de Registro de Imóveis do 1° Oficio da Comarca de Conselheiro
Lafaiete.

Art. 20 - O imóvel recebido em permuta pelo Estado passará a integrar a área onde
está construída a Escola Estadual Prefeito Telésforo Rezende.

Art. 30 - A permuta de que trata esta lei se fará sem torna para as partes e com a
interveniéncia do Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Aulton Vilela- relator - Arnaldo Penna - Wilson

Trópia.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.450197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.450197, do Deputado Bené Guedes, que altera dispositivos da

Lei n° 11.488, de 1316194, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de E~ foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1 turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.450197
Altera dispositivos da Lei no 11.488, de 13 de junho de 1994, que autoriza o Poder

Executivo a doar imóvel ao Município de Ervália,
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°-O parágrafo único do art. 1°c o art. 2' da Lei n°11.488, de 13 de junho de

1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art, 10

Parágrafo único - O imóvel mencionado no "caput" deste artigo destina-se à
construção da sede da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2° - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 5 (cinco) anos
contados da data da lavratura da escritura pública de doação, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.'.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 12 de março de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Aílton Vilela, relator - Arnaldo Penna - Wilson

Trópia.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 252- REUfflÃO EXTRAORDINÁRI
A
, EM 1013198

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Cleuber Carneiro
Sumário. Comparecimento - Abertura - la Parte: Ata - 2 Parte (Ordem do Dia):

Palavras do Sr. Presidente - Discussão e votação de proposições: Requerimento do
Deputado João Leite; aprovação - Votação, em 2° turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n° 34/97; chamada de votação nominal; inexistência de "quorum" para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição de "quorum"; existência
de número regimental para discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos de Lei
nos 716196 e 1.145/97; encerramento da discussão - Discussão, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 1.212197; discurso do Deputado GUinar Machado; encerramento da
discussão - Discussão. em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 30/96;
encerramento da discussão - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - DJalma Diniz - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santnnnn - Gil Pereira - Gilinar Machado - Hely Tarquinio - Ibrahim Jacob
- Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge l4nnrnis - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Mauro Lobo - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rtnolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune -
Wanderley Avia - Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h15min, a lista de

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

PPaite
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- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Nos termos do edital de convocação,

a Presidência vai passar à ? Parte da reunião, com a discussão e a votação da
matéria constante na pauta.

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

de Lei n°5 557195, 1.169, 1.454 e 1.336197, em virtude de sua apreciação na reunião
ordinária de hoje à tarde.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em que se

solicita inversão da pauta de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n°
30/96 seja apreciada em último lugar. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Votação. em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 34197. do
Governador do Estado, que altera a redação do inciso Vifi do art. 10 da Constituição
do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. A Presidência vai
submeter a matéria à votação pelo processo eletrônico, de conformidade com o art.
260, L do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la registrarão
"sim": os que desejarem rejeitá-la registrarão "não". Ainda lembra ao Plenário que,
nos termos do art. 201 do Regimento Interno, a Proposta de Emenda à Constituição
n° 34197 será aprovada se obtiver no mínimo 48 votos favoráveis. A Presidência
solicita que os Deputados ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 16 Deputados. Não há. portanto. "quorum"

para votação, motivo pelo qual esta Presidência a torna sem efeito e determina seja
feita a chamada para recomposição de "quorum". Com a palavra, o-. Sr. Secretário,
para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 36 Deputados. Não há. portanto,

"quorum" para a votação, mas o há para a discussão das matérias constantes na
pauta.

Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 716/96. do Deputado Marcos }ielênio,
que dispõe sobre a inscrição em concurso público para o ingresso na administração
pública estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.145/97, do Deputado Wilson Pires,
que inclui, no currículo do ensino médio, a disciplina Primeiros Socorros. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.212197, da Deputada Maria José
Haueisen, que disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos
candidatos a cargos eletivos. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1° turno. Em discussão, o projeto. Para
discutir, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, gostaríamos, na discussão desse
projeto da ilustre Deputada Maria José Haueisen, de solicitar o empenho de todos os
Deputados por sua aprovação. Como hoje não temos condições. gostaríamos &
amanhã ) durante a reunião, votar essa matéria, que é de ex-trema importância para
todos nós. E o que tintamos a dizer. Sr. Presidente.

O Si. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Discussão, em 2° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 30196, do

Deputado Cleuber Carneiro, que altera o inciso XXxlVdo art. 62eo art. 247da
Constituição do Estado. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. A
Presidência informa ao Plenário que, durante o tríduo do 2 0 turno, foram
apresentados à Proposta um substitutivo, do Deputado Bilac Pinto e outros, que
recebeu o n° 1, e uma emenda, do Deputado Paulo Nau e outros, que recebeu o n° 1.
Em discussão, a proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que persiste a falta de número

regimental para a votação das matérias constantes na pauta e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a extraordinária de amanhã . dia 11, às 9 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária, também de amanhã. às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 91a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA

Às onze horas do dia quatro de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüinio, Ermano Batista,
Antônio Genaro, Antônio Júlio, Marcos Helênio, João Batista de Oliveira e Paulo
Nau (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da Liderança do
PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente.
Deputado Hely Tarqmnio, declara abertos os trabalhos. informa que esta reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao Deputado Antônio
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Genaro que proceda à leitura da ata da reunião anterior. A Presidência dispensa sua
leitura, atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, considera-a aprovada e
solicita aos Deputados que a subscrevam- A Presidência acusa o recebimento da
seguinte correspondência: Oficio n° 1.479, de 23112197, do Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, encaminhando sugestão de emenda à Constituição
Estadual proposta pela Associação de Criniinalíçtica do Estado de Minas Gerais;
oficio datado de 711198. da Associação dos Juizes de Paz do Estado de Minas Gerais,
solicitando a rejeição do Projeto de Lei n° 1.551/97, do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais, em tramitação nesta Casa, conforme exposição de motivos; abaixo-
assinado dos funcionários da Secretaria de Estado da Fazenda, lotados no Município
& Congonhas, solicitando apoio e aprovação ao Projeto de Lei n° 1.214197, em
tramitação nesta Casa. Passa-se à fase de designação de relatores. A Presidência
acusa o recebimento das seguintes proposições e designa os relatores a seguir citados:
os Projetos de Lei n°5 1.577, 1.579, L580. 1582 e 1.583197, 1.594, 1.595. 1.598,
1.599, 1.606, 1.607 e 1.613/98 (relator: Deputado Antônio Genaro); o Projeto de Lei
Complementar n°28/97 e os Projetos de Lei n°5 1.576 e 1.593/97, 1.611 e 1.612198
(relator: Deputado Antônio Júlio); 1.590 e 1.592197, 1.597, 1.600 e 1.610198
(relator: Deputado Ermano Batista); 1.573, 1.574, 1.575 e 1.578/97 e 1.614198
(relator: Deputado João Batista de Oliveira); 1.585 a 1.589 e 1.591197; 1.596, 1.604,
1.605 e 1.615198 (relator: Deputado Marcos Helênio); o Oficio n° 25/97, do Tribuna!
de Justiça do Estado de Minas Gerais, e os Projetos de Lei n°5 1.581 e 1.584197.
1.601 a 1.603. 1.608 e 1.609198 (relator: Deputado Sebastião Costa). Passa-se à fase
de discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia. Os Projetos de Lei n°s 1.470 e 1.565197 foram retirados da
paut& respectivamente, a requerimento do Deputado Paulo Nau e por determinação
da Presidência, em cumprimento de dispositivo regimental. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.473197 (relator: redistribuído
ao Deputado Paulo Piau) e 1.543197 (relator: redistribuído ao Deputado Marcos
Helênio). Os Projetos de Lei n0s 1.494 e 1.525197 tiveram sua discussão adiada em
virtude de pedidos de vista deferidos pela Presidência. O Projeto de Lei n° 1515/97
teve sua apreciação adiada em virtude de pedido de prazo solicitado pelo relator.
Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que dispensam
a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.138, 1.391, 1.563 e 1.566/97 (relator:
redistribuídos ao Deputado Paulo Nau); 1.312, 1.455, 1.468. 1.513, 1.521, 1.553
com a Emenda n° 1; 1.559, 1.560 e 1.567197 (relator: redistribuídos ao Deputado
Marcos Helênio); 1.376 com a Emenda n° 1; 1.536, 1.537, 1.539, 1.557 e 1.562 com
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a Emenda n° 1; 1.542 e 1.568197 (relator: Deputado Antônio Genaro); 1.490, 1.506,
1507, este com a Emenda n° 1; 1.508, 1.510 e 1.529197 (relator: Deputado Antônio
Júlio); 1.504, 1.505, 1.520, este com a Emenda n° 1; 1.531 e 1.534197 (relator:
Deputado João Batista de Oliveira). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio - Antônio Genaro - Marcos Helênio -

Sebastião Costa.
ATA DA 114- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze horas do dia dez de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Roberto, SebastiAo
Navarro Vieira, Durval Angelo, Sebastião Helvécio. Mauri Torres e Kemil Kumaira,
membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad
hoc", Deputado Antônio Roberto. declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Durval Angelo que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se
destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente e a apreciar a matéria constante na
pauta. Após, determina sejam distribuídas as cédulas de votação e designa o
Deputado Mauri Torres para atuar como escrutinador. Recolhidas as cédulas e
apurados os votos, são eleitos, para Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os
Deputados Kemil Kumaira e Sebastião Helvécio. ambos com seis votos. Logo após. o
Deputado Antônio Roberto empossa o Presidente eleito, Deputado Kemil Kumaira a
quem passa a direção dos trabalhos. Assumindo, o Presidente agradece a confiança
nele depositada, empossa o Vice-Presidente. Deputado Sebastião Helvécio, e passa à
distribuição das matérias. O Presidente designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira
para relatar, no 1° turno, o Projeto de Lei n° 1.473197 e o Deputado Durval Angelo
para relatar o Projeto de Lei n° 1.512197. no 2 0 turno. Redistribui ao Deputado
Sebastião Helvécio o Projeto de Lei n° 1.290197; ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira o Projeto de Lei n° 1.397197; e ao Deputado Durs'al Angelo, o Projeto de Lei
n° 1.398/97. Passa-se à 2 â Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado
SebastiAo Helvécio emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do Projeto
de Lei n° 1.290197 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e
Justiça. O Deputado Sebastião Navarro Vieira emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.397197 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1. O
Deputado Durval Angelo emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Projeto de Lei n° 1.398197 no 1° turno, com a Emenda n° 1. da Comissão de Direitos
Humanos, e pela rejeição do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres aprovados.
Quanto ao Projeto de Lei no 1.301197, o relator. Deputado Antônio Roberto, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com as Emendas n°5 1 e
2, da Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia, ecom as Emendas n°5
a 5, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado Durval Angelo solicita vista da
matéria, e seu pedido é deferido pelo Presidente. A seguir, passa-se à T Fase da
Ordem do Dia. A Presidência submete a votação o Requerimento n° 2.413/97, do
Deputado Luiz Fernando Faria. A proposição é aprovada por unanimidade. Passa-se
à ? Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão.
O Presidente procede à leitura de requerimento do Deputado Miguel Marlini, em que
solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a de Administração
Pública, para apreciar o Projeto de Lei n° 1.543/97, do Deputado Paulo Piau, que
altera o art. 1° da Lei n° 9.444. de 25/11187, que dispõe sobre as licitações e os
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e dá outras
providências. Posto em votação, é o requerimento aprovado. Logo após, o Presidente
transfere a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Sebastião Helvécio, para
apresentar matéria de sua autoria. Submete a votação a minuta da deliberação de
subvenções sociais, auxílios sociais, auxilio para despesas de capital e transferência a
municípios para o exercício de 1997. com recursos consignados no orçamento da
Assembléia. O Deputado Durval Angelo faz uso da palavra e solicita prazo para
analisar a deliberação, o que é concedido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 12 de março de 1998.
Kemil Kuxnaira. Presidente - Sebastião Helvécio - Gilinar Machado- Antônio Júlio.



BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATADA REUNIÃO DE DEBATES EM 1613198
Presidência do Deputado Ivo José

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

- Comparecem os Deputados:
Gemido Rezende - In José - Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio Pinto - Dimas

Rodrigues - DjaIma Diniz - Geraldo Nascimento - Gil Pereira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Péricles Ferreira - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.

Falta de ':QuoIIIm"
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - As 20h1 5min a lista de comparecimento

não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa de abrir a
reunião, por falta de "quomm", e convoca os Deputados para a reunião
extraordinária de amanhã dia 17, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a reunião ordinária, também de amanhã. às 14 horas, com a seguinte ordem do
dia: (- A ordem do dia anunciada é  publicada na edição anterior.).

ATA DA 253a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. EM 1113198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende

Sumari... Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - Y Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Marcos Helênio
e João Leite; aprovação - Prosseguimento da votação, em 20 turno, da Proposta de
Emenda à Constituição n° 34197; votação nominal; inexistência de "quomm" para
votação; anulação da votação; chamada para recomposição do número regimental;
existência de "quorum" para discussão - Discussão, em 1° turno. do Projeto de Lei n°
674/96; discurso do Deputado Miguel Martini; encerramento da discussão -
Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.284197; apresentação do Substitutivo
n° 2; encerramento da discussão; encaminhamento do projeto com o substitutivo à
Comissão do Trabalho - Discussão. em l o turno do Projeto de Lei n° 1.373197;
apresentação da Emenda n° 1; encerramento da discussão; encaminhamento do
projeto com a emenda à Comissão de Administração Pública - Discussão, em l
turno, do Projeto de Lei n° 1.447197; encerramento da discussão - Chamada para
verificação de "quorum"; inexistência de "quorum" qualificado para votação das
propostas de emenda à Constituição - Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n°
1.145/97; rejeição - Votação. em 2° turno. do Projeto de Lei n° 1.212/97; aprovação
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na forma do vencido em l o turno - Votação. em 10 turno, do Projeto de Lei n°
674196; votação do projeto, salvo emenda; rejeição; prejudicialidade da Emenda n° 1
- Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n0 1.447197; votação do projeto, salvo
emendas; rejeição; prejudicialidade das Emendas n°s 1 e 2 - Votação, em 2° turno, do
Projeto de Lei n° 716196; requerimento do Deputado Marcos Ilelênio; aprovação do
requerimento - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Rainnlho - Geraldo Rezende - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalinar Silva - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto
- Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Perna - Bilac Pinto
- Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval
Ângelo - Ermano Batia - Gemido Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - lvair Nogueira
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas -
José Braga - José Militão - Kemil Kumaira - Luiz Fernando Faria - Marco Rêgis -
Marcos Helêjuo - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguei
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Nau - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rõmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderiey Ávila - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Gemido Rezende) - As 9h15min, a lista de

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

Ia Parte	 -
Ata

- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Marcos Helênio, em
que solicita a inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei n o 716196 seja
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apreciado em último lugar entre as matérias em fase de votação. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Vem à Mesa requerimento do Deputado João Leite, em que solicita a inversão da
pauta de modo que a Proposta de Emenda à Constituição n° 30196 seja apreciada em
penúltimo lugar entre as matérias em fase de votação. Em votação, o requerimento.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
34197, do Governador do Estado, que altera a redação do inciso Vifi do art. 10 da
Constituição do Estado (exploração de serviços locais de gás canalizado não só pelos
Estados ou por empresa estatal, mas por qualquer empresa que preencha os
requisitos necessários). A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta. A
Presidência vai renovar a votação da proposta pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso 1. do Regimento Interno. Os Deputados que
desejarem aprová-la registrarão "sim", e os que desejarem rejeitá-la registrarão
"não". A Presidência lembra ao Plenário que, de conformidade com o art. 201 do
Regimento Interno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 34/97 será aprovada se
obtiver, no minimo, 48 votos favoráveis. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência solicita aos Deputados
que ocupem seus lugares. Em votação.

- Procede-se a votação por meio do painel eletrônico-
0 Sr. Presidente - Votaram apenas 22 Deputados. Não há "quorum" para a

votação. A Presidência torna sem efeito a votação e vai proceder à chamada dos
Deputados para a recomposição do "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente (Romeu Queiroz) - Responderam à chamada 36 Deputados. Não

há, portanto. "quorum" para votação, mas o há para discussão da matéria constante
na pauta.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 674/96 do Deputado Ajalxnar Silva,
que torna obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas intermunicipais, de
instrumento que permita aos passageiros a visualização da velocidade. O parecer da
Comissão de Justiça, pela inconstitucionalidade, foi rejeitado pelo Plenário. As
Comissões de Administração Pública e de Defesa do Consumidor opinam pela
aprovação do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua
aprovação com a Emenda n° 1, que apresenta. Em discussão. o projeto. Com  a
palavra, para discuti-lo, o Deputado Miguel Martini.

0 Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, sou favorável a esse projeto porque
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ele vem melhorar a qualidade do transporte coletivo. A questão de ordem que
levantei refere-se à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. E concordo em tese. ou em parte, com a resposta que V. Exa. deu,
considerando que ela pertence ao partido, considerando que estamos num processo
em que os partidos devem ser fortalecidos. E penso que o cargo pertence aos
partidos. Até aqui estamos de acordo. Só penso que a Casa deveria rever o processo
eleitoral, na medida em que há uma eleição para um periodo definido de mandato, e
isso prevalece até mesmo sobre o partido, a menos que não seja um processo
eleitoral, que seja apenas um processo para referendar uma indicação da Presidência.
Gostaria de deixar aqui o meu protesto sobre esse aspecto, pois tendo havido um
processo eleitoral válido para um prazo de dois anos, entendo que ele deve ser
respeitado. No restante da re~ estou de acordo com V. Exa.

Gostaria também de trazer a notícia de que pudemos acompanhar o Governador
Eduardo Azeredo numa visita que fez ao Ministro da Saúde, quando foram tratados
assuntos do interesse de Minas e de Belo Horizonte, especialmente quanto à
liberação de verbas pano combate e controle da epidemia da dengue. As notícias são
boas. O processo de liberação das verbas será acelerado, graças ao empenho e esforço
do Governador Eduardo Azeredo, que foi pessoalmente fazer essa reivindicação e
deverá ser atendido, até mesmo quanto à liberação de recursos que já estava prevista

Queremos também prestar nossas homenagens aos Prefeitos de Jtamarandiba e de
Berilo. mineiros, que foram premiados entre os cinco Prefeitos de todo o País, como
representantes de municípios solidários, pelo desempenho, pela eficiência e até
mesmo pela forma democrática de envolver a comunidade na sua administração.
Ficam, então, registrados os nossos parabéns e os nossos elogios a esses dois
Prefeitos que ontem foram premiados no espaço cultural do Congresso Nacional.
pela Primeira-Dama do nosso Pais, D. Ruth Cardoso. Muito obrigado.

O Sr- Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Miguel Martini. Com
relação à Comissão de Fiscalização Financeira e, em especial, à sua Presidência,
solicitamos que se faça o registro da questão de ordem, para futuras modificações do
Regimento Interno. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 1.284/97, do Deputado Jorge Eduardo
de Oliveira, que modifica o art. 80 da Lei n° 11.397, de 6/1/94, que dispõe sobre o
Fundo para a Infância e a Adolescência e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que
apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto com a Subemenda
ri0 1, de sua autoria à Emenda n° 1. da Comissão de Justiça, e com a Emenda n° 2,
que apresenta. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo n° 1, que apresenta, ficando prejudicadas a Emenda n° 1. da
Comissão de Justiça. a Subemenda n° 1, da Comissão de Saúde, à Emenda n° 1, da
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Comissão de Justiça, e, ainda, a Emenda n°2, da Comissão de Saúde. Em discussão,
o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.284197

Modifica o art. 80 da Lei n° 11.397, de 7 de janeiro de 1994, que dispõe sobre o
Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - O art. 90 da Lei n°11.397, de 7 de janeiro de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 8° - O Grupo Coordenador será composto pelos seguintes Conselheiros do

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, escolhidos
paritariamente, além do Banco do Estado de Minas Gerais - BEMGE -, agente
financeiro do Fundo:

1- 1 (um) representante da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação
Geral;

11-1 (um) representante da Secretaria de Estado da Fazenda;
III - 1 (uni) representante da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência

Social, da Criança e do Adolescente;
IV -3 (três) representantes da sociedade civil indicados em plenária do órgão.
§ 1° - Compete ao Grupo Coordenador, além das atribuições definidas no art. 4°,

inciso ifi. da Lei Complementar n° 27, de 18 de janeiro de 1993, aprovar o plano de
aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas nos planos de ação do
governo e em deliberação do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do
Adolescente, e acompanhar sua execução.

§ 20 - A liberação ou a transferência de verba ou recurso financeiro pelo Estado,
para investimento específico em programas e projetos de atendimento, defesa e
garantia dos direitos da criança e do adolescente, se dará após o parecer prévio do
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.".

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997
Adelino Carneiro Leão
Justificação: O Grupo Coordenador do Fundo tem como principais atribuições a

elaboração da política geral de aplicação de recursos, a fixação de diretrizes e
prioridades e o acompanhamento da execução orçamentária do Funda

A composição paritária com representantes da sociedade civil e órgãos
governamentais, além do agente financeiro, é fundamental para a garantia eficaz do
controle social.

A inclusão de duas agências de formação profissional tão específicas no Grupo
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Coordenador do Fundo não se justifica considerando-se a função do Grupo
Coordenador.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente é o órgão máximo
no Estado encarregado da defesa da garantia de direitos e da proteção da população
infanto-juvenil. sendo um organismo insuspeito, tanto no que concerne à sua
representatividade quanto à experiência e à qualificação de seus integrantes.

Atualmente, parcela expressiva de recursos vêm sendo liberados sem a aprovação
do Conselho, contrariando dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Desse modo, o parecer do Conselho é primordial para que as ações realizadas nesta
área possam ser prioritárias e desenvolvidas por entidades idôneas.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi
apresentado ao projeto o Substitutivo n° 2. de autoria do Deputado Adelmo Carneiro
Leão. Nos termos do § 2° do art. 195 da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência
vai devolver o projeto e o substitutivo à Comissão do Trabalho, para receber parecer.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei ti0 1.373197, do Deputado José Bonifácio,
que dispõe sobre renúncia à aposentadoria do servidor público estadual. A Comissão
de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo n° 1.
que apresenta. A Comissão de Administração Pública opina por sua aprovação na
forma do Substitutivo n° 1. apresentado pela Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 1 AO PROJETO DE LEI N° 1.373197

Acrescente-se o seguinte parágrafo ao art. 1 1, renumerando-se os demais.
An.	 °- ...................
§ .. . - - Aplica-se o disposto neste artigo ao servidor público estadual que estiver

acumulando os proventos de aposentado aos vencimentos de servidor público, em
desacordo com a acumulação admitida pelo art. 37 da Constituição Federal.

Sala das Reuniões. 30 de novembro de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Em acórdão votado pelo Supremo Tribunal Federal na sessão de

9/11194, em virtude do Recurso Extraordinário n° 163.204-6, ficou determinada a
extensão aos inativos dos impedimentos de acumulação de cargos públicos,
constitucionalmente previstos, salvo os casos permitidos pela Carta Magna.

A legislação federal, por sua vez, por meio do Decreto n° 2.334, de 6110197, dilatou
o prazo para opção entre provento de aposentado ou vencimento de servidor.

Nada mais justo, portanto, que o servidor estadual possa ter a mesma oportunidade
do servidor federal.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão. o Deputado
Sebastião Navarro Vieira apresentou a Emenda n° 1. Nos termos do § 2° do art. 195
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da Resolução n° 5.065, de 1990, a Presidência vai devolver o projeto e a emenda à
Comissão de Administração Pública, para receber parecer.

Discussão, em 11 turno, do Projeto de Lei n° 1447197, do Deputado Leonídio
Bouças, que cria o Programa Leitura de Jornais e Periódicos em Sala de Aula e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 e
2, que apresenta. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Esgotada a matéria em fase de discussão e tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário
que proceda à chamada para verificação do "quorum".

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, 4 Deputados

encontram-se em reunião de comissão, perfazendo o total de 39 Deputados. Não há,
portanto, "quorum" qualificado para a votação de propostas de emenda à
Constituição, mas o há para a votação dos projetos.

Votação. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.145197, do Deputado Wilson Pires,
que inclui, no currículo do ensino médio, a disciplina Primeiros Socorros. A
Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1°
turno. Em votação, o projeta Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Votação, em 2° turno, do Projeto de Lei n° 1.212197, da Deputada Maria José
Raueisen, que disciplina o afastamento remunerado de servidores públicos
candidatos a cargos eletivos. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido no 1° turno. Em votação, o projeto. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Fica, portanto. aprovado, em 2° turno, o Projeto de Lei n° 1.212/97 na forma do
vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 674/96, do Deputado Ajafinar Silva, que
torna obrigatória a instalação, nos ônibus de linhas intermunicipais, de instrumento
que permita aos passageiros a visualização da velocidade. O parecer da Comissão de
Justiça, pela inconstitucionalidade, foi rejeitado pelo Plenário. As Comissões de
Administração Pública e de Defesa do Consumidor opinam pela aprovação do
projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela sua aprovação com a
Emenda n° 1, que apresenta.Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Tendo em vista a
rejeição do projeto, fica prejudicada a Emenda n° 1. Arquive-se o projeto.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1,447/97. do Deputado Leonídio
Bouças, que cria o Programa Leitura de Jornais e Periódicos em Sala de Aula e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
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projeto. A Comissão de Educação opina pela sua aprovação com as Emendas n°s 1 e
2, que apresenta. Em votação, o projeto. salvo emendas. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Tendo em vista a
rejeição do projeto, ficam prejudicadas as Emendas n os 1 e 2. Arquive-se o projeto.

Votação. em 20 turno, do Projeto de Lei n° 716196. do Deputado Marcos Helênio,
que dispõe sobre a inscrição em concurso público para o ingresso na administração
pública estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na ftrma do vencido em 1° turno. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Marcos Helõnio, solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei n° 716196. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de "quorum" qualificado para a votação das

propostas de emenda à Constituição, a Presidência encerra a reunião. convocando os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já
publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 54 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às dez horas e quinze minutos do dia quatro de março de mil novecentos e noventa
e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Maria José
Haueisen e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Wilson Pires e Adelmo Carneiro Leão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, a Presidência procede à leitura
da seguinte correspondência: oficio do Banco do Brasil, que encaminha relatório
dispondo sobre agricultores beneficiados pelo PRONAF-Rural Rápido; Oficio n°
2.440197. da Delegacia Federal de Agricultura em Minas Gerais, publicado no
"Diário do Legislativo" de 14/1/98; Oficio n° 179197, do Presidente- da CASEMG,
solicitando recursos para sanar compromissos inadiáveis no referido órgão; Oficio n°
8198, do Banco do Brasil. e oficio do Presidente da OCEMG, publicados no "Diário
do Legislativo" de 712/98; oficio do Ministério da Fazenda, publicado no "Diário do
Legislativo" de 18112197; oficio da Deputada Maria José Haueisen, encaminhando
correspondência do Sr. José Ferreira da Conceição; cópia do Oficio n° 1.780, do
Presidente da RURALIvIINAS, publicado no "Diário do Legislativo" de 17/1/98;
Oficio n° 1.103, do Chefe de Gabinete do Secretário Executivo do Ministério da
Fazenda, publicado no "Diário do Legislativo" de 18112/97, e telegrama do
Secretário-Geral do Governador, publicado no "Diário do Legislativo" de 14/1/98.
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Encerrada a P Parte da reunião, passa-se à Y Fase da Ordem do Dia. Submetidos a
votação, são aprovados os Requerimentos nos 2.447, 2.456 e 2.457197. Passa-se , a
seguir, à V Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro
Leão apresenta requerimento, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a de Direitos Humanos, para se discutir a reforma agrária em Minas
Gerais e, de modo especial, no Triângulo. Colocado em votação, é aprovado o
requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de março de 1998.
Paulo Piau- Presidente - Luiz Fernando Faria - Antônio Andrade - Maria José

Haueisen.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.594

Comissão Especial
Relatório

Por meio da Mensagem n° 248198, o Governador do Estado expõe as razões pelas
quais opôs veto parcial à proposição de lei supramencionada, que regulamenta o art.
197 da Constituição Estadual.

Publicada no "Diário do Legislativo em 2012198, vem a matéria a esta Comissão
Especial para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
O veto parcial ora examinado incidiu sobre o art. 70 da proposição, o qual autoriza

o Poder Executivo a indenizar professor, regente de ensino ou servidor, do Quadro
do Magistério e do Quadro Permanente, cuja designação não tenha sido renovada em
decorrência da extinção de vagas, com a transferência para o município da
responsabilidade pela manutenção do ensino fundamental.

Aludindo a razões de ordem constitucional e de interesse público, o Governador
cita o art. 66. ifi. da Constituição do Estado, que lhe reserva a iniciativa privativa
para cuidar de matéria pertinente ao regime jurídico dos servidores públicos da
administração direta, autárquica e fundacional.

Aduz, ainda que o exercício da função pública de caráter transitório, caso em que
se enquadram os referidos servidores, é regido pelo alt lo da Lei n° 10.254. de
20/7/90 - Lei do Regime Jurídico único do Servidor Público Estadual,
constitucionalmente amparado no art. 37. IX. da Constituição Federal, que assim
estabelece:

"Art.37 - ......
IX- a lei estabelecerá os casos de contratação temporária de excepcional interesse
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público'.
Analisada à luz do direito, a decisão do Governador é plenamente aceitável, não

havendo objeções de natureza constitucional e legal a lhe opor.
Sob o enfoque do interesse público, embora não possam ser ignorados os

transtornos particulares a que estariam submetidos os servidores que perderam seus
postos de trabalho, devem ser considerados, preferencialmente, os interesses maiores
das comunidades escolares e dos municípios. Não seriam aceitáveis prejuízos aos
alunos. tais como a redução da oferta de vagas ou a queda da qualidade do ensino
oferecido pelas escolas municipalizadas.

Quanto aos servidores, a lei é explicita: o ato de designação é de caráter
temporário, por prazo determinado e motivo expresso, sendo automática sua dispensa
quando expirado esse prazo ou cessado o motivo. Logo, não há como se falar em
indenização, uma vez que os critérios e as condições contratuais estão definidos em
lei.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela manutenção do veto ao art. 7 0 da Proposição de Lei n°

13.594.
Sala das Comissões, 17 de março de 1998.
Mauro Lobo. Presidente - Wilson Pires, relator - Maria José Haueisen (voto

contrário).
PARECER SOBRE O VETO TOTAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.604

Comissão Especial
Relatório

Usando da atribuição que lhe confere o inciso Vifi do art. 90. c/c o inciso Udo art.
70, da Constituição do Estado. o Chefe do Executivo opôs veto total à Proposição de
Lei n° 13.604, que regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Carta mineira,
dispondo sobre a assistência social ás populações de áreas inundadas por
reservatórios, e dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 250198, publicada no "Diário do Legislativo" de 7/2/98,
o Governador do Estado encaminhou as razões do veto para apreciação desta Casa
Legislativa.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos regimentais, cumpre-nos emitir
parecer sobre o veto.

Fundamentação
A proposição em tela recebeu veto total, sob a alegação de ser inconstitucional e

contrária ao interesse público, uma vez que restringiria, por meio de seu art. 10, a
norma do dispositivo constitucional que se pretende regular, ou seja. estabelece
assistência aos que habitam imóvel "desapropriado" e não às "populações de áreas
inundadas por reservatórios", conforme expresso na Constituição. Além disso,
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argumenta-se que a proposição é contrária ao interesse público, porque tumultuaria a
atividade assistencial genérica do Estado, inserindo nela situação episódica mas não
fortuita. Afirma-se que a inundação provocada por construção de "reservatório
destinado ao aproveitamento econômico de recursos hídricos" é deliberada e
programada, sendo prevista e considerada em cada projeto, com indicação das
providências de caráter assistencial recomendadas e peculiares.

A reforçar a argumentação apresentada, cita-se que, por competência definida no
4-, ifi, da Lei n° 12.585, de 17/7197, "compete ao COPAM compatibilizar

planos. programas e projetos potencialmente modificadores do meio ambiente com as
normas e os padrões estabelecidos pela legislação ambiental vigente, visando à
garantia da qualidade de vida e dos direitos fundamentais da sociedade e do
indivíduo'.

Pela análise das razões apresentadas, depreende-se que não houve, por parte do
Governador, uma leitura criteriosa do texto da proposição, que foi originada de uni
projeto amplamente discutido nas comissões desta Assembléia especialmente na de
Meio Ambiente, onde recebeu elogios de representantes dos órgãos do Poder
Executivo que aqui compareceram para participar de discussões e debates sobre a
matéria.

Não procede dizer, por exemplo, que a assistência prevista só seria prestada aos
que habitem imóvel "desapropriado" e que, assim, não se beneficiariam as
populações de áreas inundadas por reservatório. Ora, se consultarmos o art. l e seu
parágrafo único, veremos claramente que, por sua abrangência, tal requisito está
plenamente atendido, conforme transcrevemos a seguir:

"Art. 10O Estado prestará assistência social às populações de áreas inundadas
por reservatório destinado ao aproveitamento econômico de recursos hidricos, nos
termos desta lei, sem prejuízo da assistência social assegurada pela legislação em
vigor.

Parágrafo único - A assistência social será prestada àqueles que habitem imóvel
rural ou urbano desapropriado, bem como aos que nele exerçam qualquer atividade
econômica ai incluídos comerciantes. posseiros. assalariados. parceiros.
arrendatários. meeiros e assemelhados (grifos nossos)".

Fica, portanto, afastado o vicio de inconstitucionalidade alegado. A matéria diz
respeito, sem dúvida às populações diretamente envolvidas, que, invariavelmente, se
sujeitam aos impactos sociais de tais empreendimentos. Aliás, foram as
reivindicações desse segmento, apresentadas aos parlamentares por seus
representantes legítimos, que deram origem à proposição em análise, cujos
dispositivos advêm, em sua maioria, das sugestões e propostas então apresentadas.
Assint originaram-se propostas inovadoras, cuja finalidade é melhorar a sorte dessas
populações que se encontram em situação sabidamente desfavorãvel, quando vêem
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desesiruturados seu sistema de vida comunitária, suas atividades produtivas, suas
Jimulinç com a perda do pedaço de chão onde viveram e criaram suas raízes
culturais, sociais e econômicas. De ordinário, como as populações atingidas não
conseguem ter asseguradas as mesmas condições de vida, quase sempre migram, no
mais das vezes, para centros urbanos, onde vão engrossar os contingentes
marginalizados.

Assim, a proposição, transformada em lei, trará beneficios inequívocos aos
atingidos, definindo a assistência social que lhes deverá ser prestada em consonância
com suas reais necessidades. Os beneficios advirão, entre outros, da criação do
Programa de Assistência às Populações Atingidas. o PRO-ASSISTE, por meio do
qual lhes será prestada assistência jurídica e psicológica, bem como atendimento
médico, odontológico e hospitalar. Prevê-se, também, a abertura de linhas de
financiamento para o desenvolvimento de atividades produtivas. A inovação da lei
recai, ainda, na obrigatoriedade de elaboração, por parte dos empreendedores, de
planos de assistência social, a serem aprovados pelo Conselho Estadual de
Assistência Social - CEAS -, perante o qual ficará assegurado à entidade
representativa das comunidades atingidas o direito de manifestar-se.

Quanto à competência atribuída ao COPAM para compatibilizar planos,
programas e projetos potencialmente modificadores do meio ambiente com as
normas e os padrões da legislação ambientaL visando à garantia da qualidade de vida
e dos direitos fundamentais da sociedade e do indivíduo, lembramos que
normalmente tem sido relegada a solução das necessidades especificas dessas
populações. Assim, a proposição em tela traz uma garantia, uma vez que condiciona
a concessão de licenciamento ambiental dos empreendimentos de aproveitamento
hídrico à apresentação de estudos ambientais que contemplem plano de assistência
social aprovado pelo CEAS. Dessa forma, somente após a implantação do plano
assistenciaL será liberada a licença de operação do empreendimento. Ressalte-se que,
por iniciativa de parlamentares, já prevendo o entrelaçamento dessas questões
ambientais e sociais, há algum tempo. a Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável passou, por força de lei, a integrar o CEAS.

Nesse sentido, a proposição tem o mérito de, ao regulamentar o dispositivo
constitucional. balizar as diretrizes para uma assistência social voltada
especificamente para os atingidos. dado o seu caráter peculiar.

Essas são as razões que nos levam a não concordar com o veto oposto pelo
Governador à Proposição de Lei n° 13.604.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei n°

13604.
Sala das Comissões. 17 de março de 1998.



Marco Régis. Presidente - Maria José Haueisen. relatora - Dinis Pinheiro.
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ATA DA 3492 REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 1713198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - ta Parte: V Fase (Expediente):
Atas - Correspondência: Ofícios, telegrama e cartões - 2a Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.635 a
1.641198 - Requerimentos nos 2308 a 2.516198 - Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos e do Deputado Marcelo Gonçalves -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila (2), Marco
Régis e Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada Maria José
Haueisen e dos Deputados Carlos Pimenta, lvo José, Raul Lima Neto e
Leonídio Bouças - 23 Parte (Ordem do Dia): i 2 Fase: Abertura de Inscrições -
Palavras do Sr. Presidente - Decisão da Presidência - Leitura de
Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
Marcelo Gonçalves; inclusão do Projeto de Lei no 1.195/97 em ordem do dia
para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de 1990 - Votação de
Requerimentos: Requerimento da Comissão de Direitos Humanos;
aprovação - 2 2 Fasé Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 2.263194; requerimento contido no Oficio n° 39198,
do Governador do Estado; aprovação - Votação, em 2 0 tumo, do Projeto de
Lei n°716/96; rejeição; verificação de votação; inexistência de"quorum" para
prosseguimento dos trabalhos; anulação da votação - Encerramento - Ordem
do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:	 -
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo

Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria
Olívia - Adelmo Cameiro Leão - Agostinho Patrús - Aílton vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Erínano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Olinto
Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião
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Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila
Wilson Pires - Wilson Trópia.	 -

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta
a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os
nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
das atas das três reuniões anteriores.

i a Parte
i a Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Alberto Pinto Coelho, 2°-Secretário TMad hoc", procede à

leitura das atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem
restrições.

Correspondência
- O Deputado Dilzon Meio, 4 0-Secretário, nas funções de 1 0-Secretário, lê a

seguinte correspondência:	-
OFICIOS

Do Sr. Neodi Saretta, Presidente da Assembléia Legislativa de Santa
Catarina, comunicando a composição da Mesa Diretora desse Poder para a
4a Sessão Legislativa da 13a Legislatura.

Do Sr. Raimundo Moreira, Presidente da Assembléia Legislativa do
Tocantins, encaminhando cópia do Requerimento n° 1 .218/98, aprovado pelo
Plenário dessa Casa em 1012198. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Da Sra Maria Elizabeth Santiago Contreiras, Secretária Adjunta da
Secretaria de Políticas de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho,
encaminhando cópia do Termo Aditivo n° 005198 ao convênio celebrado
entre esse órgão e a Secretaria do Trabalho. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100,
inciso XVI do Regimento Interno.)

Do Sr. Luiz Valcov Loureiro, Diretor de Programas da Fundação CAPES,
em atendimento a requerimento do Deputado Geraldo Nascimento
(solicitação de estudos sobre a viabilidade de criação de uma escola
técnica), informando que é atribuição dos Estados a responsabilidade pela
manutenção desse nível de ensino-

Do Sr. Nélson F. Lins D'Albuquerque Júnior, Diretor do Departamento de
Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria de Direito Econômico do
Ministério da Justiça, em resposta a requerimento do Deputado Geraldo
Nascimento, informando a respeito da atuação da delegação brasileira,
composta por representantes dos Ministérios da Justiça, da Fazenda e das
Relações Exteriores, em negociações junto ao MERCOSUL. (- A Comissão
de Defesa do Consumidor.)
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Dos Srs. Cloves Rodrigues, Clóvis Aparecido Nogueira Edilson Alves Vilas Boas,

Edmundo Gonçalves Cordeiro, Guido Fontgalland Marfins Mona, José Francisco
Neto e LOUIivai Domingues Franco, respectivamente, Prefeitos Municipais de
Campanário, São Lourenço, Porteirinha. Buritizeiro, São Domingos do Prata,
Gonçalves e Santa Vitória, e dos Srs. MUndo Barbosa Neto, Arnaldo Pereira dos
Santos, Eduardo Pereira Barbosa. Laniiniar Rosa de Lima Perboar Tiago de Queiroz
(2), Rafael de Aguiar Vilela e Rui Pereira Tavares, respectivamente, Presidentes das
Câmaras Municipais de Piuí, Itabirito, Três Manas, São João da Ponte. Iturama,
Pouso Alto e Bicas, manifestando seu apoio ao Projeto de Lei n° 1.517197. (-
Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.517/97.)

Da Sia- Dione Maria Peres e dos Srs. Jair de Oliveira Filho. José Benísio Werneck,
Marco Antônio Cordeiro, Wanderley José de Faria e Wantuir Ferraz,
respectivamente. Presidentes das Câmaras Municipais de CoromandeL Visconde do
Rio Branco, João Monlevade, Congonhas, Conselheiro Laiete e Viçosa, solicitando
a retirada de tramitação da Proposta de Emenda à Constituição n° 48197. (- Anexem-
se à Proposta de Emenda à Constituição n° 48/97.)

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de Araguari,
solicitando isenção do ICMS incidente sobre a passagem de Araguari a Uberlândia
no transporte coletivo semi-urbano. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Edson Battilani. Presidente da Câmara Municipal de Campo Mourão, PR,
solicitando providências em relação à cobrança de pedágios nas rodovias federais e
estaduais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Hamilton Viana Neves. Presidente da Câmara Municipal de Januária
solicitando sejam realizadas gestões junto ao Ministério da Marinha com vistas a que
seja revogada a Portaria Ministerial n° 39. de 5/2/98, que extinguiu a Agência
Fluvial & Januária. (- A Comissão de Transporte.)

Do Sr. Saint-Clair Valadares. Presidente da Câmara Municipal de Axinos (2),
manifestando o repúdio dessa Casa Legislativa pela atitude do Sr. Rutílio Eugênio
Cavalcante, Administrador do Noroeste. que se empenhou em conseguir "habeas
corpus" para o Prefeito Municipal de Arinos, bem como pela atitude de Secretário da
Segurança Pública, que designou Delegados e Detetives para fazer a segurança do
referido Prefeito. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Moacir Eustáquio de Sousa Vice-Presidente da Câmara Municipal de
Mateus Leme, solicitando providências urgentes com o objetivo de coibir os
constantes e trágicos acidentes ocorridos na MG-050. no local denominado Morro
Grande. no Município de Itaúna. (- A Comissão de Transporte.)

Dos Srs. Marcos Raymundo Pessôa Duarte. Presidente do BDMG; Elmo Meirelles
PahL Superintendente Estadual do Banco do Brasil; e Ronan Ramos de Oliveira,
Chefe do Cerimonial e Relações Públicas do Governo do Estado de Minas Gerais,
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agradecendo, este último em nome do Governador do Estado, o convite para a
reunião especial em homenagem à empresária Maria Lúcia Clementino Nunes.

Do Sr. Homero Ferreira Diniz. Superintendente de Negócios da CEF em Minas
Gerais (3), dando ciência da liberação de recursos financeiros destinados ao Estado e
à COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100. XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Antônio F. C. Bahia Filho. Chefe-Geral da EMBRAPA Milho e Sorgo,
dando ciência da organização de seminários sobre temas de relevância para o
aprimoramento e o aumento da competitividade do negócio agrícola e solicitando a
indicação de assuntos a serem priorizados nos debates e de profissionais que possam
participar dos seminários. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Antônio Francisco de Meio, Presidente da Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Sapucai - AMESP -, solicitando que esta Casa reivindique do
Governo Federal e do Congresso Nacional a adoção de medidas que reduzam os
encargos repassados aos municípios com a Lei n° 9424. de 1996. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Antônio Carlos Pereira, Diretor-Presidente da BHTrans, encaminhando
cópia da matéria "Os Barões do Transporte Urbano", publicada na revista "Veja", e
de editoriais dos jornais "O Estado de São Paulo" e "Jornal da Tarde", os quais
tratam da licitação do transporte coletivo nesta Capital. (- A Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Augusto César Soares dos Santos. Diretor-Presidente da Associação dos
Servidores da RURALMINAS, solicitando a intercessão desta Casa junto à
Secretaria de Administração, para se agilizar o processo de aprovação da nova tabela
salarial da RURALMINAS. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Fórum Mineiro de Educação para a Cidadania e outras entidades,
manifestando-se contrariamente à aprovação de proposições que menciona. (-
Anexem-se cópias à Proposta de Emenda à Constituição n° 47/97. aos Projetos de Lei
Complementar n°s 27 e 29/97 e ao Projeto de Lei n° 1.544197.)

Dos Pastores Evaido Carlos dos Santos. Presidente da Convenção Batista Mineira;
José Renê Toledo. Secretário-Geral da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, seção
de MG; Willian Robson Leite. Presidente da Associação Evangélica Brasileira
solicitando apoio à aprovação do Projeto de Lei n° 1.276197. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei n° 1.276197.)

Do Sr. Pedro Tafuri, funcionário público, solicitando se faça gestão junto à
Secretaria de Administração para se promover novamente o Programa de Demissão
Voluntária - PDV -, nos mesmos moldes de 1996. (- A Comissão de Administração
Pública.)

TELEGRAMA
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Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado,

em atenção a oficio de 2211198, informando que o assunto foi encaminhado à
Secretaria de Assuntos Municipais, para exame.

CARTÕES
Do Sr. Paulo Fernando Silveira, Juiz Federal, agradecendo o convite para a

reunião de estudos sobre a situação das rádios comunitárias no Estado. (- A
Comissão Especial - Rádios comunitárias.)

Da Sra. Zélia Froes Noronha, agradecendo a manifestação da Casa por ocasião do
falecimento do Sr. Antônio Marcos Noronha.

Y Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.635198

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Carmo do Paranaíba, com sede no Município de Carmo do Paranaiba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Carmo do Paranaíba, com sede no Município de Carmo do
Paranaíba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de Carmo

do Paranaíba já teve sua importância reconhecida em âmbito local, ao ser declarada
de utilidade pública pelo Legislativo desse município. A entidade cumpre suas
finalidades estatutárias e sociais no que concerne às atividade assistenciais,
beneficentes ou filantrópicas, o que contribui para a conscientização e a participação
da comunidade nas soluções de seus principais problemas.

Diante disso, entendemos que a aludida Associação merece o título declaratório de
utilidade pública também no âmbito estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.636/98
Declara de utilidade pública a Central Única das Associações dos Bairros de

Teófilo Otôni, com sede no Município de Teófilo Otõni.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
MI 1° - Fica declarada de utilidade pública a Central única das Associações dos

Bairros de Teófflo Otôni, com sede no Município de Teófllo Otôni.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de março de 1998.
Wilson Pires
Justificação: A Central única das Associações dos Bairros de Teófllo Otôni tem

por finalidade a prestação de assistência social, desportiva, educacional cultural e de
saúde, tendo ainda por prioridade o combate à fome e à pobreza.

A entidade não possui fins lucrativos, e sua diretoria é constituída por membros
idôneos, que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

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

PROJETO DE LEI N° 1.637198
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva Unidos do Vale, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva Unidos do

Vale, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Saladas Reuniões, 11 de março de 1998.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a Associação Esportiva

Unidos do Vale é uma entidade sem fins lucrativos que visa a desenvolver a
atividade esportiva entre o povo da comunidade

Pelo êxito que a entidade vem alcançando no desempenho de suas atividades, por
certo este parlamento reconhecerá o seu valor, declarando-a de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação para deliberação, nos termos do art. 188. c/c O art. 103, inciso I. do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.638198
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Pró-Moradia com sede no

Município de Muriaé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Associais Pró-

Moradia, com sede no Município de Muriaé.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Bené Guedes
Justificação: A entidade Obras Sociais Pró-Moradia é uma sociedade civil sem

finalidade lucrativa que tem por objetivo promover a construção e a melhoria de
casas populares, por meio do sistema de mutirão, e prestar assistência às famílias
beneficiárias, desenvolvendo projetos educacionais e humanitirios.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões 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° 1.639198
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Manoel

Figueiredo Linhares, com sede no Município de Astolfo Dutra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Manoel Figueiredo Linhares. com sede no Município de Astolfo Dutra.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de março de 1998.
Bené Guedes
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Manoel Figueiredo Linhares é

uma sociedade civil sem finalidade lucrativa que tem por objetivo promover o
desenvolvimento social, comunitário, educacional, cultural, recreativo e desportivo
no Município de Astolfo Dutra e região.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação deste projeto.

- Publicado. vai o projeto às Comissões 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° 1.640198
Dispõe sobre procedimentos preventivos relativos a obras de arte na construção

civil e da outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei define procedimentos preventivos referentes a obras de arte na

construção civil e às condições de sua realização.
Art. 2° - 0 poder público manterá relação atualizada de obras de arte na construção
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civil pertencentes ao Estado, classificando-as, conforme sua finalidade, em:

1-pontes;
II - viadutos;
m - túneis;
IV - passagens inferiores;
V - pontilhões;
VI - passagens subterrâneas para pedestres;
VII - passarelas.
Art. 3°- As obras de arte de que trata o artigo anterior receberão vistorias técnicas

de rotina.
§ 1° - As vistorias mencionadas neste artigo serão realizadas com a periodicidade

mínima de uma vistoria a cada doze meses.
§ 2° - A vistoria técnica de rotina será realizada sem o emprego de instrumentos de

precisão ou equipamentos especiais e será registrada no Relatório de Vistoria
Técnica de Rotina no qual constarão:

1- informações descritivas sobre o estado de conservação da obra, relacionadas em
função dos seus diversos componentes e classificadas em:

a) bom
t» aceitável;
c) sernicritico;
d) crítico;
H - documentação fotográfica;
III - nome, titulo, número do registro no Conselho Regional de Engenharia e

Arquitetura - CREA - e do profissional responsável pela vistoria;
IV - número da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART - do serviço

realizado.
§ 30 - O Relatório de que trata o parágrafo anterior será apreciado e aprovado por

profissional legalmente habilitado, pertencente ao quadro de servidores do Estado.
Art. 40 - Constatada no Relatório de Vistoria Técnica de Rotina qualquer anomalia

classificada como de risco, será realizada vistoria técnica especial.
Art. 50 - A vistoria técnica especial será executada por meio de inspeção visual,

documentação fotográfica e emprego de instrumentos de precisão e equipamentos
es.

§ 1 0 - A vistoria técnica especial será registrada em laudo técnico de vistoria, no
qual constarão, além das informações previstas no § 2° do art. 3° desta lei,
informações sobre as características das anomalias, prováveis causas e sugestões de
correção.

§ 20 - O laudo técnico de vistoria será realizado por profissional legalmente
habilitado, cadastrado e autorizado pela Comissão Estadual de Vigilância das Obras
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de Arte na Construção Civil.

Art. 6° - Independentemente das vistorias técnicas de rotina, serão realizadas
vistorias técnicas especiais, com a periodicidade mmninli de uma vistoria a cada sete
anos.

Art. 7°-O poder público efetuará o Controle de Serviços e Obras de Manutenção
Preventiva e Reparadora das Obras de Arte na Construção Civil.

Art. 8°- Será mantida em local visível e de fácil percepção, placa indicativa junto
às obras de arte, constando a data da realização da última vistoria técnica de rotina,
suas conclusões e os dados qualificativos do profissional responsável pelo relatório.

Mi. 90 - Fica criada a Comissão Estadual de Vigilância das Obras de Arte na
Construção Civil, com a finalidade de implantar a política de procedimentos
preventivos para obras de arte na construção civil, esclarecer a população sobre
eventuais riscos, identificar e diagnosticar anomalias, verificar procedimentos de
correção e reparos de projetos e execução de obras e serviços de manutenção. além de
encaminhar relatório independente solicitando o embargo de obra pelo poder
público.

§ 1° - A Comissão de que trata este artigo será composta de 11 (onze) membros, 5
(cinco) indicados pelo Poder Executivo e 6 (seis) pela sociedade civil, na proporção
de 2 (dois) pelo meio acadêmico. 1 (um) pelas empresas de pesquisa tecnológica, 1
(um) pelas entidades de defesa do consumidor e 2 (dois) entre especialistas indicados
pelo CREA-MG.

§ 2° - Os integrantes da Comissão mencionados no parágrafo anterior deverão ser
profissionais habilitados para o exercido das flmções a que se refere este artigo.

§ 30 - O mandato dos membros da Comissão será de 3 (três) anos, permitida uma
recondução por igual período.

§ 4° - A Comissão, por meio de votação, escolherá entre seus membros um
coordenador, com mandato de 1 (um) ano.

Art. 10 - As vistorias mencionadas nesta lei poderão ser realizadas pelo poder
público municipal, mediante convênio com o Estado de Minas Gerais.

Mi. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 60 (sessenta)
dias contados de sua publicação.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 13- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 4 de março de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: A proposição ora apresentada tem o significativo escopo de dotar o

Estado de mecanismos capazes de proporcionar-lhe procedimentos eficazes para
prevenção e manutenção de suas obras de arte mais importantes, tais como pontes e
viadutos.
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Observamos, recentemente, em prédios construídos pela iniciativa privada a

ocorrência de lamentáveis incidentes, tais como a queda de prédios em São José do
Rio Preto e no Rio de Janeiro, no famoso caso Sersan. Há mais tempo houve o
episódio de desmoronamento do pavilhão da Gameleira, de proporções catastróficas.
Com relação a obras de arte da construção civil sob a tutela do poder público, tais
riscos estão sempre presentes, justificando a medida aqui pleiteada.

E de se salientar que estudos realizados por entidades técnicas competentes têm
registrado a ocorrência de situações de risco envolvendo pontes, viadutos ou túneis
públicos. Não é incomum que aconteçam tais eventos

Para solucionar essa questão. entidades como o CREA-SP vêm se empenhando em
sugerir providências para que os governos atuem de maneira eficaz na prevenção de
riscos envolvendo tais obras.

Trata-se, assim, de projeto de real utilidade para a população, enquadrando-se no
espírito da boa legislação, razão pela qual contamos com o apoio dos caros pares
para sua pacífica tnnútação e integral aprovação nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos ternos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.641198
Institui a obrigatoriedade da higienização e desinfecção dos reservatórios prediais

de água destinada ao consumo humano e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Os responsáveis pelos reservatórios prediais de água destinada ao

consumo humano são obrigados a providenciar a higienização e a desinfecção desses
reservatórios, manter sua boa conservação e proceder ao controle sanitário da água
neles contida.

Art. 20 - Para os efeitos desta lei, os reservatórios prediais de água classificam-se
em:

- Doméstico - quando fornece água exclusivamente a uma residência;
11 - Semi-Coletivo - quando fornece água a mais de uma residência ou a

condomínios residenciais, comerciais ou similares;
ifi - Coletivo - quando fornece água a escolas. creches, hotéis, restaurantes,

hospitais, terminais de transportes, quartéis, locais de trabalho ou de lazer e qualquer
outro prédio de afluência pública.

Art. 30 - Os prestadores dos serviços de higienização e desinfecção dos
reservatórios prediais de água previstos nesta lei deverão manter, obrigatoriamente,
pelo menos 1 (uni) engenheiro sanitário e 1 (uni) engenheiro químico, credenciados
pela autoridade sanitária.

Art. 40 - A higienização e a desinfecção dos reservatórios prediais de água terão
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natureza preventiva.

Parágrafo único - As medidas de que trata este artigo serão realizadas com a
periodicidade mínima de uma vez a cada 4 (quatro) meses.

MI. 5° - A boa conservação dos reservatórios prediais de água se caracteriza pela
ocorrência simultânea dos seguintes requisitos:

1- segurança fisica da estrutura;
II- ausência de rachaduras, vazamentos ou infiltrações;
III - vedação impeditiva da penetração de insetos, animais e outros agentes

patogênicos;
IV - segurança sanitária da água, conforme os padrões de potabilidade vigentes.
Art. 6° - O controle sanitário da água contida nos reservatórios prediais será feito

mensalmente, competindo a seus responsáveis providenciar a execução da respectiva
análise bacteriológica mensal.

Parágrafo único - Nos casos em que a água seja proveniente de poços particulares
ou de outras fontes que não a rede pública de abastecimento será também obrigatória
a análise fisicoquímica a cada 4 (quatro) meses.

Art. 7° - Os serviços necessários ao cumprimento do disposto no art. 4° desta lei,
serão executados exclusivamente por pessoas fisicas ou jurídicas capacitadas e
credenciadas pela autoridade sanitária competente.

§ 1° - Executados os serviços exigidos no art. 4° desta lei, o prestador de serviços
credenciado expedirá Atestado de Saneamento, com validade máxima de 4 (quatro)
meses.

§ 2° - Os prestadores de que trata este artigo ficam impedidos do exercício de
quaisquer atividades que, por envolver contato com substâncias contaminadas ou
poluentes, sejam incompatíveis com o saneamento de reservatórios de água destinada
ao consumo humano.

MI. S° - A inobservância, por ação ou omissão, de qualquer dispositivo desta lei ou
do programa de controle de que trata o art. 9° sujeita o agente, pessoa fisica ou
jurídica, a sanção nos termos abaixo estabelecidos, sem prejuízo da responsabilidade
civil  penal:

1- advertência por escrito, estabelecendo prazo não superior a 30 (trinta) dias para
a regularização da irregularidade constatada;

11- multa diária de até 1.000 UFJRs;
ifi - interdição dos reservatórios, quando constatada irregularidade que possa

ocasionar grave risco à saúde pública.
Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até 60 (sessenta)

dias contados de sua nublicacão esnecialmente criando programa de controle dos
reservatórios de água para consumo humano.

MI. 10-Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 4 de março de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: A presente iniciativa parte de pressupostos já consagrados relativos à

importância fundamental da qualidade da água para a saúde do ser humano. A água
para o consumo humano deve não apenas receber o tratamento adequado dado pela
empresa de abastecimento, é necessário que também seja acondicionada de maneira
correta e higiênica, pois que, do contrário, o consumidor fica exposto aos mesmos
riscos de contaminação e de abalo à sua saúde.

O jornal "O Estado de São Paulo", em reportagem feita em outubro de 1997,
mostrava que a qualidade da água piora ao passar pela caixa:

"Teste revela que água chega potável às casas, mas perde cloro ao passar por
reservatórios sujos.

A dona de casa Olivia Alfano, de 63 anos, deixa até de tomar banho quando falta
água da rua. Isso tudo para não ter de utilizar a água da caixa, que não se lembra
quando foi a última vez que foi limpa. O teste realizado pelo Estado registrou a
presença 0,9 p.p.m. de cloro na caixa-d'água de Olivia, abaixo do padrão. "Mas,
para beber, só compramos água mineral", justifica.

Ter índice quase zero de cloro na água da caixa não foi exclusividade só da dona
de casa, que mora no Ipiranga, na zona sul. Apenas 1 dos 15 testes realizados pela
empresa Controle Hídrico de São Paulo (Cohesp). na quinta-feira, registrou índice de
cloro acima dos padrões: 0,5 p.p.m.

Os técnicos da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp)
afirmam que a água da caixa deve ter ao menos 0,2 p.p.m. de cloro. Quando a água
chega no cavalete com presença do produto químico e ao passar pelas tubulações da
residência e caixa-d'água esse produto desaparece; é sinal de que o local não deve
estar limpo e passando por manutenção.

Bactérias - A outra hipótese é que o cloro pode ter desaparecido depois de ter
reagido com alguma bactéria existente no local. Para saber se essa água é potável ou
não, é preciso fazer um teste bacteriológico.

A água distribuída pela Sabesp recebe cloro e outros produtos químicos nas
estações de tratamento. Nas tubulações pode haver pequenos vazamentos e, por isso,
há risco de contaminação. Para evitar que isso aconteça, a Sabesp coloca cloro
residual antes da distribuição. A presença de cloro no teste feito no cavalete é a prova
de que não houve contaminação por germes no caminho entre a estação e a casa dos
consumidores.

Sem cloro - Na casa da dona de casa Maria Lígia Alves, por exemplo, na Vila
Maneta zona leste, a água da rua chegou com índice de 1 p.p.m. e depois que passou
pela caixa não registrou mais cloro. "Não usamos da caixa porque faz tempo que não
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a limpamos", admite Maria Ligia. Na única residência que a Cohesp registrou índice
de cloro acima de 0,5 p.p.m., a dona de casa Maria José Marzzali reclamou do sabor
do produto. "Tem gosto de alga", conta.

"Sempre lavo a vela do filtro achando que é esse o problema, mas não é", explica.
A moradora da Pompéia diz que sempre tem de comprar água mineral.

Cuidados - "É recomendado limpar a caixa-d'água duas vezes por ano", diz o
proprietário da Cohesp. Rogério Felisoni. "Coliforme não tem padrão social." Para
limpá-la, é preciso fechar o registro geral da entrada da água da casa e depois abrir
as torneiras e dar descarga para esvaziá-la. E recomendável não usar produtos de
limpeza, como sabão ou detergentes.

O ideal é colocar água sanitária ou cloro para total desinfecção depois de encher a
caixa novamente. 1-lá duas fórmulas. A primeira é 1 litro de água sanitária por mil
litros de água (tem de deixar duas horas em descanso e depois descartar essa água).
A segunda fórmula é 1 gota de cloro p/ 1 litro de água. Depois de ter feito a limpeza,
é só tampar corretamente a caixa para evitar novas contaminações. Apesar da
qualidade da água da caixa não ser responsabilidade da Sahesp dúvidas podem ser
tiradas pelo telefone 195. (Alecsandra Zapparoli)".

O engenheiro Ricardo Luiz Silva, Diretor da HIGISERVICE-SP, concorda com
essas conclusões, apontando para a necessidade de se processar freqüentes e
preventivos mecanismos de controle da qualidade dos reservatórios de água para o
consumo humano.

Técnicos da HIGISERVICE-SP esclarecem que os problemas da qualidade da água
destinada ao consumo humano refletem a situação de abandono em que se encontram
os consumidores de todo o Brasil. E salientam que embora as companhias de
saneamento recomendem limpar a caixa-d'água duas vezes por ano, a periodicidade
adequada para o saneamento dos reservatórios, com as respectivas higienização,
desinfecção e análises laboratoriais de sua água. depende de fatores específicos a
cada reservatório. Assim, a periodicidade segura a cada caso deve ser estabelecida
atavés do monitoramento constante da qualidade da água que passa pelo reservatório.
Segundo eles, a experiência de dez anos atuando com exclusividade nessa atividade
tem mostrado que a maioria dos reservatórios de água necessitam desses cuidados em
intervalos máximos de quatro meses. Ou seja, para que o consumidor tenha unia
razoável proteção contra doenças de veiculação hídrica. os seus reservatórios devem
ser saneados por profissionais devidamente habilitados (e que não tenham contato
com substâncias contaminadas ou venenosas, como é o caso daqueles que se ocupam
de limpeza de fossas, desentupimentos ou dedetização), pelo menos três vezes por
ano. Isso deixando claro que essa periodicidade não implica em que a água contida
nos reservatórios esteja absolutamente livre de contaminação. Esta pode ocorrer a
qualquer momento, portanto é indispensável que seja feito o monitoramento de sua
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qualidade, através dos exames laboratoriais necessários para certificar a sua
potabilidade, com a maior freqüência possível. E inaceitável que comprniliia
operadoras de redes públicas de abastecimento de água. e órgãos governamentais
ligados à saúde pública, continuem prestando informações ou fazendo
recomendações vagas, incorretas e muitas vezes levianas, relativas a esse assunto.
Essas informações geralmente são divulgadas sem o conhecimento dos seus mais
competentes profissionais. E muita irresponsabilidade as entidades que detêm em
seus quadros as mais brilhantes inteligências do setor deixarem de prestar certas
informações de forma cristalina e transparente - como a água deve ser - sobre os
graves riscos à saúde que ela pode representar, caso não receba os cuidados
necessários.

Nesse sentido, aliás, é a tese apresentada pelo engenheiro Sérgio Silva no 16°
Congresso da ARES, em 1991, sob o título "Reservatório Predial de Agua: Vítima ou
Vilão?", com parecer técnico dos engenheiros Luiz Otávio da Mota Pereira e Miguel
Elias. respectivamente Presidente Nacional e Presidente da seção paraense da ARES,
que foram absolutamente favoráveis ao projeto, conferindo-lhe total legitimidade.

Considerando, pois, as afirmações de estudiosos e pesquisadores, que vêm
constatando, ao longo dos anos, o papel preponderante da oferta de água e esgoto na
erradicação de doenças, podemos avaliar a extrema relevância do presente projeto,
contando com o apoio dos caros Deputados para sua aprovação nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Saúde e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regunento
Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.508198, do Deputado José Henrique, solicitando voto de congratulações com o

Hospital Socar por seus 30 anos de fundação. (- A Comissão de Saúde.)
N° 2.509/98, do Deputado Paulo Piau- pedindo seja formulado apelo ao Secretário

da Fazenda para que submeta ao Conselho Nacional de Política Fazendária proposta
de isenção de ICMS para veículos com capacidade para mais de 5 passageiros,
adquiridos por motorista profissional autônomo e destinados exclusivamente a
transporte escolar. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

14° 2.510/98 2 do Deputado Kemil Kumaira, pleiteando seja feito pedido ao
Governador e ao Diretor-Geral do DETEL visando á instalação da TV Minas no
Município de Santa Helena de Minas. (- A Comissão de Transportes.)

14° 2.511198, do Deputado Kemil Kurnaira solicitando seja feito à pedido à
TELEMIG visando à instalação de um posto telefônico no povoado de Campo Novo
e na comunidade de Vazante Funda, no Município de Aguas Vermelhas. (- A
Comissão de Administração Pública.)

14° 2312198, do Deputado João Leite, pleiteando seja encaminhado à Promotoria
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da Vara de Execução Criminal de Belo Horizonte e ã Defensoria Pública do Estado a
denúncia apresentada à Comissão de Direitos Humanos por José Carlos Borges,
detento na Casa de Detenção Dutra Ladeira, em Ribeirão das Neves, em que alega ter
sido condenado injustamente, em razão & depoimento prestado sob tortura e coação
policial. (- A Comissão de Direitos Humanos.)

N° 2.513/98. do Deputado João Batista de Oliveira solicitando se faça apelo ao
Governador, pedindo a estadualização e a pavimentação da estrada que liga
Buenópolis ao Distrito de Curimatai. (- A Comissão de Transportes.)

N° 2.514198, do Deputado Romeu Queiroz, pedindo a inserção, nos anais da Casa
do artigo "Enfim, o Espírito de Minas", do jornalista Carlos Lindenberg, publicado
no jornal "Hoje em Dia" de 1313198. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.515198, do Deputado Hely Tarquinio, solicitando licença no dia 20/3/98, para
tratar de interesses particulares. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.516/98. do Deputado Gil Pereira, pedindo que a Mesa apresente um projeto
de resolução alterando a denominação da Comissão de Turismo. Indústria e
Comércio para Comissão de Turismo. Indústria, Comércio e Assuntos para
MERCOSUL. (- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos e do Deputado Marcelo Gonçalves.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Wanderley

Ávila (2), Marco RÉgis e Mauri Torres.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, funcionários

desta Casa que nos escutam das galerias, telespectadores que acompanham os
trabalhos da Assembléia Legislativa, estamos aqui para tratar de um fato que eu
considero sério, que eu considero grave. Quero relembrar um pouco. No final de
1991, ocupei esta tribuna para fazer uma denúncia relacionada com as verbas de
subvenção social que eram distribuídas de maneira estranha, com muita corrupção, e
que causavam mal-estar às pessoas que tomavam conhecimento dessa distribuição
feita de maneira indiscriminada, com favoritismo, vantagens eleitoreiras e,
sobretudo, com corrupção. Naquela época, denunciei desta tribuna o uso e o abuso &
recibos em branco, que eram passados para os Presidentes de associações para que
eles assinassem sem saber qual a quantia que iriam receber. Aqui denunciei o uso
indevido do dinheiro público que era escamoteado, desaparecia e, muitas vezes, nem
os próprios membros da associação sabiam que chegara uma verba para eles. Após a
minha denúncia, outros fatos foram surgindo, as pessoas foram se encorajando. Em
várias reuniões às quais estava presente, no interior de Minas Gerais, apareceram
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denúncias sérias, inclusive questionamentos cara a cara com os Deputados que
pediam recibo em branco. E veio o escândalo em todo o Estado, o escândalo que se
tomou público, o escândalo que resultou na queda de três Deputados. Lembro-me
que daqui, desta tribuna, a Deputada Elisa Alves fez uma acusação gravíssima a esta
Casa. Disse ela, naquela época, que o que ela havia feito, isto é, colocar dinheiro
público na sua conta pessoal, tinha aprendido nesta Casa. E que ela não seria
condenada sozinha porque era um peixinho no meio de peixes graúdos. Foram
expressões da Deputada Elisa Alves. Naquela época eu a questionei, pedindo-lhe que
desse nome aos bois porque era muito grave qualquer Deputado ser acusado dessa
maneira, indiscriminadamente. O escândalo tomou tal vulto que a famosa ASFAS
desapareceu. Desapareceu a Associação Feminina de Assistência Social da qual
1l7iam parte as esposas dos Deputados. Todos sabem o que era a ASFAS. Era o local
onde era depositado o dinheiro, que passava depois para a conta dos Deputados, que
prestavam conta só do principal, e a ASFAS ainda recebia dinheiro para gerenciar
um trabalho que era pago pela própria Assembléia Legislativa. O escândalo era
tamanho, e como era impossível consertar o estrago causado pela ASFAS, o melhor
foi que ela desaparecesse. Foi feita uma queima de arquivo. Não havia mais ASFAS,
ninguém mais tocava no assunto, e eu, ingenuamente, cheguei a pensar que, com a
gravidade do acontecimento, não mais haveria corrupção na distribuição das verbas
de subvenção. Uma verba que é questionável porque não é função nossa distribuir
dinheiro, não é função nossa, como parlamentares, dar assistência social a entidades.
a Prefeituras, a qualquer órgão público. Entretanto, nós também participamos dessa
distribuição. Mas participamos e queremos que ela seja feita de maneira
transparente. Participamos até porque consideramos que quando as pessoas,
sobretudo as mais simples, trabalham com entidades, organizam uma associação,
gerenciam essa organização de maneira correta, aprendem a lidar com o dinheiro
público, aprendem a lidar com a coisa pública. Entretanto, estamos vendo que as
coisas não são bem assim. Existem associações criadas pura e simplesmente para
receber verbas. Existem associações cujos sócios nem sabem como funcionanL
Associações que, com relação á parte burocrática, são perfeitas; existem agentes
políticos. lideranças políticas incumbidas de sua organização, de cuidar da papelada
para receber as verbas de subvenção. Com isso, verificamos que as denúncias estão
voltando. Tenho andado por todo o Estado, não apenas pela região do Mucuri e do
Jequitinhonha, mas também pelo Norte e pelo Sul. Além disso, no meu gabinete têm
sido recebidas denúncias freqüentes e escandalosas de Deputados que propunham a
distribuição da verba pedindo recibo antecipado Alguns até chegam a fazer
propostas indecorosas como "Eu passo 10 mil- você fica com 3 e me devolve 7", ou
"Eu passo 15, você fica com 2 e me devolve 13".

Sabemos que a corrupção perpassa todas as camadas da sociedade. Ela começa em
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Brasilia. mas vai passando por todas as camadas e chega até a pontinha de uma
associação. Sabemos. também, que em todas as camadas sociais, de Brasília até a
pontiziha da associação do bairro mais pobre da periferia mais carente, existem
pessoas que não se vendem. Alguns já deram a resposta, já deram o troco, dizendo
que não entrariam nessa jogada porque se envergonhavam diante de si mesmos, da
família dos filhos e dos associados, mas sabemos que outros toparam isso. Sabemos
que outros aceitaram esse tipo de corrupção.

E mais: quanta entidade fantasma é criada só para receber a verba de subvenção!
Visitei há pouco tempo, uma cidade de Minas Gerais onde me disseram que um
órgão oficial fez um levantamento e constatou que lá existem 54 associações
prontinhas para receber a verba social; entretanto, apenas 4 são conhecidas na cidade
e realmente fazem um trabalho social e exercem suas atividades. E lamentável que as
outras sejam nada mais, nada menos do que entidades fantasmas.

Estamos num ano eleitoral e estamos vendo como esse dinheiro é usado. Ele é
usado para distribuir bolsas, cestas básicas e cobertores, tudo isso de maneira
individual. A verba de subvenção tem um cunho comunitário. Ela tem de ser
distribuída para uma entidade, de maneira nenhuma para fulano, beltrano e sicrano.

Mais ainda, sabemos de lideranças políticas que vivem por conta de organizar
entidades em sua cidade. Preparam a papelada para, depois, se enriquecerem com as
verbas de subvenção. E não existe apenas um corruptor no poder público. Ninguém
consegue ser corrupto sozinho. Existe o que propõe e existe o que aceita. Por outro
lado, também existe o que propõe, mas existe o que se nega a entrar no esquema.

O jornal "Estado de Minas" trouxe, esta semana, problemas sérios com as verbas
de subvenção. Não podemos deixar que esses problemas continuem acontecendo,
continuem predominando. Não podemos ficar nessa situação como se nada estivesse
acontecendo. Então, faço um apelo ao Presidente desta Casa, aos homens públicos,
aos parlamentares que sabem o que é o dinheiro público e que temos que zelar por
ele. A democracia não existe sem o parlamento, mas o nosso anda enxovalhado.
Quando um Sérgio Nava participa de escândalos que vêem à tona, temos a certeza de
que ele não agiu sozinho. Ele que se cuide, porque o PC Farias morreu por ser um
arquivo vivo. O "Seu" Sérgio Naya que se cuide, pois ele é um arquivo vivo. Quando
ele resolver falar, estará sujeito também a desaparecer, como arquivo vivo que é.

Temos que zelar por este Plenário. Temos, ainda, que cuidar da nossa tarefa, que é
fiscalizar, denunciar e legislar. Distribuir verba de subvenção é um apêndice que não
deveria existir, se o Poder Executivo cumprisse de fato a sua tarefa de governar,
gerenciar, prestar assistência social e realizar obras. Estamos vendo que a situação
está seríssima no País. E com constrangimento que falo desse problema de subvenção
na Assembléia Legislativa. Parece que são todos iguais e que todo mundo participa
da corrupção. Essa é a imagem que o parlamento está deixando para o povo
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brasileiro.

O Poder Judiciário é preservado e parece que está numa redoma. O Poder
Executivo tem a chave do cofre na mão, distribui as benesses, precisando ser
cortado e bajulado. O Poder Legislativo é a caixa de pancada. Se não cuidarmos
pan que este Poder seja mais respeitado, e não respeitarmos os nossos pares e os
nossos eleitores, tenho certeza de que caminhamos a passos largos para que cada vez
mais o País se entregue à ditadura, ao abuso do Poder Executivo, à compra de votos e
à barganha do "toma lá. dá cá". E isto que estamos vendo no Brasil: a compra de
votos. Essa situação tem se repetido em muitas épocas e por muitas vezes. Na
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, vemos que quem é do Governo recebe
favores, benesses e obras nas suas bases. Já quem vota contra o Governo fica a pão e
água. Ora, o parlamento não é para dizer amém ao Poder Executivo. Ele existe para
fiscalizar, denunciar e legislar, repito. Infelizmente, estamos com um parlamento
viciado.

Faço um apelo aos senhores parlamentares - e sei que ainda há na Casa muitos
parlamentares corretos, honestos, que não se vendem nem se rendem. A nossa
obrigação é zelar pelo poder público e pelo dinheiro público. O nosso pré-candidato a
Governador do Estado usou esses dias uma frase que me agradou muito. Disse ele:
"Ser ético e honesto não é apenas não roubar, é também não deixar que outros
roubem e não deixar que haja desperdício do dinheiro público". Não roubar não pode
ser louvor para nenhum de nós. E condição "sine qua non" para que exerçamos
alguma função pública para que sejamos cidadãos e sejamos respeitados. Não
podemos consentir com o roubo ou com o desperdício do dinheiro público.

Precisamos ter cuidado, porque o povo está de olho em nós. Com muito direito e
com muita razão. Se os nossos eleitores nos fiscalizassem mais, se acompanhassem o
nosso trabalho e soubessem o que estamos fazendo, falando e como estamos votando,
tenho certeza de que o parlamento seria cada vez melhor. Temos de ter cuidado com
o que fazemos e com os nossos votos, até por respeito a nós mesmos, porque um dia
pode ser que a nossa casa também caia. Era o que tinhamos a dizer. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz;

Srs. Deputados; senhoras e senhores; está acontecendo hoje, em Belo Horizonte, uma
reunião com os técnicos do Programa Comunidade Solidária, os Prefeitos que
compõem esse amplo e importante programa do Governo Federal. Está presente a
Dra. Ana Peliano, e vamos ter, no decorrer do dia. algumas palestras, alguns
encontros e debates que são fundamentais, principalmente para os municípios pobres
do Estado, que fazem parte do Programa Comunidade Solidária.

Entre os temas que estão sendo levantados e discutidos, existe o programa de
construção de barragens para os municípios pobres que compõem as bacias dos rios
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Jequitinhonha, Pardo, Mucuri e São Francisco. Esse programa está sendo esperado
com expectativa por mais de uma centena de prefeituras, que desejam o seu início
imediato, para que possam combater, talvez, hoje, o pior flagelo, o pior entrave e o
mais dificil desafio existente no Norte de Minas, no vale do Jequitinhonha, que é a
falta de água. Essas barragens, Sr. Presidente e Srs. Deputados, foram iniciadas em
1997, construidas através da COPASA e, diga-se de passagem, pela força, pela
posição firme do seu Presidente, Dr. ltuy Lage. Se não fosse a construção dessas
barragens, tão criticadas por organismos e, até mesmo, por Deputados desta Casa, a
situação do Jequitinhonha estaria muito pior. Já presenciamos famíli ag que moram
no Norte de Minas percorrerem mais de 2 léguas, isto é, 12km, carregando latas de
água em lombos de burros.

A Dra. Ana Peliano vem a Belo Horizonte trazendo a esperança de que,
finalmente, esse programa possa tomar-se uma realidade E uma pequena obra, que
demonstra, acima de tudo, o zelo e a preocupação do Governo Eduardo Azeredo,
homem sério, de palavra, respeitador do dinheiro público; se não fosse a sua ação
decisiva e firme, os recursos do Programa Comunidade Solidária hoje estariam sendo
desviados para a Bahia e outros Estados pobres do Nordeste brasileiro. No entanto,
Minas Gerais tem conseguido e conseguirá trazer a maioria dos recursos, porque
temos organização, determinação, um Governador e Deputados que têm
compromisso e responsabilidade para com as regiões mais pobres. Essa posição de
Minas Gerais ficou demonstrada claramente nas palavras da Dra. Ana Peliano, e,
mais uma vez, Minas dá mostra da sua organização, do seu compromisso em levar
recursos para o Jequitinhonha e as regiões Norte e Noroeste.

Temos, por exemplo, uru programa de piso, de atenção básica do Governo Federal
na área da saúde, o qual vai trazer a eqüidade e combater a injustiça, fazendo com
que os municípios pobres tenham recursos suficientes para o atendimento básico da
saúde. Temos os Programas do Leite e de Transporte Escolar. Eu gostaria de
convidar os colegas para que presenciem amanhã, no pátio desta Casa, uma vitória
do Prefeito de Verdelândia. uma pequena cidade recém-emancipada do Norte de
Minas; ele adquiriu, com esses recursos, veículos novos, que serão:usados para o
transporte de estudantes no Programa de Nucleação de Escolas, outro programa
vitorioso do Governo Eduardo Azeredo.

Srs. Deputados. ao fazer essas considerações, eu gostaria também de fazer um
apelo, que será transformado em requerimento, mais uma vez abusando da boa
vontade da Dra. Ana Peliano para com Minas Gerais: solicito-lhe que inclua todos os

o nossos municípios pobres no Programa Comunidade Solidaria. Infelizmente, apenas
60% deles integram o referido programa. Esse documento será entregue ainda hoje,
no final dessa conferência, na presença dos Prefeitos, para que possamos dar a
alguns municípios que não têm como custear seus programas sociais a oportunidade
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de, efetivamente, integrar o Programa Comunidade Solidária, tão bem administrado
pela Dra. Ana Peliano e tão bem utilizado pelo Estado de Minas Gerais, devido à
competência, ao interesse e à determinação do Governador Eduardo Azeredo em
redistribuir com justiça a renda do Estado, principalmente para os municípios
pobres.

Sr. Presidente, quero também fazer um breve comentário a respeito & uma matéria
publicada no jornal "Hoje em Dia", no dia 1613198, noticiando que o Deputado
Carlos Pimenta e o Deputado Federal Fernando Diniz incentivaram a invasão de
uma fazenda no distante Município de Matias Cardoso. no Distrito de Gado Bravo,
por 104 1mí1inç conforme denúncias e de acordo com depoimento do líder dos
invasores. O que está escrito é uma inverdade. talvez não por parte do jornal, mas,
sim, por parte das denúncias apresentadas contra este Deputado. Por outro lado, eu
gostaria também de dizer que, no Norte & Minas, todo santo dia chegam dezenas de
pessoas que são colocadas às margens das rodovias, num programa premeditado &
invasão de propriedades rurais. O pior de tudo é que elas ficam exatamente próximas
a programas importantes, como os Projetos Jaíba, Gorutuba e Jequitai, o que nos
causa grande preocupação não pela expectativa da invasão das terras devolutas, se é
que elas existem, uma vez que todas as terras do Governo, no Norte de Minas, já
estão ocupadas por posseiros que têm, há mais de 30 anos, o título precário da posse.
Eles estão de olho nos projetos estruturantes e importantes do Governo do Estado e
do Governo Federal. E, o pior de tudo, cometem a maior covardia com essas
família , porque somente quem tem acesso ou quem pode conversar com as famílias
que ficam às margens das rodovias debaixo de lonas pretas é que vai sentir o drama
que o trabalhador, a mulher e os filhos ficam passando, quando são obrigados a ficar
jogados ali, por mais de 30 dias. Não têm água para beber, as crianças estão sem
escola, não há nenhum programa de saúde para atendimento dessas famílias, e vem
aí o incentivo à invasão de terras devolutas, como se elas estivessem fechadas, à
espera dos ocupantes.

Espero que esta Casa tome providências e faço um alerta ao Governador do Estado.
ao INCRA ao Dr. João Batista dos Mares Guia, que é a pessoa responsável pelo
intercâmbio entre o Estado e o programa de reforma agrária do Governo Federal,
para que se apure o que está acontecendo e não se permita que os caminhões com
placas de fora do Norte de Minas cheguem da noite para o dia e literalmente
despejem essas famílias nas nossas rodovias, na maior covardia que já vi. As pessoas
não têm absolutamente nada para comer, não têm água, isso não é movimento
organizado, é movimento premeditado de covardia contra essas pessoas e para
desestabilizar programas vitoriosos como o Jaiba, o Gorutuba e agora o Jequitai, que
vai assentar mais de 20 mil flunifia naquela região.

0 Governo do Estado tem proposta, haja vista o Programa Para-Terra, em que
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escolheu alguns municípios com problemas agrários, fundiários, e está implantando
esses programas, escolhendo associações organizadas e, através delas, distribuindo e
financiando terras a serem pagas ao longo de 15 anos, com 5 anos de carência. Isso é
programa de reforma agrária, isso é programa sério, de gente com vergonha na cara,
e não esses programas que fazem com famílias que saem de outras regiões e chegam
ao Norte de Minas sendo tratadas com o maior desrespeito, em condições
subumanas.

Programa sério é o Jaíba, que esta Casa conhece e é vitorioso: está assentando 70
timiliaç por mês, ofertando a elas Sha, com a metade já plantada, com a casa, escola
para as crianças, saneamento, rede de esgoto, água tratada. E vêm pessoas falar
contra o Programa Jaíba. -.

Gostaria de desmentir essa nota - quem sou eu para incentivar invasão de terra.
Isso deixo para as autoridades.

E a esta Casa, aproveitando a presença do Deputado Paulo Piau no Plenário, quero
dizer que temos a obrigação de votar a Proposta de Emenda à Constituição n° 30
para estabelecer e normatizar a distribuição de terras, principalmente das devolutas.
Estou sentindo, e V. Exa. sabe, que há uni movimento contra essa proposta.
Queremos uma normatização, e interesses excusos, protegidos por outros interesses,
querem derrubar projetos dessa natureza, que vão ser fundamentais para que
possamos regularizar a vida de muita gente. Esta Casa não está parada, não.

Deixo, finalmente. Sr. Presidente, com veemência, o meu protesto contra notas
dessa natureza, de pessoas que não têm a coragem de denunciar e dizer que o
Deputado Carlos Pimenta está incentivando invasões em propriedades rurais no
Norte de Minas. Essa é uma grande mentira, uma grande inverdade. Pelo contrário,
sempre defendi a reforma agrária e o assentamento rural de famílias, mas com
responsabilidade. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
• Deputado Ivo José" - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pessoas

presentes nas galerias, amigos da imprensa, estamos neste momento chegando da
sede da Delegacia do Ministério Federal em Belo Horizonte, na Rua Goiás, esquina
com Av. João Pinheiro, onde está acontecendo unia ocupação pacífica dos
trabalhadores rurais sem terra, manifestação que não acontece só em Minas Gerais.
mas em todos os Estados do Brasil. E ela acontece por urna simples razão: a ausência
de uma política de recursos, de crédito para os assentamentos, para as pessoas que
estão hoje lutando para garantir a sobrevivência de suas famílias.

Hoje, há famílias no vale do rio Doce, no vale do Aço. no vale do Mucuri, no
Triângulo Mineiro, no Sul de Minas ocupando as dependências do Ministério da
Fazenda. Acompanhamos e tentamos negociar, intermediar uru diálogo, nós e o
Deputado Gilmar Machado. Líder da nossa bancada com o representante do MST.
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para que fosse recebida uma comissão de trabalhadores rurais, apresentando a pauta
da reivindicação, que já foi entregue ao Ministro Pedro Malan, da Fazenda e do
Planejamento. No entanto, até hoje, o Ministro ainda não se posicionou. Essa é,
portanto, a razão dessa manifestação nacional: que ele se posicione a respeito da
pauta de reivindicação.

Sabemos que o Senador Suplicy e vários outros, o Deputado João Fassarela e
outros de Minas e do Brasil, de vários partidos, do PSB, do PMDB, do PT, estão
tentando uma audiência hoje ainda com o Ministro Pedro Malan, no sentido de dar
um retomo para os Estados, uma resposta a essas manifestações que estão ocorrendo
na sede do Ministério da Fazenda nos Estados.

Mas enquanto o Ministro não abre as portas para ouvir a reivindicação, para
atender o pedido dos trabalhadores rurais, crianças estão sem leite, sem alimentação,
mulheres grávidas e várias outras pessoas que estão no 50 andar, em frente do
gabinete do Delegado Regional do Ministério da Fazenda, também estão sem se
alimentar, porque, por capricho dos Comandantes da Policia Militar e da Policia
Federal, não se permitiu a entrada de alimentação. Ora, a alimentação é coisa básica,
é  óbvio. A negociação é política, vai ser feita lá em Brasília. com o Ministro Pedro
Malan. Não tem nada a ver com a população que está lá. pacifica e legitimamente,
exigindo seus direitos. Temos a pauta aqui. Vamos apresentá-la daqui a pouco e
mostrar que ela é legitima.

Então, conversamos com o Presidente Romeu Queiroz, para que ele nos ajude
nessa intermediação, enquanto não vem a resposta do Ministério da Fazenda. As
pessoas que lá estão, pacificamente, não sequer estão atrapalhando o atendimento ao
público naquela sede.

• Deputado Gilmar Machado e a Bancada do PT também estão conosco nessa luta.
• Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputado Ivo José, gostaríamos

de agradecer esta oportunidade e de destacar duas questões relacionadas com as que
V. Exa. está abordando aí. Em primeiro lugar, a justeza. O Ministério da Fazenda é
que controla as verbas. E o que o pessoal está reivindicando é a liberação das verbas
do ano passado. Em segundo lugar, o movimento que o pessoal está promovendo
ocupa apenas uma parte do prédio e é extremamente pacifico. Eles estão no corredor
do 50 andar, e não existe nenhuma sala ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores
Sem Terra.

Outra questão: não consigo compreender - e V. Exa. esteve lá também - a razão
para o fechamento da Receita Fazendária para o público. O pessoal poderia estar
atendendo à população sem nenhum problema. Acho que V. Exa tem toda razão
Quem estiver nos vendo pelo canal da Assembléia deve ficar sabendo disso também:
quem fechou aquele recinto foi a Policia Militar e a Policia Federal. Não há, por
parte do movimento, nenhuma sala ocupada. Eles poderiam estar atendendo sem
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nenhuma dificuldade, sem nenhum problema. Acho que isso precisa ficar claro para
o público: o movimento não tem nenhum interesse em que as pessoas não sejam
atendidas.

Era isto que eu gostaria de reafirmar no pronunciamento de V. Exa. O problema
existe apenas no 50 andar- Os outros poderiam estar funcionando tranqüilamente.
Não entendemos por que eles fecharam tudo, colocando cachorros lá. Não há
necessidade disso. Estamos em outro clima.

Quero também parabenizar o movimento. Se não existir pressão, infelizmente,
neste País, as pessoas não são atendidas. E V. Exa. vai falar agora sobre a justeza do
movimento e de suas reivindicações. Parabéns! V. Exa. está expondo para o povo de
Minas as reivindicações dos trabalhadores rurais sem terra. Muito obrigado.

O Deputado Ivo José* - 50 - aumento dos recursos para o PROCERA: - garantir no
orçamento geral da União R$620.000.000,00, conforme proposta original do
INCRA - ampliação para 20% dos fundos constitucionais destinados ao Programa; -
destinar 20% do Fundo Nacional do Meio Ambiente ao PROCERA para projetos de
recuperação de áreas degradadas e projetos agroflorestais, mantendo-se os mesmos
critérios financeiros do fundo; 6° - restabelecer o caráter repassador dos agentes
financeiros que operam com o PROCERA; 7°- constituição dentro do PROCERA de
um seguro agrícola, conforme condições constantes no Projeto de Lei n° 560195, do
Deputado Adão Pedro; 8 0 - definição de prazo para o voto do CMN, portaria do
Banco Central e portaria intenninisterial acima referidas.

Essa pauta foi enviada ao Ministro da Fazenda e do Planejamento Pedro Malan e
às lideranças do movimento dos sem-terra e dos partidos. os Deputados e Senadores
estão aguardando para negociar, em Brasilia. Como se pode ver, existe um problema
sério em nosso País. O desemprego vem crescendo a cada dia. A política económica
do Governo Fernando Henrique Cardoso e a ausência de política social estão
agravando, cada vez mais, a situação do País. As cidades estão inchando, e não há
emprego para todos. As pessoas querem trabalhar, produzir, e não têm oportunidade.
Não é uma questão de agitação nem de baderna. As pessoas estão exigindo apenas o
mínimo: condições dignas de vida. Sendo assim essa pauta foi lida para mostrar que
existe seriedade em todo esse movimento, voltado para assegurar condições dignas
de vida para as pessoas. Percebemos, inclusive, que os flmcionários do Ministério da
Fazenda, lá da Rua Goiás, da Delegacia do Ministério da Fazenda foram solidários.
De um lado, as lideranças do Governo cerceiam até a possibilidade de alimentação,
mas, de outro lado, os funcionários do Ministério estão fornecendo cafezinho e
algum biscoito para que a manifestação possa acontecer. Eles fizeram. também. uma
nota expressando sua solidariedade aos trabalhadores manifestantes. (- Lê:)

"Nós. servidores públicos federais, queremos manifestar nosso total apoio à luta
dos trabalhadores rurais que hoje, dia 1713, ocuparam a sede do Ministério da
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Fazenda em Belo Horizonte.

O Governo Federal está brincando de fazer reforma agrária. Além de assentar
poucas famílias, agora quer emancipar os assentamentos que, sem crédito, sem
assistência técnica e sem infra-estrutura, são jogados à sua própria sorte.".

Sabemos que não basta dar a terra pura e simples, pois é necessário, também,
haver condições mínimig, assistência técnica, crédito. Isso é lógico. Qualquer
proprietário necessita de condições, de financiamentos e de orientação técnica, sendo
justo que os trabalhadores rurais reivindiquem o mesmo.

A nota continua. (- Lê:)
"Nós, servidores públicos federais, que estamos contra a política de destruição dos

serviços públicos implementada pelo Governo FHC e que também sofremos com os
desmandos desse Governo, com sua reforma administrativa e arrocho salarial.
estamos solidários e nos unimos à luta dos trabalhadores rurais sem-terra."

Portanto, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, povo que nos ouve, também estamos
solidários a essa ocupação pacífica, hoje, no Ministério da Fazenda. Não podemos
abandonar os assentamentos do Estado, os acampamentos de pessoas que querem
trabalhar e que fizeram a opção de não vir para a periferia das grandes cidades,
engrossar a fila dos desempregados, preferindo ocupar pacificamente as terras
improdutivas do nosso Estado. Ainda nesse final de semana, visitamos as terras da
ACESITA, no vale do rio Doce. no Municipio de Periquito. na  Fazenda
Confinamento. Centenas de 1unília g resolveram ocupar aquelas terras.

São 300 famílias do Vale do rio Doce, do vale do Aço que estão ocupando as terras
da ACESITA, terras que nos causam até dúvida quanto à sua legitimidade, quanto à
sua documentação. Terras que foram ocupadas há vários anos, sabemos muito bem a
forma sabemos muito bem quanto jagunço foi usado para ocupar essas terras para
plantio de eucalipto aqui em Minas Gerais. Muitas dessas terras são, inclusive, do
Estado, terras devolutas utilizadas pelas empresas para atender ao seus interesses
aqui em Minas Gerais. E bem verdade que naquela época essas empresas geraram
empregos, mas hoje não estão gerando mais, porque a ACESITA não usa mais
eucalipto como fonte energética para aquecimento dos seus fornos.

Encerrando, Sr. Presidente, fazemos aqui, mais uma vez, um apelo para que o
Governo do Estado também dê a sua parcela de contribuição, para que o
Comandante da Policia Militar atenda ao apelo de V. Exa., para que o Ministério da
Fazenda faça esse gesto mínimo e permita que as pessoas que estão lá,
pacificamente, possam se alimentar, a fim de aguardarem a negociação, enquanto
não vem a posição de Brasília. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Srs. Deputados, senhores, senhoras,
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viajando neste fim de semana a Montes Claros, estava lendo o jornal "Estado de
Minas", e uma reportagem da sucursal de Montes Claros me estarreceu. São dois
assuntos que julgo de suma importância: o primeiro é o índice de criminalidade, a
insegurança do povo montes-clarense e norte-mineiro. O Delegado - esqueci-me de
seu nome - declarou que um perigoso menor de 17 anos, já acusado de diversos
homicídios, assaltou uma família e foi colocado em liberdade porque Montes Claros
não tem presídio apropriado, não tem casa de correção para conter o menor.

Fico atônito com a hipocrisia de nosso povo, de nossas autoridades ou de nossos
movimentos, que colocam a sociedade toda insegura. E Montes Claros é apenas mais
uma cidade, uma cidade que caminha para ser grande e que, como as cidades
grandes, sofre diariamente com este sério problema: os chamados "pivetões". E a
policia, o Delegado, talvez como uma forma de fazer uma greve pirracenta ou
silenciosa, alega que os deixa soltos, que deixa bandidos caminharem e assaltarem e
não faz nada porque eles são protegidos pelo Estatuto do Menor.

Senhores, até quando? As injustiças sociais têm sido, talvez, as maiores causadoras
de tanta criminalidade, de tanta insegurança das pessoas, principalmente dos idosos
de nosso País. E raro, hoje, um ancião ou uma anciã que ainda não tenham sido
assaltados nas ruas das grandes Capitais, nas ruas das grandes cidades. E nós
jogamos a culpa na sociedade, dizendo que isso é conseqüência da injustiça social. E
verdade que urge a necessidade de nos voltarmos para o homem, para o indivíduo, de
reconhecermos a prioridade de se cuidar da criança, do menor, porque eles, sem
dúvida, serão os membros de nosso País no futuro. E aquele que investe no homem,
que investe no social, sem dúvida, colhe frutos. E como na lei da semeadura: colhe-
se mais que se planta. Se nossas autoridades se conscientizassem, poderiam, se não
erradicar, pelo menos amenizar a fome dos favelados, dar condições de emprego. E.
quando falo em emprego, não estou falando deste modelo hediondo, severo, perverso
que é o do salário minimo brasileiro, em que apenas o empresário enriquece, e os
assalariados não passam nunca de trabalhadores com salários vis e com a situação
apertada. Mas não podemos esconder nas desculpas de erros sociais nossa covardia
de encarar a Lei Perfeita e deixar a sociedade em péssima situação, em especial os
anciãos, que deveriam ser honrados, porque está escrito que feliz é a nação que honra
seus anciãos, assim como o homem e a mulher que honram os idosos e respeitam o
homem pelas suas cãs. Mas deixamos que se instale a insegurança total e, para nos
defender, nos saímos com respostas como a do Delegado de Montes Claros, que disse
que não recolheria e deixaria solto aquele perigoso assassino e assaltante, como
tantos outros, porque são protegidos pelo Estatuto do Menor, e ele não pode fazer
nada. Até quando, senhores? Lembro-me que quando tinha 13 ou 14 anos de idade,
meu pai, um advogado célebre, que trabalhava na Votorantim, em Anápolis. Goiás,
foi acometido por uma enfermidade grave e teve que ficar afastado por muito tempo.
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Naquela época, concedeu-me Deus o privilégio de trabalhar e de estudar. Lembro-me
que naquela idade, uma idade muito feliz, levantava-me às 5 bons da madrugada,
vendia 20 jornais, ia para a escola, voltava e vendia frutas. Tinha senso de
responsabilidade para com minhi frni1ia. Uma moça, aos 15 anos, é apresentada à
sociedade. Quantas mulheres contraem casamentos sérios nessa época? Um exemplo
disso é a Virgem Maria, que já tinha responsabilidade na sua adolescência

E nós, querendo ser mais justos até que Deus, não responsabilizamos jovens fortes,
na sua grande maioria, de 15, 16 ou 17 anos, deixando-os cometer crimes hediondos
e colocando em insegurança a sociedade brasileira. Até quando os legisladores que
podem legislar sobre isso em nível federal e o Poder Judiciário ficarão calados? E
necessário que haja, sim, justiça social; é necessário que haja leis justas e equânimes
para todo o povo, mas é necessário também que haja terror na lei para aquele que faz
o mal. Terror na lei para aquele que faz o mal, porque já está designado, já está
escrito. Paulo de Tarso mesmo chegou a dizer - Romanos, Capítulo 13 - que as
autoridades encarregadas de reprimir os crimes são também ministros de Deus, com
um ministério especifico na sociedade, e, por isso, trazem uma espada para corrigir
aquele que procede mal. Quando não há lei, não há senso de responsabilidade.

Faço aqui, na tribuna mais alta do nosso Estado, um protesto contra a hipocrisia da
lei, que permite que um menor de 15. 16 ou 17 anos cometa crimes e fique impune.
Agir assim é um exemplo de fraqueza, um exemplo de falta de compreensão da lei,
um exemplo até da atitude de quem não quer solucionar os problemas.

Outro assunto do Norte que rue chamou a atenção foi o da UNINORTE. Uma vasta
matéria provava, para meu espanto e de tantos outros, que o Magnífico Reitor da
UNINORTE tem diversos processos por estelionato. furto, mentiras. Esse homem foi
acusado pelo jornal. Queremos crer e cremos que, numa reportagem verdadeira, esse
homem, que é o Presidente da Fundação Norte de Minas, tenha aberto tantas
faculdades. como em Januária, onde já existem os cursos de História, Letras e
Filosofia e querem agora o curso de Direito. Aquela população barranqueira, que
nunca via a oportunidade de estudar, faz vestibular, e a Fundação Educacional,
conforme o que lhe confere a lei, recebe verbas de entidades, do Governo, da SEAM
e de Deputados honrados.

Sempre procuro ser justo naquilo que falo. Se sobre o Deputado Péricles Ferreira é
levantada uma interrogação por mandar verba para a UNINORTE, quero aqui dizer
que jamais ousaria suspeitar do Deputado Péricles Ferreira. homem sério e íntegro,
homem que é exemplo para todo o Norte de Minas e para os nossos políticos de lá,
homem cristão, homem de coração, católico fervoroso, homem que conhece a
Palavra de Deus. Sei disso porque estivemos juntos em algumas reuniões espirituais,
orando e lendo a Biblia, que diz que Deus não terá por inocente aquele que usa a
coisa pública, aquele que usa o dinheiro do povo para beneficiar quem quer que seja,
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aquele que não esteja de acordo com a lei e, o que é muito mais sério, aquele que usa
o dinheiro do povo para beneficiar um perverso. De quem é a culpa, então? Ora. se o
Ministério Público sabe que ele é ladrão, por que ele está solto? Se já existem tantas
denúncias, se há realmente provas de que ele é um falsário, se há realmente provas
de que é um estelionatário, se há realmente provas de desvio de verbas, ação! Em
Januária não pode haver desvio de verbas, mas está lá o hospital reformado, onde
funciona a Universidade do Norte de Minas. A UNIMONTES, estadual, concorre,
evidentemente, com a única universidade privada que existe naquela região. E ambas
têm corpo docente composto, em sua grande maioria, de professores capazes,
verdadeiros heróis que ganham miséria para formar os novos brasileiros. Tenho
convicção de que o corpo docente, como o corpo discente, como aqueles que
acreditam nas instituições, como aqueles que nem sabem como canalizar, de repente
cannhi7rnn para um hospital e descobrem que essa entidade é falsa. Lembro que
quando cheguei aqui propus ao Deputado Agostinho Patrús, que à época era
candidato à Presidência desta Casa, que transferíssemos as subvenções para alguma
entidade apropriada, alguma secretaria, e que não fosse uma prerrogativa de um
Deputado. E ele, com uma argumentação lógica - concluo agora -, verdadeira, disse:
"Deputado, as entidades que fizeram isso, como a LBA, não fizeram certo". E os
Deputados são aqueles obreiros locais que mais conhecem as necessidades do povo.
Eu ocupo esta tribuna para dizer que conheço grandes Deputados nesta Casa e que
alguns me deixam orgulhosos por ser chamado de seu colega, porque são corretos e
probos. Se há injustiça em associações - e sabemos que aí está um grande manancial
de corrupção entre os donos e Presidentes de associações que têm o povo como gado,
ou qualquer Magnífico Reitor, ou qualquer Juiz, ou qualquer profissional liberal que
faz errado -, compete às entidades fiscalizadoras, que julgam as contas, reprová-las.
A esta Casa compete cumprir o seu dever para com o povo e para com Deus. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Leonídio Bouças.
• Deputado Leonidio Bouças* - Sr. Presidente, o tempo é muito curto, mas vamos

apenas apresentar este projeto de lei, que institui a Medalha Construtor do Progresso
e dá outras providências.

- Lê o Projeto de Lei n 1.644198. publicado na edição de 2013198.
Pretendemos, com a Medalha Construtor do Progresso, homenagear as 20

empresas que têm o maior crescimento relativo, no percentual de recolhimento do
ICMS, porque, se apenas prestássemos homenagem às 20 maiores contribuintes do
ICMS. estaríamos, a cada ano, homenageando as mesmas 20 empresas do setor
público ou privado. Com esse projeto, estaremos homenageando aquelas que têm o
maior crescimento relativo, ou seja, de acordo com a contribuição que elas venham a
dar para o aumento da arrecadação no Estado.
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Agradeço a atenção de todos e espero que esse projeto seja aprovado em regime de

urgência para que possamos, ainda este ano, homenagear as 20 empresas com maior
crescimento no percentual de recolhimento do ICMS. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

Ia Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado à P Parte, a Presidência passa à?
Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência comunica à Casa a promoção ao egrégio Tribunal de Justiça do

Estado do Dr. José Tarcísio de Almeida Meio.
O Dr. José Tarcísio deixa o Tribunal de Alçada, a que pertence há alguns anos,

para. na condição de Desembargador. integrar a mais alta Cone de Justiça do Estado.
E com alegria que esta Presidência registra o ato. congratulando-se desde já com o

Dr. Tarcísio, que, como todos sabem, honrou esta Casa, integrando seus quadros
funcionais, sempre com muito brilho, tendo ocupado o cargo de Procurador-Geral da
Assembléia Legislativa.

DECISÃO DA PRESIDENCIA
A Presidência determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.633198, do Deputado

Marcos Helênio, ao Projeto de Lei n° 1.609198. do Governador do Estado, por
guardarem identidade.

Sala das Reuniões. 17 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr. Presidente da ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Mauri Torres - indicação do Deputado Olinto Godinho
para Vice-Lider do Bloco Social Trabalhista, em substituição ao Deputado Agostinho
Patrús (Ciente. Cópia à Área de Apoio às Comissões e às Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Marcelo Gonçalves em que solicita a

retirada de tramitação do Projeto de Lei ri0 1.195197, de sua autoria. Inclua-se o
projeto em ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n°5.065, de 1990.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que

solicita seja encaminhado oficio à Policia Federal, pedindo informações sobre a
situação da detenta Santuza Fátima Fontes Mendes. Em votação, o requerimento. Os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Oficie-se.

Y Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à j8 Fase, a Presidência passa à?

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 2.263194, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Sistema Estadual
de Medicina de Urgência e dá outras providências. Incluído em ordem do dia para os
fins do art. 288 da Resolução n° 5.065. de 1990. Encontra-se em poder da Mesa
requerimento contido no Oficio n° 39198. do Governador do Estado, solicitando a
retirada de trainitação do Projeto de Lei n° 2.263194. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Devolva-se o projeto ao autor.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a votação das
Propostas de Emenda à Constituição n°s 34197 e 30196 e passa à apreciação das
matérias seguintes.

Votação. em 2° turno, do Projeto de Lei n° 716/96. do Deputado Marcos Helênio,
que dispõe sobre a inscrição em concurso público para o ingresso na administração
pública estadual. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 10 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado.

• Deputado Adelino Carneiro Leão - Verificação. Sr Presidente
O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência vai fazer a verificação de votação;

para isso, solicita aos Deputados que tomem seus lugares.
- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 6 Deputados; foi computada a presença de 12

Deputados nas comissões, perfazendo um total de 18 Deputados. Não há, portanto,
"quonim" para a votação nem para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual a
Presidência torna sem efeito a votação.

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

as extraordinárias de logo mais, às 20 horas. e de amanhã dia 18. às 9 horas. nos
termos dos editais de convocação, e para a ordinária de amanH às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 254a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA. EM 1713198
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
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Sumário: Comparecimento - Abertura - i a Parte: Ata - Palavras do Sr. Presidente -

Encerramento.
Comparecimento

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Rima1ho - Geraldo Rezende - Ivo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús
- Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Anderson Adauto -
Amônio (Jenaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo
Penna - Bilac Pinto - Qjalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento -
Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Ibrahim Jacob - João Batista de
Oliveira - Jorge Eduardo de Oliveira - José Braga - José Henrique - Leonidio Bouças
- Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Paulo
Piau - Péricies Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Tarcísio Henriques - Wanderley Asila - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - As 20h11mii:L a lista de

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

PParte
Ata

- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,
que é aprovada sem restrições.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que deixa de submeter a pauta desta reunião à

apreciação dos parlamentares, uma vez que, com a não-distribuição do jornal "Minas
Gerais" pela Imprensa Oficial, não foi observado o princípio da publicidade.

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

a reunião extraordinária de amanhã dia 18, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária da mesma data. às 14 horas. com  a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 52
 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIEN'IE E

RECURSOS NATURAIS
Às quinze horas do dia dez de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo Vasconceilos, Mauro
Lobo e Antônio Roberto. membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental. o Presidente, Deputado Ronaldo Vasconceilos, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Mauro Lobo que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à
P Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições sujeitas à
apreciação do Plenário da Assembléia. Na ausência do Deputado Luiz Fernando
Faria, o Presidente redistribui ao Deputado Mauro Lobo a Emenda n° 1, apresentada
em Plenário, ao Projeto de Lei n° 627195. Este conclui pela rejeição da emenda.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Passa-se à ? Fase da Ordem
do Dia, com a discussão e a votação de proposições da Comissão. O Deputado
Ronaldo Vasconceilos passa a Presidência ao Deputado Antônio Roberto e apresenta
requerimentos em que solicita audiência pública da Comissão para discutir, com
autoridades e representantes de 'tias instituições, denúncias de utilização, como
depósito de lixo, de áreas com atributos naturais relevantes, inclusive nascentes de
rios, no Município de Caere; seja realizada audiência pública da Comissão para ouvir
o Brigadeiro Ivan Frota sobre a evolução e o estágio atual da implantação do Projeto
Sistema de Vigilância da Amazônia - SIVAM -; e que os membros da Comissão
façam uma visita às instalações da empresa Minerações Brasileiras Reunidas - MBR
-, no Município de Nova Lima, para conhecer as ações que ela vem desenvolvendo
na preservação do meio ambiente. Colocados em votação, são os requerimentos
aprovados. O Deputado Ronaldo Vasconcelios reassume a Presidência e informa que
se encontram sobre a mesa requerimentos do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que
solicita seja convidado o Secretário de Minas e Energia para participar de reunião
conjunta desta Comissão com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, para tratar da questão das empresas de portos de areia que atuam no
extremo Sul do Estado; e do Deputado Irani Barbosa, em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão para discutir com representantes de várias
entidades, os efeitos da aplicação da Lei n° 9.605, de 12/2/98, que dispõe sobre as
sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio
ambiente. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, lide março de 1998.
Ronaldo Vasconceilos, Presidente - Mauro Lobo - Luiz Fernando Faria.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO. DA
PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

Às quinze horas e trinta minutos do dia dez de março de mil novecentos e noventa
e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Olinto Godinho, Carlos



332
Pimenta e Anivaldo Coelho, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Olinto Godinho, declara abertos os trabalhos e
solicita ao Deputado Carlos Pimenta que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Prosseguindo, a
Presidência distribui os Projetos de Lei nos 1.507, 1.520, 1.521, 1.553 e 1.562197 ao
Deputado Anivaldo Coelho; os Projetos de Lei n°s 1.448, 1.504, 1.506, 1.534, 1.560
e 1.563197, ao Deputado Bené Guedes; os Projetos de Lei n°s 1.476, 1.508, 1.529,
1.536 e 1.567197, ao Deputado Wilson Trópia; e os Projetos de Lei n°s 1.437, 1.464,
1.513, 1.531, 1.537 e 1.557197, ao Deputado Carlos Pimenta. A seguir, a Presidência
passa à discussão e à votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 20 turno, os
Projetos de Lei n°5 1.249197 (relator: Deputado Wilson Trópia); 1.276197 na forma
do vencido no 1° turno (relator: Deputado Carlos Pimenta); 1.451/97 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); e 1.458197 (relator: Deputado Bené Guedes).
Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de proposições da
Comissão. O Deputado Anivaldo Coelho lê requerimento do Deputado Ivo José, em
que solicita sejam convidados a comparecer à Comissão a Sra. Lucimere Silva Leão,
Coordenadora da CPT do Vale do Aço; os Srs.Gilson de Souza, Coordenador
Estadual do MST; José Maria Soares, Presidente da Federação dos Trabalhadores da
Indústria Extrativa de Minas Gerais - FIJIEMO -; Eduardo Barbosa, Secretário do
Trabalho, da Assistência Social, da Criança e do Adolescente; Gilman Viana,
Presidente da FAEMG; e Paulo César Funghi, da CUT-MG; a Sra. Maria Aparecida
Souza, Coordenadora da CPT-MG, e o Sr. Vilson Luis da Silva. Diretor-Presidente
da FETAEMG. com a finalidade de se discutir a demissão de trabalhadores rurais no
Vale do Aço. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 1998.
Carlos Pimenta. Presidente - Anivaldo Coelho - Wilson Trópia.
ATA DA lâ REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITW PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.602
As dez horas e trinta minutos do dia onze de março de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Penna. Antônio
Júlio, Sebastião Helvécio (substituindo este ao Deputado Luiz Fernando Faria, por
indicação da Liderança do PPB) e Gilmar Machado (substituindo.o Deputado Durval
Angelo, por indicação da Liderança do PT). membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Arnaldo Penna, declara abertos
os trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
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Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Gilmar Machado para atuar
como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Arnaldo Penna e Antônio Júlio,
ambos com quatro votos. Em seguida, o Presidente eleito agradece a confiança nele
depositada e declara empossado o Vice-Presidente, a quem passa a direção dos
trabalhos. Por sua vez, o Vice-Presidente declara empossado o Presidente e retorna a
Presidência ao Deputado Arnaldo Penna. Dando prosseguimento aos trabalhos, o
Presidente designa o Deputado Luiz Fernando Faria para relatar a matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 1998.
Arnaldo Penna. Presidente - Anderson Adauto - Maria José Haueisen - Wilson

Pires - Luiz Fernando Faria.
ATA DA 9 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze horas e trinta minutos do dia onze de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva,
Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Wilson Pires, membros da Comissão de
Administração Pública; Arnaldo Penna (substituindo o Deputado Mauri Torres, por
indicação da Liderança do PSDB). Sebastião Navarro Vieira, Marcos Helênio
(substituindo este ao Deputado Durval Angelo. por indicação da Liderança do P1) e
Kemil Kumaira. membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ajalmar Silva que proceda à leitura da ata
da reunião anterior. O Deputado Arnaldo Penna solicita a dispensa da leitura, o que
é deferido pela Presidência, que pede aos membros presentes que a subscrevam- A
seguir. o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar os pareceres destas
Comissões para o 1° turno dos Projetos de Lei n°s 1.543/97, do Deputado Paulo Nau,
que altera o art. l da Lei n°9.444. de 25111187, que dispõe sobre as licitações e os
contratos da administração centralizada e autárquica do Estado e da outras
providências; 1.544/97, do Governador do Estado, que cria o abono permanência
para o servidor público do Poder Executivo; e 1.546197. que dispõe sobre o sistema
estadual de finanças e a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Fazenda e dá
outras providências. Informa também que os relatores foram designados
anteriormente. Passa-se, então, à apreciação do Projeto de Lei n° 1.543197. O relator
pela Comissão de Administração Pública, Deputado Arnaldo Penna, procede à
leitura de seu parecer, no qual conclui pela aprovação da matéria. Discutido e
votado, é aprovado o parecer. 0 relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
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Orçamentária, Deputado Sebastião Navarro Vieira, emite parecer mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. Passa-se à apreciação do Projeto de Lei n° 1.544197. A Presidência informa
que na reunião anterior foi concedida vista do parecer da Comissão de
Administração Pública ao Deputado Marcos Helênio. Continua, pois, em discussão o
parecer. Na fase de discussão, o Presidente informa o recebimento de proposta de
emenda de autoria do Deputado Antônio Andrade. Encerrada a discussão e colocados
em votação, são aprovados o parecer, que conclui pela aprovação do projeto com as
Emendas n°5 1 e 2 e a proposta de emenda. O Presidente suspende a reunião para
que seja elaborada a nova redação do parecer. Reabertos os trabalhos, o relator
apresenta a nova redação, na qual conclui pela aprovação do projeto em análise com
a Emenda n° 1. Na ausência do relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Oçamentária, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Sebastião Navarro
Vieira. O relator, por seu parecer, conclui pela aprovação da matéria com a Emenda
n° 1, da Comissão de Administração Pública. Na fase de discussão, o Deputado
Marcos Helênio solicita vista do parecer, o que é defrnido pela Presidência. A seguir,
passa-se à apreciação do Projeto de Lei n° 1.546197. O relator pela Comissão de
Administração Pública, Deputado Arnaldo Perna, procede à leitura de seu parecer,
no qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°5 1 e 2, da Comissão
de Constituição e Justiça. e 3 e 4, que apresenta. Colocado em discussão, o Deputado
Marcos Helênio solicita vista do parecer, o que é concedido pela Presidência-
Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 17 de março de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Ajalmar Silva - Sebastião Navarro Vieira - Durval

Angelo - Antônio Júlio - Marcos Helênio - Mauri T o	- Sebastião Helvécio.
ATA DA 36a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Às onze horas do dia doze de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arnaldo Pcnna, Kemil Kumaim
(substituindo este ao Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB).
Antônio Andrade. Sebastião Helvécio e GUinar Machado (substituindo este ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do P1'). membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Arnaldo
Perna. declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Sebastião Helvécio que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a reunião se destina a
apreciar o Parecer para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 1.026196, do Tribunal de
Contas. Vem à mesa requerimento do Deputado Sebastião Helvécio. mediante o qual
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solicita seja realizada reunião conjunta desta Comissão com a & Fiscalização
Financeira e Orçamentária com a finalidade de se apreciarem os Pareceres para o 1°
Turno do Projeto de Lei n° 1 .026/96. Colocado em votação, é o parecer aprovado.
Nada mais havendo a ser tratado, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Leonídio Bouças. Presidente - lbrahim Jacob - Marcos Helênio - Anderson Adauto

- Arnaldo Penna.
ATA DA 18 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.604
As quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marco Regis,
Maria José Haueisen (esta em substituição ao Deputado GUinar Machado, por
indicação da Liderança do P1') e Dinis Pinheiro, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Marco Régis. declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Dinis Pinheiro que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Neste
momento. a Deputada Maria José Haueisen apresenta requerimento em que solicita
sejam ouvidos os seguintes convidados: Srs. Ricardo Peneira Ribeiro, Geraldo Pinto
Moreira Franklin Daniel Rothman e José Roberto Fontes Castro, os quais trarão
subsídios para a elaboração do parecer. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Presidente passa a palavra aos convidados, cada um por sua vez. A
seguir, informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer sobre o Veto Total à
Proposição de Lei ri0 13.604. Ato continuo, devido à ausência do relator, Deputado
Gilmar Machado, é o parecer redistribuído à Deputada Maria José Haueisen, que
procede à leitura de seu parecer, mediante o qual conclui pela rejeição do veto.
Colocado em discussão e votação, é aprovado o parecer, por três votos a favor.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos por 10
minutos para a lavratura da ata. Reaberta a reunião, a ata é lida e aprovada por
unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece a presença
dos parlamentares e encerra os trabalhos

Sala das Comissões. 17 de março de 1998.
Marco Régis. Presidente - Maria José Haueisen - Dinis Pinheiro.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR- PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou. em 1713198, as seguintes comunicações:
Do Deputado Marco Régis. dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Raul

Franco Marfins, ocorrido em 913198, em Porangatu. GO. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Wanderley Ávila (2), dando ciência à Casa do falecimento do Sr.

Albino de Oliveira, em Pirapora, e da Sra. Waldet Natalice Azevedo Ávila, ocorrido
em 1213198, em Cordisburgo. (- Ciente. Oficie-se.)

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.026196

Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira

Comissão de Administração Pública
Relatório

De iniciativa do Presidente do Tribunal de Contas do Estado, o Projeto de Lei n°
1.026196 dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares
do Tribunal de Contas e dá outras providências.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 21/11196, o projeto foi encaminhado às
comissões competentes para receber parecer, nos termos do art. 195. c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Em virtude de requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, a proposição foi
encaminhada às Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para ser apreciada em reunião conjunta.

Cumpre, agor& a esta Comissão o exame da matéria quanto ao mérito,
fundamentado nos seguintes termos.

Fundamentação
O projeto de lei em exame tem por escopo estabelecer nova estrutura para o

Quadro de Pessoal dos Servidores da Secretaria do Tribunal de Contas,
compreendendo os cargos de provimento efetivo e em comissão.

As Leis n°s 10.858, de 518192, e 11.816, de 27/1/95, dispõm respectivamente,
sobre o plano de carreira dos servidores do Tribunal de Contas do Estado e sobre a
tabela de indices aplicáveis aos padrões de vencimento dos servidores do Quadro de
Pessoal, inclusive dos inativos e dos integrantes do Quadro Especial de Pessoal do
Tribunal de Contas de Estado.

No tocante ao Quadro Específico de Provimento em Comissão, a proposição
substitui o Anexo 1 da Lei n° 10.858, de 518192, pelo Anexo 1 ora proposto, de onde
se inferem mudanças na denominação de alguns cargos e o surgimento de outros,
notadamente um cargo de Diretor de Informática, um de Diretor da Escola de Contas
Prof. Pedro Aleixo e três de Diretor Adjunto de Informática, os quais integrarão o
Grupo de Direção e Assessoramento Superior.

A criação dos referidos cargos visa ao aprimoramento das atividades desenvolvidas
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pela Escola e á aquisição de pessoal qualificado na área de informática.

Ainda com relação ao Quadro Específico de Provimento em Comissão, ficam
transformados em cargos de Diretor de Câmara três cargos de Diretor Adjunto, da
Secretaria-Geral do Tribunal, e um cargo de Diretor II, com lotação na Secretaria-
Geral do Tribunal de Contas.

O Quadro Específico de Provimento Efetivo também passa por significativa
transformação. em virtude do disposto no art. 11. 11 "a" até "li", e parágrafo único.
Nos termos do citado artigo, haverá um desdobramento na carreira de Técnico de
Controle Externo, passando a sua estrutura a contar com quatro categorias
profissionais: Técnico de Controle Externo 1, 11, ifi e IV.

Depreende-se da proposição que o cargo com maior número de servidores na
mencionada carreira de Controle Externo será o de Técnico de Controle Externo 1,
provido por servidor bacharel em Direito, pois, segundo a justificação do Tribunal,
hoje a maior demanda dessa Corte é por profissionais com formação jurídica.

Outros cargos também estão sendo objeto de transformação, que ocorrerá à medida
que vagarem.

Futuramente, configurando uma segunda fase, em virtude das transformações de
cargos que forem vagando, conforme se infere do art. 11, "1" 7 "g" e "li", o Quadro de
Pessoal do Tribunal de Contas será constituído de um número expressivo de
servidores com nível superior de escolaridade.

No que concerne à tabela de índices aplicáveis aos padrões de vencimento dos
servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal, de que trata o Anexo 1 da Lei n°
11816. de 26/1/95, haverá modificação dos índices comidos na letra "d" e do valor
contido na letra "e" do referido anexo, em virtude de solicitação encaminhada pelo
Tribunal e apresentada na conclusão deste parecer. Tais modificações significam,
respectivamente, a incorporação do excedente de 2 pontos da gratificação especial
atribuída aos cargos de símbolo TC-SO 1 - Diretor-Geral e aos cargos de símbolo TC-
Sol. TC-S02 e TC-S03. e a incorporação de 75 pontos da gratificação de
produtividade a que se refere o art. 6° da Lei n° 11.349, de 27112193, ao valor
estabelecido para o padrão de vencimento do cargo TCP-01.	-

Com referência à estruturação da carreira dos servidores do Tribunal de Contas, as
modificações de maior alcance contidas na proposição são as seguintes:

- a conclusão de curso de pós-graduação ou de especialização passa a ser requisito
do instituto da promoção, de modo que o servidor poderá utilizá-lo, por uma única
vez, para a mudança de nível, ficando-lhe assegurado o acesso automático ao último
nível, cumpridas as demais exigências para o seu desenvolvimento na respectiva
carreira;

- foram criados mais três níveis de promoção. com o conseqüente acréscimo de
padrões, passando o nível superior a contar 35 padrões, e os níveis médio e de 1°
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grau, 30.

O planejamento da carreira é de fundamental importância para a vida funcional do
servidor público e contribui para o aprimoramento do serviço e o estímulo aos
servidores.

A reestruturação do Quadro de Pessoal é também fator relevante sempre quando se
busca a melhoria do serviço público.

Atendendo á solicitação do Presidente do Tribunal de Contas, que encaminhou
oficio em aditamento ao projeto em tela, para modificar alguns de seus dispositivos e
acrescentar outros que tratam da extinção e da criação de cargos na estrutura
orgânica do Tribunal, apresentamos, na conclusão, o Substitutivo n° 1, como forma
de aperfeiçoamento do texto.

Finalmente, salientamos que o comparecimento do Presidente daquela Corte de
Contas nesta Casa Legislativa para prestar esclarecimentos a respeito da proposição
em análise contribuiu para que reconhecêssemos a oportunidade e a conveniência das
medidas propostas.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.026196. na forma do

Substitutivo n° 1, a seguir redigido.
SUBSTITUTIVO N° 1

Dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Tribunal de Contas do Estado e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares da Secretaria do Tribunal de

Contas do Estado, previsto no Anexo 1 da Lei n° 10.858, de 5 de agosto de 1992,
passa a ser o constante no Anexo 1 desta lei, com os índices e os padrões contidos nas
letras "a". V e "c" do Anexo Ida Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995.

§ 1° - Os índices contidos na letra "d" e o valor contido na letra "e" do Anexo 1 da
Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995, passam a ser os constantes nas letras "d" e
"e" do Anexo IV desta lei.

§ 20 - Nos índices contidos na letra "d" do Anexo IV desta lei está incluído o
excedente de 2 (dois) pontos de gratificação especial criada pelo art. 2° da Lei n°
9.404, de 11 de maio de 1987, modificada pela alínea "c" do § 1 0 do art. 10 da Lei n°
11.816, de 26 de janeiro de 1995.

§ 30 - No valor contido na letra "e" do Anexo IV desta lei estão incluídos:
1- os reajustes salariais quadrimestrais e as antecipações bimestrais concedidos aos

servidores do Tribunal de Contas nos termos do § l 0 do art. 40 da Lei n° 11.349, de
27 de maio de 1993;

11- o disposto no art. S0 da Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995;
III - o excedente de 5 (cinco) pontos da gratificação a que se refere o art. 6° da Lei
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n° 11.349, de 27 de dezembro de 1993, ficando o restante sujeito às condições de
percepção vigentes na data de publicação desta lei.

§ 40 - Com as incorporações previstas nos § 1° e 2° deste artigo, permanecerá
inalterada a remuneração do servidor.

§ 5° - A lotação dos cargos a que se refere o Anexo 1 desta lei será estabelecida por
resolução do Tribunal.

Art. 2°-O Anexo llda Lei n° 11.816, de 26 de janeiro de 1995, passa a vigorar na
forma do Anexo II desta lei.

Art. 3°-O ingresso na carreira do Tribunal & Contas se dará no nível e no padrão
inicial dos cargos, mediante prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e títulos.

Art. 4° - O desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á por progressão e
promoção, cumpridas as exigências legais e aquelas estabelecidas em resolução do
Tribunal de Contas.

Art. 50 - Progressão é a passagem do servidor ao padrão seguinte, dentro do mesmo
nível, a cada período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício
no Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, condicionada à avaliação de
desempenho no cumprimento das atribuições do cargo.

§ 1° - Para a obtenção da primeira progressão, o servidor nomeado a partir da data
desta lei deverá ter cumprido o período de 1.095 (mil e noventa e cinco) dias de
efetivo exercício no Tribunal de Contas.

§ 2° - O servidor integrante do Quadro de Pessoal dos Serviços da Secretaria do
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais aprovado em concurso público para
cargo de nível de escolaridade superior ao que ocupa terá o tempo de efetivo
exercício prestado no Tribunal de Contas contado para a obtenção de progressão na
nova carreira, limitado o aproveitamento à obtenção, pelo servidor, de um padrão de
vencimento compatível com o padrão de vencimento de seu cargo anterior.

§ 30 - A progressão de que trata este artigo obedecerá aos critérios estabelecidos em
resolução.

Art. 60 - Promoção consiste na passagem do servidor estável do nível em que se
encontra posicionado para o imediatamente superior, dentro da mesma carreira,
observada a existência de vaga.

Parágrafo único - A implantação da nova sistemática de promoção dar-se-á por
resolução.

Art. 70 - A cada 3 (três) anos de efetivo exercício no Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais, o servidor estável ocupante de cargo de provimento efetivo,
adquire o direito de compor a lista para promoção na carreira, ficando sua
classificação sujeita ao implemento dos requisitos de eficiência e capacitação
profissional que demonstre a evolução profissional do servidor conforme critérios
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estabelecidos em resolução.

Art. 80 - O servidor estável, ocupante de cargo de provimento efetivo pertencente
ao grupo de nível superior de escolaridade que comprovar a conclusão de curso de
pós-graduação ou de especialização reconhecido pelo Ministério da Educação, de
acordo com as normas legais pertinentes, nas áreas correspondentes às atividades do
Tribunal de Contas. fará jus a promoção de nível na carreira, nos termos de
resolução. desde que detenha padrão compatível com os do nível subsequente.

§ 1° - Aplica-se o disposto no 'caput' deste artigo ao servidor estável ocupante de
cargo de provimento efetivo de Médico - TC-NS-09, que comprovar a conclusão de
curso de residência média reconhecido pelo Ministério da Educação ou registrado
no Conselho Regional de Medicina.

§ 20 - Caso o servidor não preencha as condições previstas na parte final do
"caput" deste artigo, para a promoção, seu direito ficará assegurado a partir do
momento em que o beneficio puder ser concedido.

§ 30 - O beneficio previsto no "caput" deste artigo será concedido uma única vez
para a mudança de nível e, ainda, permitirá acesso automático ao nível VIII da
carreira, desde que cumprido o nível VII, havendo vaga, nos termos de resolução.

Art. 9° - Ao servidor beneficiado pelo disposto no art. 10 da Lei n° 10.858, de 5 de
agosto de 1992, não se aplica o beneficio previsto no art. 8 0 desta lei, ficando-lhe,
porém. assegurado o acesso automático ao nível VIII da carreira, desde que cumprido
o nível VII.

Parágrafo único - O servidor que comprovar, até a data de publicação desta lei, a
conclusão de um dos cursos mencionados no art. 81 terá preservado o direito ao
beneficio do art. 10 da Lei n° 10.858, de 5 de agosto de 1992.

Art. 10 - O servidor que, a partir de 5 de dezembro de 1992, averbou tempo de
serviço público para fins de progressão e que, por esse motivo, se encontra deslocado
em relação ao nível de sua carreira, conforme previsto no Anexo II desta lei, não terá
o seu padrão de vencimento considerado para fins de implantação da nova
sistemática de promoção criada por esta lei. § 1° - O servidor de que trata o "caput"
deste artigo permanecerá em quadro paralelo temporário até que preencha as
condições para se enquadrar no nível correto da carreira, de acordo com seu padrão
de vencimento, podendo, todavia, concorrer à promoção, observado o disposto no art
7° desta lei.

§ 20 - A progressão do servidor referido no " caput " deste artigo voltará a ocorrer
após cada período de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias de efetivo exercício no
Tribunal de Contas, iniciando-se a contagem a partir do momento em que o servidor
deixar de figurar no quadro paralelo temporário, observadas, ainda, as disposições
desta lei e o estabelecido em resolução.

§ 30 - 0 quadro paralelo temporário referido no "caput" deste artigo terá sua
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sistemática definida em resolução.

Art. 11 - Passam a ter a denominação de Diretor Adjunto. código TC-DAS-03,
símbolo TCS-2, mantidos os símbolos de vencimento originais:

a) 3 (três) cargos de Diretor Adjunto da Secretaria-Geral, código TC-DAS-03,
símbolo TCS-2;

b) 4 (quatro) cargos de Diretor II, código TC-DAS-04. símbolo TCS-2;
§ 1° - Passa a ter a denominação de Diretor-Tesoureiro, código TC-DAS-04,

símbolo TCS-2, 1 (um) cargo de Diretor II, código TC-DAS-04, símbolo TCS-2;
§ 2° - Passam a ter a denominação de Auxiliar de Controle Externo os cargos de

Auxiliar Instrutivo. mantidos os atuais códigos e símbolos de vencimento.
Art. 12 - A carreira de Técnico de Controle Externo, código TC-NS-01, fica

desmembrada em 4 (quatro) classes segundo a área de formação profissional dos
ocupantes desses cargos, ficando assim estruturada, mantidos os atuais símbolos de
vencimento:

a) Técnico de Controle Externo 1. código TC-NS-02. 165 (cento e sessenta e cinco)
cargos, providos por servidores bacharéis em Direito;

b) Técnico de Controle Externo II. código TC-NS-03. 137 (cento e trinta e sete)
cargos, providos por servidores graduados em Administração de Empresas;

c) Técnico de Controle Externo ifi, código TC-NS-04. 53 (cinqüenta e três) cargos,
providos por servidores graduados em Ciências Econômicas;

d) Técnico de Controle Externo IV. código TC-NS-05. 69 (sessenta e nove) cargos,
providos por servidores graduados em Engenharia e por servidores anteriormente
readaptados no cargo de Técnico de Controle Externo, nos termos da lei.

Art. 13 - Ficam transformados:
1 - No Quadro especifico de provimento efetivo constante do Anexo I. item 2 da

Lei n° 10.858. de 5 de agosto 1992:
a) - em cargos de Engenheiro Perito, código TC-NS-10, com a vacância. 20 (vinte)

cargos de Assistente de Controle Externo III código TC-SG-02;
b) em 196 (cento e noventa e seis) cargos de Técnico de Controle Externo L código

TC-NS-02, com a vacância. 87 (oitenta e sete) cargos de Técnico de Controle
Externo II. código TC-NS-03. 3 (três) cargos de Técnico de Controle Externo ifi,
código TC-NS-04. e 69 (sessenta e nove) cargos de Técnico de Controle Externo IV,
código TC-NS-05. 16 (dezesseis) cargos de Assistente Técnico de Controle Externo,
código TC-SG-01. ainda não extintos por força do disposto no art. 14 da Lei n°
10.858, de 5 de agosto de 1991 e 21 (vinte e um) cargos de Assistente de Controle
Externo III. código TC-SG-02.

II - No Quadro especifico de provimento em comissão a que se refere o Anexo I.
item 1, da Lei n° 10.858, de 5 de agosto 1992:

a) em cargos de coordenador de área, código TC-SC-01, símbolo TC-S3, 2 (dois)
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cargos de Supervisor V. código TC-CH-01. lotados na Supervisão de Material e na
Supervisão de Serviços Gerais.

Art. 14 - Os cargos a seguir relacionados passam a ter os seguintes códigos,
mantidos os símbolos de vencimento originais:

- Agente de Transporte e Vigilância: código TC-PG-01;
11- Inspetor de Controle Externo: código TC-NS-01;
Ill - Redator de Acórdão e Correspondência: código TC-NS-06;
IV - Taquígrafo-Redator: código TC-NS-07;
V - Técnico de Documentação: código TC-NS-08;
VI - Médico, código TC-NS-09;
Vil - Engenheiro Perito: código TC-NS-10.
Art. 15- Ficam criados no Quadro Específico de Provimento Efetivo:
1- 1 (um) cargo de Auxiliar de Enfermagem, código TC-SG-11. símbolo TCM-01

a TCM-30, do grupo de nível de 21 grau de escolaridade, a ser provido mediante
concurso público de provas e títulos, por detentores de nível de 2° grau de
escolaridade e Curso de Auxiliar de Enfermagem, reconhecido pelo Conselho
Regional de Enfermagem,

11 -6 (seis) cargos de Dentista, código TC-NS-11. símbolo TCU-1 a TCU-35, do
grupo de nível superior, a serem providos mediante concurso público de provas e
títulos, por graduados em curso superior de Odontologia;

ifi -2 (dois) cargos de Assistente em Higiene Dentária, código TC-SG-09, símbolo
TCM-O 1 a TCM-30, do grupo de nível de 20 grau, a serem providos mediante
concurso público de provas e títulos, por detentores de nível de 2° grau de
escolaridade e curso técnico em Higiene Dentária reconhecido pelo Conselho
Regional de Odontologia;

IV - 4 (quatro) cargos de Atendente de Consultório Dentário, código TC-SG-10,
símbolo TCM-01 a TCM-30, do grupo de nível de 2° grau, a serem providos
mediante concurso público de provas e títulos, por detentores de nível de 2° grau de
escolaridade e curso de Atendente de Consultório Dentário, reconhecido pelo
Conselho Regional de Odontologia;	 -

Art. 16- Ficam criados no Quadro Específico de Provimento em Comissão:
1 - 1 (um) cargo de Diretor de informática, código TC-DAS-09. 1 (um) cargo de

Diretor da Escola de Contas, código TC-DAS-lO, ambos com símbolo de vencimento
TCS-1, e 3 (três) cargos de Diretor Adjunto de Informática, código TC-DAS-11, com
símbolo de vencimento TCS-2, todos de recrutamento amplo;

H - 1 (um) cargo de Coordenador de Segurança, TC-CS-03, símbolo de
vencimento TCS-3, pertencente ao Grupo de Chefia Superior, de provimento em
comissão e de recrutamento amplo.

Art. 17 - Os cargos dos grupos de Direção e Assessoramento Superior e de Chefia
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Superior são privativos de graduados em nível superior de escolaridade.

Parágrafo (mico - A exigência de escolaridade prevista no "caput" deste artigo não
se aplica aos atuais ocupantes dos cargos mencionados na data de publicação desta
lei, cujo provimento tenha sido anterior à sua publicação.

Art. 18 - Ficam extintos 10 (dez) cargos de Assistente de Redator, código TC-SG-
05, 3 (três) cargos de Agente de Telefonia, código TC-CS-08. 3 (três) cargos de
Assistente de Serviço Médico-Odontológico. código TC-SG-03, e 7 (sete) cargos de
Taquígrafo-Redator, código TC-NS-07.

Parágrafo único - Extinguem-se, com a vacância, 117 (cento e dezessete) cargos de
Assistente-Técnico Redator, código TC-SG-04. 2 (dois) cargos de Agente de
Telefonia, código TC-SG-08, 2 (dois) cargos de Assistente de Serviço Médico-
Odontológico. 9 (nove) cargos de Taquígrafo-Redator. código TC-NS-07, e 129
(cento e vinte e nove) cargos do Quadro Especial previstos no Anexo III desta lei.

Art. 19- As despesas com a execução do disposto nesta lei correrão por conta dos
créditos orçamentários consignados ao Tribunal de Conta

ML 20- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 21 - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente o art. 40 e o

parágrafo único do art. 2° da Lei n°11.816, de 26 de janeiro de 1995,0 art. 2 0 da Lei
n° 11.349, de 27 de dezembro de 1993, e o art. 14 da Lei n° 10.858. de 5 de agosto de
1992.

* - Os Anexos 1, II e m do Quadro de Provimento das Comissões foi publicado na
edição do Diário do Legislativo de 19.3.98.

Sala das Comissões. 17 de março de 1998. Kemil Kumaira, Presidente - Arnaldo
Penna. relator - Ajalmar Silva - Sebatião Helvécio - Mauri Torres - Antônio Júlio
(voto contrário).

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Tribunal de Contas do Estado, a proposição em apreço dispõe sobre
a estruturação do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares daquela Corte e dá
outras providências.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria. A seguir, a
Comissão de Administração Pública opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, que apresentou.

Cabe. agora. a esta Comissão emitir parecer nos limites da sua competência.
Fundamentação

O projeto em tela altera a estrutura administrativa do Tribunal de Contas do
Estado por meio da criação, da transformação e da extinção de cargos. entre outras
providências.
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Com o objetivo de aperfeiçoar o projeto original, a Comissão de Administração

Pública apresentou o Substitutivo n° 1.
O art. 15 do citado substitutivo cria, no Quadro Especifico de Provimento Efetivo,

seis cargos de Dentista, dois de Assistente em Higiene Dentária, quatro de Atendente
de Consultório Dentário e um de Auxiliar de Enfermagem- Tal alteração provocará
um aumento da despesa mensal com salários da ordem de R$17.828,45. conforme
demonstrado no Quadro 1, anexo a este parecer.

O art. 16 cria, no Quadro Específico de Provimento em Comissão, um cargo de
Diretor de Informática, um de Diretor da Escola de Contas, três de Diretor Adjunto
de Informática e um de Coordenador de Segurança. A despesa mensal com pessoal
sofrerá um aumento de R$25.860.77. conforme demonstrado no Quadro 2, anexo.

Já o art. 18 do substitutivo extingue do Quadro Específico de Provimento Efetivo
dez cargos de Assistente de Redator, três de Agente de Telefonia, três de Assistente
de Serviço Médico-Odontológico e sete de Taquígrafo-Redator. A referida extinção
provocará uma economia mensal de R528.833,70. O parágrafo único do mesmo
artigo torna extintos, com a vacância, 259 cargos do Quadro Específico de
Provimento Efetivo. Tal providência também resultará em economia, à medida que
ocorrer vacância.

Somados os valores resultantes da aplicação do disposto nos arts. 15 e 16, que
criam cargos, e 18, que extingue, podemos apurar unia repercussão imediata mensal
sobre a folha de pagamento de R514.855.52 por mês ou R$178.266.24 ao ano.

O art. 19 dispõe que as despesas decorrentes das alterações da futura lei "correrão
por conta dos créditos orçamentários consignados ao Tribuna! de Contas" pela lei
orçamentária, que fixa em RS85.000.000.00 o valor total a ser gasto no ano de 1998
com pessoal.

O Quadro 4, anexo, apresenta a evolução da despesa com pessoal em relação ao
total do orçamento executado pelo Tribunal de Contas nos anos de 1996. 1997 e
1998, sendo os valores deste ano os fixados em lei. A evolução evidencia um
crescimento na despesa com pessoal de 2833% de 1996 para 1997, ficando, porém,
praticamente inalterada essa evolução no que se refere à despesa autorizada para
1998 em relação ao executado no ano anterior. Em termos estruturais, a participação
da despesa com pessoal também teve aumento.

Devido à crise financeira por que vem passando o Estado, apresentamos a Emenda
n° 1 ao Substitutivo ri' 1, no intuito de reduzir o impacto financeiro dessa proposição.

A fim de se corrigir erro material no substitutivo, apresentamos a Emenda n°2.
No nosso entendimento, a proposição visa a dar ao Tribunal de Contas a

racionalização necessária ao seu aparelhamento administrativo, inclusive com a
recepção da informática em todas as suas etapas operacionais, criando uma estrutura
apta a enfrentar, de maneira mais eficiente, a missão constitucional daquela Corte de
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Contas.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.026196 no 10

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Administração
Pública, com as Emendas nos 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 15, excluindo-se do Anexo 1 os correspondentes cargos

constantes nos Grupos 1 e 2 do Quadro Específico de Provimento Efetivo.
EMENDA N°2

Substitua-se no art. 13, 1, "a", e no art. 14, VIL a expressão "código TC-NS-10"
por código TC-NS-11".

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Kemil K.umaira, Presidente - Sebastião Helvécio. relator - Antônio Roberto -

Arnaldo Penna - Marcos Helênio.
PARECER PARA O 10 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.30 1/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende, a proposição em epígrafe dispõe sobre a
criação do Programa Estadual de Financiamento ao Educando - PROEFE.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto.

Posteriormente. a Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia opinou
pela aprovação da matéria com as Emendas n°5 1 e 2, que apresentou.

Agora. vem a proposição a esta Comissão para ser analisada nos lindes de sua
competência.

Fundamentação
A proposição em tela visa a instituir o PROEFE, que tem por objetivo financiar os

gastos com anuidade escolar ou com a manutenção de estudantes, quando estes forem
desprovidos de recursos para fazer frente a essas despesas.

Vivenciamos um quadro em que o valor das despesas com educação amo ma cifras
elevadas para a realidade de grande parcela de nossa população. Temos noticia de
mensalidade de faculdade da ordem de R$1.000.00, Além disso, muitas vezes o
aluno vem do interior para estudar na Capital e tem que arcar com pesados gastos
com moradia, transporte, etc. Ademais, por sua qualificação profissional, via de
regra não consegue emprego com salário suficiente para se manter.

Por outro lado. após sua formatura, o indivíduo normalmente se insere
adequadamente no mercado de trabalho e passa a dispor de renda suficiente para
custear os referidos gastos.

Assim, o problema se resume no descompasso temporal entre despesas e
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rendimentos. Para solucioná-lo, entendemos como plenamente adequado e
socialmente justo que se conceda, como proposto, um financiamento a esses
estudantes, que serão os trabalhadores de nmanh&

Cumpre-nos, também, observar que, como os financiamentos são reembolsáveis, os
recursos despendidos retornarão aos cofres públicos, ou seja. está-se emprestando, e
não dando, dinheiro aos estudantes.

Ademais, o Programa necessita apenas do aporte de um capital inicial, pois os
valores pagos após a formatura, a título de reembolso, servirão para custear os
financiamentos a novos estudantes, e, assim, o sistema poderá se perpetuar de forma
autônoma.

Todavia, para isso, e também para que os financiamentos sejam realmente
reembolsáveis, toma-se imprescindível que o saldo devedor seja atualizado
monetariamente. Mesmo que atualmente a inflação seja baixa, seu acumulado
durante vários anos atinge valores expressivos. Além disso, é dificil dar garantia de
que num cenário de longo prazo a inflação não vá aumentar. Por isso, estamos
propondo a Emenda n°3, redigida na conclusão desta peça opinativa.

Para a remuneração do capital alocado ao Programa podem-se cobrar juros; para
cobrir as despesas operacionais, uma comissão. Assim, do ponto de vista financeiro,
os alunos arcariam com todos os ônus do Programa, o que é socialmente justo, pois
são eles seus beneficiários diretos. Para tanto, propomos aperfeiçoar o projeto, o que
fazemos também por meio da Emenda n°3.

Além disso, torna-se mister compatibilizar as despesas do Programa com as
disponibilidades de recursos do Estado, de forma a não agravar ainda mais a sua
crítica situação financeira. Assim- estamos propondo a Emenda n°4.

Finalmente, propomos a Emenda ri0 S. com a finalidade de deixar explicito que o
decreto regulanientador da matéria disporá sobre garantias e prazo de financiamento,
carência e amortização.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.30 1/97 no 1°

turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de Educação. Cultura. Ciência e
Tecnologia, e 3 a S. a seguir redigidas.

EMENDA N°3
Acrescente-se onde convier:
"Art. .... - Na concessão dos financiamentos de que trata esta lei, serão observadas,

entre outras, as seguintes condições:
1 - o saldo devedor será atualizado monetariamente por índice de preço;
II - a taxa de juros será de 3% (três por cento) a 6% (seis por cento) ao ano;
Til - será cobrada comissão de até 3% (três por cento) do valor financiado, a título

de remuneração pelas despesas operacionais.".
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EMENDA N°4

Acrescente-se ao art. 50 o seguinte parágrafo único:
Art. 50 - ....................................................

Parágrafo único - A aquisição do direito a que se refere o "caput" fica condicionada
à dotação orçamentária específica.".

EMENDA N°5
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
"Art. 70 - Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo, no prazo de

90 (noventa) dias contados da data de sua publicação.
Parágrafo único - O decreto disporá, entre outros, sobre reembolso do beneficio,

garantias e prazo de financiamento, de carência e de amortização.
Sala das Comissões. 10 de março de 1998.
Kemil Kumaira Presidente - Antônio Roberto. relator - Durval Angelo (voto

contrário) - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.403197

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ibrahim Jacob, tem como objetivo
instituir o Conselho Regional de Trânsito e dar outras providências.

Publicado em 25/9/97, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e
Justiça, que emitiu parecer pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da proposição com a Emenda n°1. que apresentou.

Agora, para atender ao que dispõe o Regimento Interno, vem a matéria a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em epígrafe procura interiorizar os serviços que serão prestados pelo

Conselho Estadual de Trânsito, criado pela Lei n° 12.502. de 31/5/97. Assim sendo,
para atender a tais objetivos e democratizar as decisões emanadas pelos órgãos de
trânsito, entendemos ser oportuna a medida consubstanciada no projeto.

A emenda proposta pela Comissão de Constituição e Justiça, por sua vez, procura
adequar o projeto à nova realidade jurídica, criada pelo recém-editado Código de
Trânsito Brasileiro. Não há dúvida entretanto, que os procedimentos a serem
adotados pelo novo órgão que se pretende instituir por via desse projeto terão que se
ajustar às regulamentações do CONTRAN.

Vislumbra-se no projeto. ainda a participação da sociedade civil na composição do
Conselho Regional de Trânsito, medida salutar em um estado democrático de direito.

Diante dessas considerações, entendemos oportuno o projeto em análise.
Conclusão

Pelas razões aduzidas, concluímos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
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n° 1.403197 com a Emenda no 1 9 da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Leonidio Bouças, Presidente - Arnaldo Pemi& relator - Marcos Helênio - lbrahim

Jacob - Anderson Admito.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.423197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em análise proíbe
a instituição e a divulgação de requisitos discriminatórios em editais e anúncios
publicitários de chamamento para concurso e seleção de pessoal.

Publicada, foi a matéria preliminarmente distribuída à Comissão de Constituição e
Justiça para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Fundamentação
Sabemos que são comuns a instituição e a divulgação de requisitos

discriminatórios, sobretudo em anúncios publicitários destinados à convocação de
trabalhadores. O requisito "boa aparência" aparece diariamente em quase todos os
jornais em circulação em nosso Estado, como condição "sine qua non" para admissão
em um emprego.

No entanto, assim dispõe a Constituição da República:
"Art. 30 - Constituem objetivos fnndanientais da República Federativa do Brasil:
1- ........................................................................................
111 - promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e

quaisquer outras formas de discriminação."
o projeto de lei em análise visa a assegurar que esses objetivos fundamentais sejam

observados em sua plenitude.
Os Estados federados, por sua vez, têm o dever de assegurar que sejam observados

os princípios constitucionais instituidos pelo legislador constituinte federal ( 2° do
art. 1° da Constituição Estadual). E mais, o art. 9° da Constituição do Estado
determina que "é reservada ao Estado a competência que não lhe seja vedada pela
Constituição da República".

Está claro, portanto, que a matéria é de competência do Estado.
Quanto à iniciativa, também não observamos óbices de natureza constitucional. A

matéria não está relacionada entre as que são de competência privativa do
Governador do Estado, sendo, portanto, permitido a qualquer dos integrantes do
parlamento iniciar o processo legislativo.

Ademais, observamos que, no dia-a-dia, a expressão "boa aparência", indica o
requisito discriminatório mais freqüente em editais e anúncios publicitários de
seleção e chamamento de mão-de-obra. Dessa forma, entendemos que é necessário



a1 j
349

coibir de forma especial esse tipo de expressão, para que esse requisito não figure
mais entre as condições para se obter um emprego. Com esse objetivo, estamos
propondo. no final deste parecer, a Emenda n o 1.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela constitucionalidade, pela legalidade e pela

juridicidade do Projeto de Lei n° 1.423/97 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

O art. 10 do Projeto de Lei n° 1.423/97 passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 - São proibidas a instituição e a divulgação da expressão "boa aparência",

bem como de quaisquer outros requisitos relacionados a aparência. origem, raça,
sexo, cor, ou quaisquer outras formas de discriminação, em editais e anúncios
publicitários de concurso e seleção de pessoal.".

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Antônio

Genaro - Gihnar Machado - João Batista de Oliveira.
PARECER PARA O JO TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.544/97

Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Administração Pública
(Redação nos Termos do § l0 do Art. 138 do Regimento Interno)

Relatório
De autoria do Governador do Estado. o Projeto de Lei n° 1.544/97 cria o abono-

permanência para o servidor público do Poder Executivo.
Publicada em 3112197, a proposição foi distribuída às Comissões de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para ser analisada em reunião
conjunta.

Durante a discussão na Comissão de Administração Pública, o Deputado Antônio
Andrade apresentou proposta de emenda que foi acatada e incluída no final deste
parecer.

Fundamentação
O projeto em apreço institui o abono-permanência. devido ao servidor do

Executivo que, conquanto conte tempo para aposentar-se com proventos integrais.
permaneça na ativa. O abono-permanência constitui, pois. uma espécie de vantagem
pessoal, visto que se trata de acréscimo pecuniário vinculado a uma circunstância
particular do servidor, qual seja a de permanecer na ativa mesmo contando tempo
para requerer aposentadoria com proventos integrais. O acréscimo pecuniário é de
20% incidentes sobre a remuneração, tirante o trintenário, e não serve de base para o
cálculo de adicionais e vantagens nem se incorpora ao vencimento.

0 propósito que anima o projeto governamental é justamente a redução de gastos
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com pessoal. Com efeito, na hipótese da aposentadoria de um servidor, tomando em
consideração tão-somente o cargo que ele ocupava, o Executivo despende recursos
não só com o pagamento de seus proventos integrais, como ainda com a remuneração
devida ao servidor que o substitui. Uma vez instituído o abono-permanência e
considerando que o servidor opte por ele, os gastos públicos decorrentes da
retribuição a ele devida em razão do exercício do cargo limitar-se-ão ao equivalente
pecuniário aos proventos que perceberia, acrescido de 201/o, excetuando-se, como
ficou dito, o trintenário. Ademais, a administração manteria em seus quadros
servidores com larga experiência profissional, o que contribuiria sobremaneira para a
qualidade dos serviços públicos ofertados à população.

Vista a matéria sob o ângulo da administração, resta examiná-la sob a perspectiva
do servidor. Também para este a proposição é meritória, porquanto institui
acréscimo pecuniário que se condiciona a sua aquiescência, vale dizer, a norma
instituidora do abono não tem caráter obrigatório ou proibitivo, senão que
meramente facultativo. Assim, somente se o servidor optar por permanecer na ativa é
que lhe será atribuído o abono-permanência. Seria a hipótese do agente público que
desejasse aumentar a sua renda mensal e que se considerasse apto a continuar
servindo à administração. No caso, haveria convergência dos interesses desse
servidor com os do poder público, que, conforme visto, reduziria gastos com pessoal
e manteria em seus quadros servidor com larga experiência profissional.

Entendemos, contudo, que, da mesma maneira como a norma abre ao servidor a
faculdade de optar ou não pelo abono-permanência, seria razoável atribuir à
administração a discricionariedade para ' diante do interesse do servidor em
continuar trabalhando, aquiescer ou não a sua permanência no serviço público com
direito ao abono-permanência. De fato, bem pode ocorrer de a administração não ter
interesse no provimento de um dado cargo público ocupado por um servidor prestes a
se aposentar. Seria o caso de extingui-lo assim que se desse a vacância com a
aposentadoria. Portanto, diante do caso concreto, pode ser que o interesse público
recomende o não-aproveitamento de servidor que conte tempo para aposentadoria
integral, nos termos preconizados pela proposição, ou seja com direito à percepção
do abono-permanência. Portanto, há que se proceder a essa modificação no projeto,
de modo a conferir tal discricionariedade à administração.

Outra alteração que se faz necessária diz respeito à redação do § 2 0 do art. 1°. Tal
dispositivo alude ao fato de que o abono é calculado sobre a remuneração, excluído o
trintenário. Segundo a boa técnica legislativa, tal informação haveria de constar no
"caput" do artigo.

Por fim, acolhendo proposta do Deputado Antônio Andrade, entendemos ser de
bom alvitre conferir maior abrangência à regra comida no art. l, de modo a tornar
extensível o abono-permanência aos servidores das autarquias e das fundações do
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Executivo.

Como todas essas alterações incidem sobre o art. 10 da proposição, formulamos a
Emenda n° 1, que, a um só tempo, confere a aludida discricionariedade à
administração pública, reformula a redação do § 2 0 nos termos propostos e estende o
abono-permanência aos servidores das autarquias e das fundações do Executivo.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.544197 com a

Emenda n° 1, a seguir apresentada.
EMENDA N° 1

Dê-se ao "caput" do art 1° a seguinte redação:
An l - Ao servidor da administração direta e das autarquias e fundações do

Poder Executivo que completar o tempo para aposentadoria voluntária integral,
poderá ser concedido, a critério da administração e desde que o servidor não requeira
sua passagem para a inatividade, o abono-permanência, correspondente a 20% (vinte
por cento) mensais incidentes sobre a remuneração, salvo trintenário, a contar do
primeiro dia subsequente ao período aquisitivo da aposentadoria.

§ 1°- A parcela percentual prevista neste artigo não será paga cumulativamente.
§ 20 - O abono de que trata este artigo não constitui base para o cálculo de

adicionais e vantagens e não se incorpora ao vencimento.".
Sala das Comissões, li de março de 1998.
Keniil Kumaira. Presidente - Arnaldo Penna relator - Sebastião Helvécio -

Sebastião Navarro Vieira - Marcos Helênio (voto com restrição) - Ajainiar Silva.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em questão cria o abono-

permanência para o servidor público do Poder Executivo.
Cumpridas as formalidades regimentais, o referido projeto mereceu o exame da

Comissão de Constituição e Justiça, que opinou por sua legalidade. juridicidade e
constitucionalidade. A Comissão de Administração Pública concluiu pela aprovação
do projeto com a Emenda n° 1. que apresentou.	 -

Cabe agora a esta Comissão analisar a matéria no âmbito de sua competência.
Fundamentação

A proposição em epígrafe promove substancial inovação no âmbito da
administração pública, visando à redução do impacto, nos cofres públicos, da folha
de pagamento referente aos servidores inativos, um contingente que aumenta dia a
dia.

Segundo dados da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, a situação
financeira da máquina estatal para fazer frente ao crescimento da folha de
pagamento para os servidores inativos não é animadora. De um total de 493.878
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servidores do Estado. 127.473 são inativos, que representam 25,8% do pessoal e
implicam recursos que atingem o montante de R$154.000.000,00. Isso equivale hoje
a 37,8% do gasto mensal com funcionários, mas prevê-se que, até o final do ano
2000, o contingente de servidores inativos corresponderá a 50% da folha, se não
houver mudança na situação.

O quadro anexo apresenta a evolução do número de servidores inativos. Veremos
que há um acentuado crescimento da taxa anual, que saltou de 7,2% nos últimos
anos para 8,9% nos últimos 12 meses. De janeiro de 1995 até o momento, foram 20
mil os servidores que se aposentaram, sendo 10 mil só nos últimos 12 meses.

O Governo do Estado está enfrentando sérias dificuldades na área financeira para
fazer frente a essas despesas, pois, dos R$154.000.000.00 gastos com os inativos,
apenas R$12.000.000.00 são verbas oriundas da contribuição previdenciária, em
vigor desde janeiro último. Os R$142.000.000.00 restantes vêm onerando
sobremaneira os cofres públicos, impedindo o Governo de atender às sempre
urgentes demandas sociais.

Espera-se, com a implementação do citado abono, uma economia de
R$27.000.000.00 por ano, se cumprida a expectativa de 20% de adesão, taxa
considerada até úmida, podendo ser muito ultrapassada.

No inicio da década de 50, segundo o Ministério da Previdência e Assistência
Social e o IBGE, para cada beneficio concedido existiam oito pessoas contribuindo.
Em 2030, poder-se-á atingir a proporção de um beneficio para cada contribuinte.
Segundo informações da Secretaria de Recursos Humanos e Administração, os
servidores públicos estaduais se aposentam em média aos 52,9 anos de idade.
Podemos dizer que, do ponto de vista financeiro, existe uma precocidade em relação
ao número de beneficiários e ao período de recebimento dos beneficios. Se não,
vejamos:

Perfil dos servidores ativos e inativos:
a) média de idade de aposentadoria - 52,9 anos;
b) expectativa de vida -73,5 anos;
c) pagamento de aposentadoria pelo Estado (duração) - 20 anos;
d) pessoal ativo - idade média - 38,3 anos;
e) pessoal inativo - idade média -61,2 anos.
Deve-se considerar, ainda, que os inativos recebem, em média, 77% mais que os

ativos.
O projeto em tela pretende, dessa forma, diminuir o impacto financeiro das

aposentadorias sobre os cofres públicos, não podendo esta Comissão deixar de
acolhê-lo.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.544197
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com a Emenda n°1. da Comissão & Administração Pública-

Sala das Comissões, 17 de março de 1998.
Keiníl K,umaira. Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
* - O Quadro dos Servidores Ativos e Inativos foi publicado na edição do Diário do
Legislativo de 19.3.98.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.544197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei n° 1.544197 cria o abono-

permanência para o servidor público do Poder Executivo.
Publicada em 3112/97. a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e

Justiça. de Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Compete a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da proposição, nos termos regimentais.
Fundamentação

O projeto em tela tem por objetivo instituir o abono-permanência para o servidor
do Executivo que, não obstante conte tempo para se aposentar com a percepção de
proventos integrais, opte por permanecer no serviço público. Trata-se, como se vê. da
instituição de uma vantagem pessoal, porquanto esse abono representa um acréscimo
pecuniário devido em função de uma circunstância particular caracterizada pelo fato
de o servidor já dispor do tempo necessário à aposentadoria, mas, ainda assim,
permanecer servindo á administração.

Portanto, consoante a proposição, ao servidor que conte tempo para a
aposentadoria com proventos integrais abrem-se duas alternativas: aposentar-se com
a percepção de proventos integrais, ou permanecer na ativa e receber, além do
equivalente pecuniário aos proventos, um acréscimo de 20% referente ao abono-
permanência.

Sob o prisma jurídico-constitucional, nada há que represente óbice à proposição.
De fato, qualquer aumento na remuneração de servidores do Executivo há de ser feito
mediante lei, cuja iniciativa é privativa do Governador do Estado, conforme dispõe o
art. 66. ifi. "&'. da Carta Estadual. Com  efeito, o termo 'remuneração", a que alude o
mencionado dispositivo, constitui designativo genérico de todos os valores
percebidos mensalmente pelo servidor como retribuição de seu trabalho. Na espécie,
o abono-permanência representa acréscimo pecuniário de 20% incidente sobre a
remuneração, salvo trintenário, sendo, pois, de rigor a edição de lei que o institua.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.544197.
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Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1997.
Hely Tarquimo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Genaro - João

Batista de Oliveira - Antônio Júlio - Gilmar Machado (voto contrário).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.122/97

Confissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei sob comento objetiva
autorizar o Poder Executivo a fazer reverter imóvel que especifica ao Município de
Miradouro.

Aprovado o projeto no 1° turno na forma do Substitutivo n° 1, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A iniciativa do Deputado SebastiAo Costa vem prover a necessária autorização
legislativa para que o Poder Executivo Laça reverter terreno urbano com área de
400m2 ao Município de Miradouro.

Com base no que foi decidido anteriormente por esta Comissão, afirmamos que a
proposição em exame não acarreta despesas nem encargos para o Estado nem causa
nenhum impacto na lei orçamentária.

A transação se reverte de interesse público relevante, já que prevê, no referido
imóvel, a construção do prédio que abrigará a Secretaria Municipal da Educação,
dotando-a do espaço fisico adequado para o bom desempenho de suas funções.

Finalmente, parece-nos necessário elucidar que o substitutivo formulado ao final
deste parecer objetiva mudar a natureza do negócio jurídico: em vez de reversão,
doação.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.122197 no 2°

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, l7de março de 1998.	 -
Kemil Kumaira. Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Sebastião

Helvécio - Durval Angelo.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.122/97

Autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que especifica ao Município de
Miradouro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Miradouro

imóvel constituído de terreno com área de 400m 2 (quatrocentos metros quadrados)
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situado no lugar denominado Fazenda Vargem Alegre, no perímetro urbano da sede
do referido município, registrado sob o n° 3.561, a fis. 243 do livro 3-A do Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Miradouro, conforme o 3 0 translado da
escritura pública de doação, lavrado a fis. 189v. 191v. do livro 1° no Cartório do 1°
Oficio da mesma comarca.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput' deste artigo se destina à construção
de prédio para instalação da Secretaria Municipal da Educação.

Art. 2° - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao patrimônio do Estado se,
no prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Art. 3°-Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.333197
Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Marcos Helênio, a proposição em exame determina a

inclusão de estudos relacionados a educação para o consumo nas escolas do sistema
estadual de ensino fundamental e médio.

Aprovada no 10 turno, em sua forma original, vem a matéria a esta Comissão para
receber parecer no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Não há como negar o mérito e a oportunidade da iniciativa, que visa a formar nos

jovens unia nova mentalidade, preparando-os para uma adequada inserção na
sociedade de consumo. As relações de mercado, altamente competitivas, vêm
tornando cada vez mais complexa e sofisticada a sociedade. Como conseqüência, a
formação de hábitos de consumo saudáveis depende do conhecimento e do exercício
dos direitos e deveres do consumidor.

O homem contemporâneo passou a necessitar de orientação sobre como se
comportar em face dos apelos publicitários que induzem ao consumismo e podem
levar à desorganização financeira dos indivíduos e das famílias. Tais apelos atingem
com maior intensidade o jovem, naturalmente mais influenciável.

A escola é. ainda, o espaço privilegiado para a introdução e a sistematização de
conhecimentos e a formação de atitudes, orientando os jovens para uma participação
consciente na vida social.

Apesar de meritória, a proposição apresenta problemas de natureza técnica, que
exigem alterações formais, visando, principalmente, à sua adequação à nova
terminologia introduzida pela Lei n° 9.394. de 20112196 - Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional -, o que nos leva a apresentar o Substitutivo n° 1.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.333197 no 20 turno.

na forma do Substitutivo a° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Inclui estudos relativos a educação para o consumo nas escolas do sistema estadual
de ensino fundamental e médio.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os estabelecimentos de ensino fundamental e médio das redes pública e

privada do Estado incluirão, em sua proposta pedagógica, estudos e atividades
relacionados com a educação para o consumo.

Parágrafo único - Os textos, o material didático e os demais recursos pedagógicos a
serem usados por professores e alunos serão produzidos em regime de colaboração
entre os órgãos do sistema estadual de ensino e os órgãos e entidades que constituem
o sistema estadual de defesa do consumidor.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
José Maria Barros. Presidente - José Henrique, relator - Paulo Piau.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO N°2 AO PROJETO DE LEI N° 1.284197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o Projeto de Lei n° 1.284197
visa a modificar o inciso Vil do art. 8° da Lei n°11.397, de 611194, que dispõe sobre
o Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n°1, que apresentou,
e a Comissão de Saúde opinou por sua aprovação com a Subemenda n° 1 à Emenda
n° 1 e com a Emenda n°2.

Por força de requerimento, a proposição foi encaminhada à Comissão de Direitos
Humanos, que lhe apresentou o Substitutivo n° 1.

Levada a Plenário, o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresentou à matéria o
Substitutivo n° 2, que vem a esta Comissão para. nos termos regimentais, receber
parecer.

Fundamentação
O substitutivo em pauta tem por objetivo modificar a composição do Grupo

Coordenador do Fundo para a Infância e a Adolescência - FIA -. destinado a repassar
recursos e a oferecer financiamento para programas de atendimento à criança e ao
adolescente. bem como determinar as competências do Grupo Coordenador, além das
já definidas no art. 4°. ifi. da Lei Complementar n° 27, de 1811193.

Malgrado as diversas alterações sofridas anteriormente pelo projeto de lei original,
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o substitutivo denota o critério na escolha dos membros integrantes do Grupo
Coordenador, selecionados entre representantes do Governo e da sociedade civil.

A atenção para com as questões em análise evidencia-se também no tocante à
liberação de verbas ou recursos financeiros pelo Estado. Está presente a intenção de
serem resguardados os direitos e garantida a proteção às crianças e aos adolescentes
pelo órgão que detém tal prerrogativa: o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e
do Adolescente.

O uso de verbas para realizar ações isoladas e aleatórias é um problema que poderá
ser sanado ao se submeterem as aplicações das verbas ao Conselho, por ser ele o
responsável pela política de aplicação e distribuição dos recursos, observadas as
necessidades prioritárias.

Muito oportuno, pois, o substitutivo sob análise, que vem suprir as falhas e as
distorções que impedem a implantação de ações que garantam às crianças e aos
adolescentes melhor atendimento por parte do Estado.

Conclusão
Pelo exposto. somos pela aprovação do Substitutivo n° 2 apresentado em Plenário,

ficando prejudicadas as Emendas n°5 1 e 2, a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e o
Substitutivo n° 1.

Saladas Comissões. 17 de março de 1998.
Carlos Pimenta Presidente - Wilson Trópia. relator - Anivaido Coelho.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 350- REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 1813198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Francisco Ramalho e Maria Olivia

Sumário. Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficio n° 42198. do Governador do Estado - Oficios - Y Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n os 1.642 a
1.648198 - Projeto de Resolução n° 1.649198 - Requerimentos n°s 2.517 e 2.518/98 -
Requerimentos dos Deputados Jorge Eduardo de Oliveira. Adelino Carneiro Leão (2)
e José Bonifácio - Comunicações: Comunicações do Deputado Sebastião Navarro
Vieira, das Comissões do Trabalho, de Política Agropecuária. de Educação e da
Comissão Especial para. no Prazo de 60 Dias. Proceder a Estudos sobre a Atuação
das Rádios Comunitárias no Estado de Minas Gerais - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Ibraliim Jacob. Raul Lima Neto, Paulo Nau e Alencar da Silveira
Júnior - 2' Parte (Ordem do Dia): P Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado José Bonifácio; inclusão do Projeto de Lei n° 705196 em ordem do dia
para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065, de 1990 - Requerimento do Deputado
Jorge Eduardo de Oliveira; inclusão do Projeto de Lei n° 623/95 em ordem do (lia
para os fins do art. 288 da Resolução n° 5.065 2 de 1990 - Votação de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Adelino Carneiro Leão (2); aprovação - Requerimento
n° 2.419197; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Requerimento n° 2.482198;
aprovação - ? Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Gilmar Machado; aprovação - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 95 1/96;
requerimento do Deputado Arnaldo Perna; aprovação do requerimento - Questão de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental
para discusão - Prosseguimento da discussão, em turno único. do Veto Parcial á
Proposição de Lei n° 13.599; discurso do Deputado Gilmar Machado; questões de
ordem; chamada para recomposição de "quorum"; existência de número regimental
para discussão; discurso do Deputado Anderson Adauto; questão de ordem; chamada
para recomposição do número regimental; inexistência de "quorum" para
continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão -
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Agostinho Patrús - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Arnbrósio Pinto - Anderson Admito - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodrigues - Dinis Pinheiro -
Durval Ângelo - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Geraldo Santannn - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarquinio - Ibrabim Jacob -
Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo
de Oliveira - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kuniaira - Leonídio Bouças - Luiz Penando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles
Peneira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
A Sra. Presidente (Deputada Maria Olivia) - As 14h15min, a lista de

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

? Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,

que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Antônio Andrade. 1°-Secretário "ad hoc". lê a seguinte
correspondência:

"OFICIO 1'? 42/98*
Belo Horizonte, 17 de março de 1998.
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais:
Meus cumprimentos. Venho à presença de V. Exa. comunicar que estarei ausente

do Estado no próximo dia 18 de março, em missão oficial à Venezuela, devendo
retornar no dia 19 de março deste ano.

Sendo o que se apresenta no momento, sirvo-me da oportunidade para renovar a V.
Exa. meus protestos de elevada estima e consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado."
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
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Dos Srs. Ademir Vicente da Silveira José Batista Maria Aparecida de Souza

Araújo e Olegário Sabino Lopes, respectivamente, Presidentes das Câmaras
Municipais de Uberaba. Unai, Aracitaba e Felicio dos Santos, manifestando seu
apoio ao Projeto de Lei n° 1.517197. (- Anexem-se ao Projeto de Lei n° 1.517197.)

? Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. ~dente -A Mesa passa areer proposições ea conceder a palavra aos
oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.642198

Altera a Lei a0 12.622, de 25 de setembro de 1997, que cria a Ouvidoria da Policia
do Estado de Minas Gerais e da outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O "caput" do art. 40 da Lei n° 12.622, de 25 de setembro de 1997, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"An. 40 - A Ouvidoria da Policia é dirigida por um Ouvidor nomeado pelo

Governador do Estado entre pessoas de ilibada reputação e sem filiação partidária
nos 2 (dois) anos imediatamente anteriores à nomeação, indicado em lista tríplice
organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, para mandato
de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução".

Art. 2° - O parágrafo único do art. 6° da Lei a° 12.622, de 25 de setembro de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 60 - ...........................................................
Parágrafo único - O Delegado de Policia, o oficial da Policia Militar, o Procurador

do Estado e o jornalista são indicados, respectivamente, pelo Secretário de Estado da
Segurança Pública, pelo Comandante-Geral da Policia Militar, pelo Procurador-
Geral do Estado e pelo Secretário de Estado da Casa Civil e Comunicação Social e
designados pelo Ouvidor.".

Art. 30 - Fica revogado, em todo o seu teor. o art. 50 da Lei ti0 12.622, de 25 de
setembro de 1997.

Au. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Art. 50 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões. de março de 1998.
Tarcísio Henriques
Justificação: As alterações propostas instituem regras que se aplicam à nomeação

do Ouvidor, que passa a ser escolhido entre nomes que constem em lista tríplice
organizada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, e à composição
das assessorias da Ouvidoria, cujos membros passam a ser designados pelo Ouvidor.
A proposta compreende, ainda a revogação do alt. 50 da Lei a° 12.622, de 2519197,
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unia vez que a destituição ali prevista se inclui necessariamente, na competência da
autoridade que nomeia.

Ressalte-se que, pela lei que se pretende alterar, a escolha do Ouvidor é feita pelo
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, não havendo opção alguma para
o Governador, que fica obrigado a homologar a indicação, o que, evidentemente, não
é o objetivo da proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.643198
Isenta de contribuição previdenciária os servidores públicos que menciona e dá

nova redação ao art. 30 das Leis n°s 12.278, de 29 de julho de 1996, e 12.328, de 1°
de novembro de 1996.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
ArL 1°- Ficam isentos da contribuição previdenciária a que se referem as Leis n°s

12.278, de 29 de julho de 1996, e 12.328. de 1° de novembro de 1996, os servidores
públicos aposentados e os pensionistas.

Parágrafo único - Incluem-se no disposto no "caput" deste artigo os servidores em
gozo de licença médica.

Art. 2° - O "caput" do art. 3° das Leis n°s 12.278, de 29 de julho de 1996, e 12.328,
de 1° de novembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 30 - A contribuição de que trata esta lei corresponde a 3,5% (três e meio por
cento) do valor da remuneração mensal bruta dos servidores enumerados no art. 2°
desta lei, aí incluídas as vantagens de natureza pessoal e as de caráter permanente.".

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Tarcísio Henriques
Justificação: Não é justo que os servidores públicos que já conquistaram, ã custa de

muito sacrificio e anos de trabalho, o direito à aposentadoria sejam sujeitos passivos
E para efeito da cobrança da contribuição previdenciária instituida pelas Leis n°s

12.278, de 2917196, e 12.328, de 1 0111/96. assim como os servidores em gozo de
licença médica e os pensionistas. E mais do que justo que apenas os servidores em
atividade o façam. até a data em que se aposentarem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira para parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do

j	Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.644198

Institui a Medalha Construtor do Progresso e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 11 - Fica instituída a Medalha Construtor do Progresso, destinada a
homenagear, anualmente, 20 (vinte) instituições do setor público ou privado, nas
pessoas de seus representantes, que tenham obtido. nos 2 (dois) anos anteriores, os
maiores incrementos percentuais no recolhimento do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Mi. 2° - A entrega das medalhas será feita pelo Governador do Estado, em
solenidade pública a ser realizada na primeira quinzena de agosto.

Art. 3°-O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias a
contar de sua publicação.

Mi. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. de de 1998.
Leonídio Bouças
Justificação: O desenvolvimento geral de qualquer sociedade está a tal ponto

relacionado com seu crescimento econômico que o índice deste é usualmente adotado
como o parâmetro que melhor se presta para avaliar a evolução sociocultural de
determinada comunidade em certo período.

O motivo disso toma-se bastante evidente quando levamos em consideração que o
pleno exercício dos valores democráticos, a efetiva adoção de atitudes cívicas, as
ações governamentais em favor da saúde, da educação e da segurança oferecidas ao
cidadão e até mesmo o florescimento das artes, tudo isso está iniimamente
relacionado com a estabilidade econômica, conforme demonstram os estudos
comparativos da história.

Dai a razão pela qual consideramos oportuno que se institua uma forma de prestar
homenagem à classe de empreendedores que diligentemente fomentam as mais
diversas atividades econômicas e contribuem, direta ou indiretamente, com o bem-
estar geral da sociedade, conforme explicado anteriormente.

Para atingir tal fia de maneira objetiva e com base em critérios justos, propomos
seja instituida a Medalha Construtor do Progresso, a ser concedida actualmente pelo
Chefe do Executivo Estadual aos representantes de instituições públicas ou privadas
que tenham obtido nos 2 anos anteriores, os 20 maiores incrementos, em valores
relativos, no recolhimento do ICMS.

E oportuno esclarecer que a escolha desse tributo deve-se ao fato de que ele, por ser
a principal fonte de contribuição das empresas aos cofies públicos, melhor espelha o
crescimento delas e, por conseguinte, a sua contribuição para o progresso do Estado.

Note-se. ainda, que estabelecemos o crescimento da contribuição do ICMS em
termos percentuais, pois tal critério, além de refletir o empenho do contribuinte,
permite que pequenas e médias instituições possam ser contempladas com a
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distinção. Se tivéssemos adotado o critério do incremento em valores absolutos,
estaríamos, na verdade, prestando homenagem quase que exclusivamente a empresas
públicas e Prefeituras Municipais, o que não deixaria de ser um contra-senso ao
propósito da honraria.

Pelo que foi aduzido, estamos confiantes de que esta proposta há de ter acolhida
favorável por parte dos nobres colegas parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões & Justiça e & Turismo para parecer, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 14° 1.645198
Altera a Lei n° 12.735. de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 30 da Lei n° 12.735. de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XVII:
"Art. 3° - ................
XVII - veículo automotor pertencente a motorista profissional autônomo que o

utilize exclusivamente no transporte escolar, devidamente registrado no órgão
competente."

Mi. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a
partir de 1° de janeiro de 1999.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Paulo Piau
Justificação: A isenção do pagamento do IPVA para os veículos destinados

exclusivamente ao transporte escolar propiciará maior segurança e conforto aos
alunos, sobretudo crianças, uma vez que constituirá incentivo para que os
proprietários desse tipo de veículo venham a operar com uma frota sempre renovada,
evitando a utilização de veículos antigos e sem condições adequadas para o tráfego.
A lei em vigor estabelece 16 modalidades de isenção no pagamento do IPVA, e esta
proposição estende a isenção aos veículos destinados ao transporte escolar, com
registro no órgão competente. O art. 2° da proposição reduz o impacto na receita
estadual estabelecendo que a lei somente produzirá efeitos em 1 011199, o que
viabiliza a adequação do orçamento para o próximo ano em face da proposta ora
apresentada.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.646/98
• Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Real Madri, com sede no

Município de ltaúna.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva Real Madri,

com sede no Município de ltamma.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ML 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Diizon Meio
Justificação: A Sociedade Esportiva Real Madri é uma sociedade civil sem fins

lucrativos, de duração ilimitada, que tem por finalidade proporcionar a difusão do
civismo e da cultura fisica, principalmente o futebol e divertimentos de caráter social
e cultural.

A referida instituição funciona regularmente e tem diretoria composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Reconhecê-la como de utilidade pública virá proporcionar-lhe melhores condições
para a dinamização de suas atividades e a concretização de seus objetivos.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares nesta Casa para
a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação, para deliberação, nos termos do art. 188. de o art. 103. inciso L do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1647198
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia e Justiça de Capitólio n°

39, com sede no Município de Capitólio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 11 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Harmonia e Justiça

de Capitólio n° 39, com sede no Município de Capitólio.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998-
Dilzon Meio
Justificação: A Loja Maçônica Harmonia e Justiça de Capitólio n° 39 foi fundada

em 1416193, no Município de Capitólio, tendo como objetivo e princípios básicos
trabalhar pelo aperfeiçoamento moral e intelectual da humanidade, a fim de
conseguir a sua emancipação progressiva e pacífict desenvolver nos seus membros a
prática da justiça. o amor ao próximo e uma conduta segundo os ditames da honra;
estreitar, cada vez mais, os laços de fraternidade existentes entre os maçons; lutar
pelo engrandecimento do Brasil e pelo fiel respeito às leis e às autoridades
constituídas e reconhecer a existência de um principio criador. maçonicamente
denominado Grande Arquiteto do Universo.
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Ao solicitar a esta Casa seu reconhecimento como de utilidade pública estadual,
esperamos estar contribuindo para facilitar o trabalho da entidade, dando-lhe a
chance de contar com a parceria de órgãos do Estado na consecução dos seus
objetivos assistenciais.

Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos nobres pares desta Casa
para a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto ás Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.648198
Declara de utilidade pública a creche Lar Hermes Antônio Pinto, localizada no

Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 10 - Fica declarada de utilidade pública a creche Lar Hermes Antônio Pinto,

localizada no Município de Governador Valadares,
Ait. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 16 de dezembro de 1997.
Ermano Batista
Justificação: A creche Lar Hermes Antônio Pinto está em funcionamento há vários

anos e vem prestando relevantes serviços de assistência aos menores carentes do vale
do Rio Doce, obtendo excepcional resultado.

A instituição veio suprir lacuna na área dos empreendimentos sociais,
particularmente porque oferece atendimento amplo, irrestrito, de forma a integrar
socialmente as crianças da comunidade.

Estabelecimento modelo, abriga todos os desamparados que para ali são
encaminhados, sem distinção de qualquer espécie, atua com recursos próprios e
conta com a colaboração de voluntários, que trabalham gratuitamente. Atua numa
área com dificuldades e carências constantes, o que fia ressaltar seu valor.

O dinamismo e o zelo que caracterizam as atividades da creche já . lhe valeram a
declaração de utilidade pública pela municipalidade, em justo reconhecimento.

Como forma de estimulo, resta-nos também reconhecer, em nível estadual, a
proficua obra da instituição, para que ela possa gozar de incentivos à sua
prosperidade.

Dessa forma, espero que os ilustres Deputados se sensibilizem com os termos desta
proposta, oferecendo o apoio indispensável à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188. c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 1.649/98

Acrescenta dispositivos ã Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 1997, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 10 - O Titulo XIV - Disposições Finais e Transitórias - passa a vigorar

acrescido do seguinte art. 311, ficando renumerados os artigos subseqüentes:
"Mi. 311 - Quando se utilizar rito especial de tramitação, as reuniões deliberativas

da Assembléia Legislativa serão transmitidas ao vivo pela TV Assembléia.
Parágrafo único - Em caso diverso, a transmissão ao vivo poderá limitar-se à fase

do Grande Expediente.".
Art. 2° - O Título VII- Do Processo Legislativo - Capítulo V - Das Peculiaridades

do Processo Legislativo - passa a vigorar acrescido da seguinte Seção V - Do Rito
Especial, ficando renwnerados os artigos subseqüentes:

"SeçãoV
Do Rito Especial

Mi. 286 - Por deliberação do Plenário, a proposição poderá ter rito especial de
tranutação.

Art. 287 - No rito especial serão observados, obrigatoriamente, os seguintes
procedimentos:

1 - os oradores serão inscritos pelo Líder, que deverá declarar o posicionamento
relativo à proposição do bloco parlamentar ou da bancada não coligada em bloco;

II - a palavra será concedida. alternadamente, observando-se:
a) a distribuição equitativa do tempo de uso da palavra pelos blocos parlamentares

e pelas bancadas favoráveis e contrárias à proposição;
b) o posicionamento contrário e favorável à proposição durante a discussão e o

encaminhamento de votação;
c) a ordem de inscrição dos blocos parlamentares e das bancadas;
d) a ordem de inscrição do Deputado;
ifi - o prazo de discussão será de, no máximo, 4 (quatro) horas, podendo cada

orador usar da palavra por até 30 (trinta) minutos;	 -
IV - o prazo de encaminhamento de votação será de, no máximo. 1 (uma) hora,

podendo cada orador usar da palavra por até 10 (dez) minutos;
V - os destaques incidirão, no máximo, sobre 115 (uni quinto) dos dispositivos que

a eles se sujeitam. assegurando-se a solicitação proporcional dos blocos
parlamentares e das bancadas de acordo com o número de seus integrantes;

VI - no encaminhamento de matéria destacada. farão uso da palavra 2 (dois)
Deputados. sendo 1 (um) a favor da proposição e 1 (um) contra, pelo prazo de até 5
(cinco) minutos cada um;

VII - no encaminhamento de votação de requerimento incidente farão uso da
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palavra 2 (dois) Deputados. sendo 1 (um) a favor da proposição e 1 (um) contra, pelo
prazo de até 10 (dez) minutos cada uni;

Vifi - dispensa do interstício regimental entre os dois turnos de tramitação.".
Art. 3°-Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, de março de 1998.
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria

Olivia.
Justificação: A alteração proposta visa a possibilitar que o debate de determinadas

proposições, previamente selecionadas, possa efetivamente ser acompanhado pela
sociedade, isso porque as manifestações favoráveis ou contrárias deverão ser
explicitadas de tal forma que sejam conhecidos os argumentos que as embasam.

Acresce-se que a discussão, adotando-se a forma ora apresentada, tornar-se-á mais
rica e dinâmica.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembléia para parecer, nos termos do art.
49, inciso VIII, alínea "a", do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.5 17/9 8, do Deputado Duna! Angelo, em que pede seja solicitado ao

Secretário da Fazenda que determine o imediato cumprimento do art. 39 da Lei n°
12.595, de 1997. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.518198. do Deputado José Henrique, em que pede sejam solicitadas ao
Secretário da Educação informações sobre a aplicação da Lei n° 12.763, de 1411198.
(- A Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Jorge Eduardo
de Oliveira. Melmo Carneiro Leão (2) e José Bonifácio.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Sebastião Navarro

Vieira, das Comissões do Trabalho, de Política Agropecuária. de Educação e da
Comisão Especial para. no Prazo de 60 Dias, Proceder a Estudos sobre a Atuação das
Rádios Comunitárias no Estado de Minas Gerais.	 -

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Ibrahim Jacob.
• Deputado Ibrahim Jacob - Sra. Presidente. Srs. Deputados, "Da incompetência

do Governo para gerir a questão salarial do Estado. Trabalhadores do Brasil! ...-
era assim que começava seus discursos o grande estadista e saudoso Presidente
Vargas, o pai dos pobres e protetor dos trabalhadores, defenestrado do poder pelos
inimigos do povo e da classe operária.

No Brasil dessa época, o trabalhador tinha um lugar de destaque, e o salário
mínimo, criado por Getúlio em 1940, tinha uru poder de compra que se esvaiu com
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os anos, corroído pela incompetência dos governantes que o sucederaa Para se ter
uma idéia dessa corrosão, basta lembrar que, segundo cálculos do DIEESE, o
mínimo hoje teria de ser de R$644,00 para corresponder ao valor com que foi
concebido na época. Portanto, para recuperar seu poder de compra, teria que subir
cerca de 475%.

Com efeito, jamais um governante brasileiro fez tanto pela classe operária quanto o
Presidente Vargas, protegendo o trabalhador da ganância dos poderosos e da
exploração patronal. Foi ele quem regulou a jornada de trabalho de oito horas e
estabeleceu o direito ao descanso semanal e às férias remuneradas.

Ainda nessa área outro grande legado getulista é a CU, de 1943, que estatui as
normas que regulam as relações individuais e coletivas do trabalho. A despeito de
mais de meio século de existência, é essa legislação que, ainda hoje, norteia as
questões entre paixão e empregado.

Definido constitucionalmente como o salário suficiente para um trabalhador
sustentar a si e a sua família, o mínimo se tornoa nos dias de hoje, uma das
vergonhas nacionais. Chega a ser um "passaporte para o banditismo e a
marginalidade", conforme declarou, desesperado, um pai de família funcionário
público estadual. Como ele, segundo dados da Secretaria de Recursos Humanos e
Administração, pelo menos 50 mil servidores "vivem" de salário mínimo no Estado.

De acordo com estudo realizado pela FIEMG, denominado "Custo Minas",
recentemente divulgado num jornal da Capita4 o preço da mão-de-obra entre nós foi
considerado o mais baixo entre os sete principais Estados do Brasil. Segundo o
estudo, Minas pratica um piso salarial 61% menor que São Paulo e 31% menor que o
Paraná. Sem dúvida para um Estado que é considerado a segunda economia do País,
não deixa de ser vergonhosa essa posição.

Dando um péssimo exemplo para a iniciativa privada, o Governo neoliberal, que
tira dos pobres e dá aos ricos, tem aviltado cada vez mais a classe trabalhadora.
Insensível às questões sociais, achata o salário do servidor ao não conceder reajuste
há mais de três anos, atrasa pagamentos e não paga o 13° salário, como expõe, em
requerimento a mim dirigido, a Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de
Minas Gerais - AFFEMG.

Por outro lado, a riqueza pátria vai sendo progressivamente dilapidada com a
venda das estatais ao grande capital internacional, num entreguismo sem
precedentes. Com isso, o Brasil fica cada vez mais à mercê dos grupos econômicos,
que se impõem como o verdadeiro poder no País. Sem forças para competir, a
indústria nacional vai sendo estrangulada pelo capital e pelos produtos que vêm de
fora. O resultado de tudo isso é o que se vê: subemprego com salários aviltantes e,
sobretudo, desemprego, que se alastra como um rastilho de pólvora, ameaçando
romper ojá fragilizado tecido social.
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Diante dessa situação patética, o que faz o governo neoliberal que se instalou em
Brasilia e no Estado? Gasta o dinheiro do povo em campanhas publicitárias caras,
que não levam a nada, como a do PROSAM. veiculada no horário nobre da televisão
e em outros meios de comunicação. Torra-se o dinheiro do povo em autopromoção
com fins escandalosamente eleitoreiros.

Não é possível que essa situação persista. Uma nação só se constrói com o trabalho
de seu povo, que deve ser tratado com respeito e dignidade. O papel do Estado é,
sobretudo, fomentar a geração de empregos que propiciem o sustento das famíliaç e o
bem-estar da população. Para isso, deve estimular iniciativas empresariais,
principalmente as de pequeno porte.

Quanto ao servidor público, vitima, ao longo dos anos, da incompetência e das
trapalhadas de tantas administrações descompromissadas com o trabalhador, o
Governo precisa urgentemente rever a sua política de arrocho salarial e cumprir, pelo
menos, o que manda a Constituição. Afinal, funcionário público também tem família
para sustentar e contas que vencem mensalmente. Pagar o 13 0 na época certa e o
salário minguado de cada mês sem atraso é o mínimo que se espera de quem governa
o Estado. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto* - Exina. Deputada Maria Olivia que nos preside, o

que é unia honra para nós. Exmos. Srs. Deputados. meus senhores, minhas senhoras,
esta Casa é a casa das decisões legislativas do Estado de Minas Gerais. Esta Casa é
unia casa que tem que refletir e reflete, pena que muitos não percebam, toda a
característica, todo o caráter do sentimento de todas as vertentes sociais do povo de
Minas Gerais. Esta Casa é a que mais representa diretamente o povo em nível
estadual e, por isso, pode falar pelo povo. Esta Casa está sendo observada. Nós nunca
tivemos, senhores, a observação popular de fora como estamos tendo agora. e isso se
dá por um renascimento no coração do homem nesse limiar do século XX ou do
século XXI, porque já estamos começando uma nova época. Não nova era. mas época
em que a liberdade da palavra está trazendo a luz, está trazendo o interesse nos
corações dos homens. Esta Casa nunca teve uma oportunidade tão grande quanto a
que está tendo agora de se mostrar ao Estado de Minas Gerais e ao povo brasileiro -
porque aqui é o Estado da Inconfidência. A telecomunicação, a imprensa da própria
Assembléia, tem que ser isenta de qualquer compromisso partidário, mas
comprometida, entrelaçada como está; juntos, alma e espírito, na vocação de mostrar
a verdade, de mostrar ao povo de Minas Gerais o que é esta Casa. E esta Casa é o
lugar das decisões. Esta Casa hoje é julgada; não, já foi julgada. O Poder Legislativo,
no Brasil, já foi julgado pela imprensa, julgado pela opinião pública, de sorte que me
disseram na minha terra: Deputado, você tem que entender isso, é uma questão de
lógica, você é burro? Espera aí. calma ai.
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Conversando com um amigo pessoal. com um parente do coração, com um tio que

considero pai e com outras pessoas descobri que Deputado é sinônimo de dinheiro.
Então, por isso, todo o povo pede dinheiro ao Deputado. porque Deputado é
sinônimo de dinheiro. Por isso há um descrédito, não sabem eles o quanto o
Deputado é responsável pela função que lhe foi dada por Deus e pelo povo, o peso
dessa responsabilidade que o leva a trabalhar e a tomar decisões da maior
importância para o povo. Muitas vezes criticado, muitas vezes colocado dentro de um
conceito generalizado pelo fato de ser Deputado, mas sou, digo com muita honra,
orgulhoso do Senhor por esse ministério, por essa flmção parlamentar que me foi
dada por Deus. E posso reconhecer, e daqui declaro, que aqui dentro existem homens
honrados, que aqui dentro desta Casa existem homens vocacionados. E vocação é
algo que só Deus dá, e a vocação é tão forte e tão maravilhosa que não se encontram
similares. às vezes, em pessoas que nos parecem muito mais técnicas, mas não têm a
vocação política e que, banhadas pela Palavra, pela verdade que liberta, pela Palavra
Eterna, pela Palavra de Deus, são transformadas dia a dia, como diz o apóstolo
Paulo, para atingir a estatura de Cristo, do príncipe que governa também pelo
coração dos homens.

Esta Casa está sendo examinada, está sendo auscultada por aqueles que têm
ouvidos. Porque, senhores, escutem bem, assim como o paladar, assim como a língua
prova o sabor da comida, os ouvidos devem provar as palavras.

Um veto de S. Exa. o Governador do Estado a um projeto simples, mas um projeto
desta Casa, que teve emendas desta Casa, um projeto do Estado de Minas Gerais, um
projeto de todo o Estado, genuinamente, legalmente do Estado, do povo do Estado,
porque foi um projeto desta Casa aprovado por unanimidade em 1° e 2° turnos, um
projeto que livra a população brasileira, a começar pelo Estado da Inconfidência, das
ganas daqueles que não consideram que o povo, que o semelhante é mais
importante. que ser amigo e ter bom nome é melhor do que possuir a prata e o ouro e
do que usar o povo brasileiro como se fosse mercadoria Esse "disque 900", do jeito
que está Srs. Deputados, é o que o povo diz: é unia vergonha para o Estado de Minas
Gerais, para o Brasil. Lá fora é uma demonstração de que, edênico, isso não pode
ocorrer. Há uma hipnose, há uma venda com toda capacitação, que pode dar marca
de unia experiência. E um veículo de comunicação poderoso adentrando sua casa e
falando às crianças, aos jovens e às mulheres, quando não, inclusive, pervertendo,
induzindo ao mal, à mentira e ao engano. Quantos charlatões adentram a casa. Ornar
Cardoso e seus discípulos. Walter Mercado, coisa horrível... E vai por ai afora e,
depois. disque 900-001 e ganhe um carro. 002 e será sorteado se der Atlético ou
Cruzeiro, e as crianças ligam. São dezenas, centenas, milhares de causas. Deputados,
pequenas causas, grandes causas, já houve até morte por impossibilidade de se
efetuar o pagamento.
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Senhores, esse projeto é do povo de Minas Gerais, e o Governador o vetou sob a
alegação de ser inconstitucional porque não podemos legislar sobre
telecomunicações. Srs. Deputados, companheiros desta Casa maravilhosa, todos os
juristas deste País assim como todos os Procuradores desta Casa são nnnimes em
suas opiniões, porque a Constituição diz que o Estado pode legislar
concorrentemente com a União em se tratando de direito do consumidor. Não está o
Estado legislando sobre telefone nem sobre telecomunicação, telefonia ou sobre
torres ou competição para que o povo ganhasse, nada disso, o Estado não está
legislando sobre telefone, e sim sobre o serviço 900, sobre um produto: serviço 900.
Todos os Procuradores desta Casa sabem disso, tanto que a Comissão de Constituição
e Justiça tem um relatório do qual participaram todos os Procuradores desta Casa,
que pensam e foram unânimes em dizer que o projeto é constitucional, é legal, e que
inconstitucional é o que está acontecendo com a família brasileira.

Prestem atenção - um pivetão. com 17 anos, matou, em Montes Claros, uma amiga
da minha esposa. Ela foi esfaqueada dentro de sua bulique, e o homem está solto por
ter 17 anos. E uma grande hipocrisia responsabilizarmos, então, os pais pelo
procedimento de suas crianças, que não têm responsabilidade mesmo. Ainda que a
tivessem, seriam facilmente vencidas, assim como o são os jovens, pela experiência,
pela técnica de vendas do serviço 900. O que o projeto prevê, senhores, é que só terá
acesso ao serviço 900. só terá cobrança do serviço 900 em conta aquele que tiver
dado antecipadamente uma autorização, por escrito, à TELEtVIIG.

Que a TELEMIG faça propaganda, mande a sua correspondência, a sua carta para
ser assinada. Depende de como vão vender essa idéia às inúmeras família s que
discordam da existência do serviço 900 tal como ele é. Os senhores sabem muito bem
que isso não convém à TELEMIG. No caso da doação de órgãos, caso ela não fosse
feita antecipadamente, pouquíssimos doariam, ainda mais numa Nação em que uns
poucos detêm o poder de ludibriar o povo. Esta Casa não se dobrará ao poder da
TELEMIG. Esta Casa não se dobrará. Sim, há um interesse muito grande, todos
sabem. Há um interesse "grandiosíssimo", e todos sabem que não interessa à
TELEBRAS cortar esse serviço que aumenta em muito o faturamento. E grande o
faturamento da TELEMIG e da TELEBRAS. E é um faturamento gostoso, porque
muito dele nem aparece na conta da estatal, porque são sócios do serviço 900. Mas
esta Casa é a Casa do povo de Minas Gerais. Chega de vergonha. S. Exa. o
Governador do Estado. o Executivo, nós o respeitamos. Mas vetaram o projeto, que
teve duas audiências públicas com lágrimas e dramas. Vetaram o projeto, e todos
sabem que é constitucional. Vetaram o projeto cujo mérito é da moral. Sr.
Governador, é um pecado agora querer que a Assembléia. a Casa do povo, concorde
com esse veto. Isso seria desconsiderar cada Deputado. Nossa mente é a mente que
tem de ser livre, porque iremos responder diante de Deus por cada decisão nossa. E o



372
interesse que está em jogo é o do povo, qualquer outra coisa é falácia. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra,o Deputado Paulo Nau.
• Deputado Paulo Nau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, assessoria da Casa,

imprensa, senhores presentes nas galerias, no meu entender a democracia pressupõe
dois princípios basi.... o principio da liberdade, inclusive liberdade de expressão, de
imprensa, liberdade do cidadão. Mas a liberdade pressupõe responsabilidade e
também, um segundo princípio básico. a igualdade. Evidentemente, não me refiro a
uma igualdade de condições para todos no uso das coisas, mas a uma igualdade,
sobretudo, de oportunidades. Aí, evidentemente, a educação é um fator dos mais
importantes para que possamos ter igualdade de oportunidades, para que o cidadão
possa crescer na vida e na sociedade. São 500 anos de ditadura e 40 anos de inflação.
Realmente, este é um País que terá que renascer das cinzas, porque a ditadura mata
as lideranças políticas e a inflação mata a nossa liderança empresarial. E como é que
fica o trabalhador nessa condição? Realmente, ele fica mal remunerado, mal
preparado, o que reflete diretamente no setor produtivo e na competitividade de
nosso País.

Fiz esse preâmbulo para comentar um artigo publicado no "Diário da Tarde", no
dia 16 de março, que diz: "A bancada ruralista na Assembléia Legislativa está
preparada para impor. esta semana, com o consentimento tácito do Governo do
Estado, o mais duro golpe nos projetos de reforma agrária de Minas Gerais. O alerta
foi feito pelo Deputado Durval Angelo. do PT. ao se referir à iniciativa que pressupõe
a elevação de lOOha para 1 .000ha do limite inferior de área de terra pública passível
de alienação ou concessão para assentamento de produtor rural. 'Será a oficialização
do latifúndio grileiro em Minas Gerais', resumiu o Deputado",

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que o Deputado Durval Angelo - pena que ele
não esteja aqui -, na verdade, não leu a Proposta de Emenda à Constituição n° 30196.
Ele está absolutamente desinformado dessa discussão. inclusive dos acordos firmados
nesta Casa, envolvendo o seu próprio partido, o PT.

Terras devolutas existem em Minas Gerais, e dizem que é na proporção de 30% do
território mineiro. Mas existem duas divisões clássicas: a terra devoluta improdutiva
- nenhum brasileiro em sã consciência deseja que ela permaneça nas mãos de
qualquer proprietário que seja - e a terra devoluta produtiva. Como engenheiro
agrônomo, esta nós defendemos, porque ela está cumprindo a sua função social de
produzir alimentos.

Com relação à Proposta de Emenda à Constituição n° 30196, ficou combinado o
seguinte - digo isso para que a comunidade não fique desinformada, para que ela não
se posicione de um lado. às vezes por causa da falta de informação real: ficou
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acordado nas comissões técnicas que a RURALMII4AS teria autonomia para fazer a
titulação de terras com até bOba. Quero dizer que continuo defendendo essa
posição, porque o maior problema que o País tem hoje é o déficit público, que traz
conseqüências sociais graves. Como vamos admitir que exista uma equipe
trabalhando nos processos na RURALMINAS e outra aqui na Assembléia
Legislativa? Trata-se de uma duplicação de esforços. E bom que o telespectador saiba
dessa situação, que envolve mais assessores; enfim, é gastar o dinheiro público
desnecessariamente. Fazemos essa defesa como cidadãos conscientes de que o poder
público precisa diminuir seus gastos, uma vez que o Estado de Minas Gerais está
gastando em torno de 80% de sua arrecadação com a folha de pagamento.

Outra condição acordada nas comissões técnicas foi a de que no caso de terras com
área de lOOha a 250ha seria feita a ação discrixninatôria. Para quem não sabe, a
discriminatória é uma verificação nas áreas de quem possui terras devolutas para
saber se, na verdade, ele tem 250ha. 500ha ou 1.000ba. Isso acontece porque, às
vezes, a área no papel é uma, mas, na realidade, é outra. No entanto, defendemos
essa discriminatória e defendemos ainda que no caso de terras com mais de bOba a
matéria passe pela Assembléia Legislativa para verificação. Nesse caso, os processos
são menores, e não será necessário utilizar tanta assessoria e tanto pessoal da
Assembléia Legislativa, que tem um trabalho mais nobre que esse, que é assessorar
os Deputados.

Sobre a emenda á qual o Deputado Durval Angelo se refere, S. Exa. usa uma força
de expressão para jogar para a galera, quer dizer, ele mente ou está desinformado.
Ele diz que a bancada ruralista defende até 1 .000ha. Isso não existe. A emenda que
está lá de minha autoria, estabelece que de 250ha a I.000ha não se titula um hectare
de terras. Porém, determina que quem estiver na posse da terra produzindo pode
permanecer com essa terra até que o Governo precise dela para arrecadação,

Z inclusive para assentamento de famílias de trabalhadores, o que é muito justo. Ao
invés de desarticular um processo que está em produção, cumprindo com sua função
social, seria o segundo passo, ou seja. a arrecadação das terras produtivas para a
reforma agrária. Então, o primeiro passo seria arrecadar todas as terras improdutivas
e colocá-las para que os trabalhadores sem terra sejam assentados.

Em segundo lugar, poderiam ser arrecadadas as terras produtivas com -
superior a 250ha, e esse produtor ficaria produzindo até que o Estado precisasse da
terra para reforma agrária. Essa é a verdade que está na Proposta de Emenda á

.g Constituição ti0 30/96 e na emenda de nossa autoria. Quero dizer que, como
engenheiro agrônomo formado pela Universidade Federal de Viçosa, com muito
orgulho e honra, não poderia aceitar as alegações do Deputado Durval Angelo, que
não tem nenhuma afinidade com essa área. Não estamos aqui para defender quem
tem terras improdutivas, mas para elaborar leis que possam ser importantes para o
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País, ou seja, pala quem queira produzir alimentos para cada dia de nossa vida.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Angelo.
• Deputado Durval Angelo, ao impor aos niralistas uma pecha negativa, está

generalizando e maculando a classe dos produtores rurais do nosso Estado e do nosso
País.

Eu gostaria de dizer ao Deputado Durval Angelo - é urna pena que ele não esteja
presente - que ele está desinformado e que deveria ler um pouco mais a respeito dos
projetos que tramitam nesta Casa, a fim de emitir sua opinião, sobretudo para a
imprensa, que faz a opinião pública. Se ele não está desinformado, foi infeliz em sua
colocação. Se ele não foi infeliz em sua colocação, está enganando o povo,
enganando a opinião pública. Isso não é honesto. Voto, Durval Angelo, se ganha
com trabalho. Voto, Duna! Angelo, não se ganha com bravata. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

companheiros das galerias, membros da imprensa desta Casa, telespectadores da TV
Assembléia, canal li, que criei e que abre as portas desta Casa, mostrando a cara da
Assembléia facilitando a fiscalização pelo nosso eleitorado, que, hoje, é maior, vir à
tribuna para pedir liberdade de imprensa é um discurso que pensávamos estar
encerrado desde 1979. Mas, infelizmente, não está, pelo que estamos vivendo desde a
semana passada.

Uma nova censura, moderna, requintada baseada na lei, está se desenhando, e a
primeira vitima é o "Minas Gerais". Numa demonstração de que o Judiciário precisa,
sim, de um controle externo, o Ministério Público agora exorbita de suas
prerrogativas e se arvora em entendedor de jornalismo.

Há uma semana estamos assistindo aos efeitos da censura no "Minas Gerais", o
que nos deixa consternados, porque nos lembramos de episódios iguais vividos nos
tempos da ditadura por grandes jornais. como "O Estado de São Paulo", o "Correio
da Manhã", o "Ultima Hora" e "Jornal do Brasil".

O "Minas" vem adotando a postura muito correta daqueles jornais, obiigando-se a
levar aos leitores uma forma de jornalismo ridícula, com informações cerceadas. O
básico da informação, calcado no que, no quem, no quando e no onde, no "Minas"
está sem o quem, porque o Ministério Público entendeu que colocar nomes é
propaganda eleitoral.

A promoção pessoal deste ou daquele governo deve ser, sim, controlada, mas desde
que preservado o jornalismo para não ser imposta ao leitor a informação mutilada. E
ninguém melhor do que os jornalistas para dar essa medida. E questão de se
perguntar ao douto Ministério Público se se tomou como base urna opinião
especializada, a do jornalista, para exercer com tanto furor a censura. Ou o
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Ministério Público se julga acima de tudo e de todo? A exorbitância do poder, é
preciso não perder de vista, é um episódio recente de nossa história que não deve ser
esquecido.

O Ministério Público chegou a solicitar acompanhamento do órgão representante
dos jornalistas. o sindicato? Aliá& a posta do sindicato está um pouco dúbia nesse
episódio. E claro que o órgão é o primeiro a sair em defesa de uma imprensa sem uso
eleitoreiro ou do poder econômico, posição defendida por todos nós jornalistas. Mas,
em relação ao "Minas Gerais", a reação foi tímida, deixando muitos associados
insatisfeitos com a omissão, principalmente centenas de jornalistas que já passaram
pela redação do diário oficial do Estado e os que ainda lá militam-

0 sindicato foi sempre um baluarte na defesa da imprensa isenta, o que inclui com
mais vigor os órgãos oficiais, como o "Mina?', a Rádio Inconfidência, a TV Minas.
Mas tem de ser também uma voz mais crítica, quando uma ação pretensamente
isenta, como a suspensão da promoção política do Governo, não redunde em censura,
esse negro instrumento de poder dos ditadores.

O Ministério Público está mais do que correto em barrar a promoção pessoal deste
ou daquele governo, mas precisa ter a humildade de avaliar tudo junto a especialistas
em jornalismo, porque a coisa não é apenas a lei eleitoral, mas a lei de imprensa, o
exercício da livre imprensa, pressuposto básico da democracia.

Desta tribuna como parlamentar e jornalista, que saiu em defesa da liberdade de
exercício da profissão quando os porões do antigo regime ameaçaram a liberdade de
imprensa com bombas em nosso sindicato, em 1995, peço ao Ministério Público que
aja com cautela, que procure a parceria com os jornalistas.

Que esse assunto da promoção eleitoral seja tratado em comissões compostas por
jornalistas, e não apenas por Promotores, para que nossas conquistas de liberdade de
imprensa não sofram um retrocesso. sob a batuta não mais de generais, mas de
mentes iluminadas. O despotismo esclarecido é tão nefasto quanto o obscuro
militarismo.

Sr. Presidente, encerrando, gostaria que fosse enviada uma moção de desagravo à
diretoria da Imprensa Oficial e que fosse dada ciência desse pronunciamento aos
jornalistas do "Minas" e ao Sindicato dos Jornalistas. Obrigado.

? Parte (Ordem do Dia)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo outros oradores
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inscritos, a Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a l Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de
pareceres e requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2° do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação dos Requerimentos nos 2.491 e 2.492197 ao Requerimento n° 2.490197,
todos do Deputado Marcos Helênio, por guardarem semelhança entre si.

Sala das Reuniões. 18 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente.

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

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 9 Reunião Ordinária,
dos Projetos de Lei n°s 1.372197, do Deputado Wanderley Ávila; 1.406197, do
Deputado Paulo Nau; 1.429/97, do Deputado Gemido Rezende; 1.497 e 1.498197, do
Deputado Dilzon Melo; e dos Requerimentos n°s 2.467/98, do Deputado Jorge
Hannas; 2.484198. do Deputado Arnaldo Canarinho; 2.486/98, do Deputado Olinto
Godinho; e 2.487, 2.488 e 2.489198, do Deputado Marco Regis; de Política
Agropecuária - aprovação, na 73 Reunião Ordinária, do Requerimento n° 2.48 1/98,
do Deputado Carlos Pimenta; do Trabalho - aprovação, na 7 Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 1.446/97. do Deputado Ivo José; e pela Comissão Especial para. no
Prazo de 60 Dias. Proceder a Estudos sobre a Atuação das Rádios Comunitárias no
Estado de Minas Gerais - informando o final de seus trabalhos e encaminhando seu
relatório final (Ciente. Publique-se.).

- O teor do relatório final é o seguinte:
COMISSÃO ESPECIAL PARA ESTUDAR A ATUAÇÃO DAS RÁDIOS

COMUNITÁRIAS EM MINAS GERAIS
Relatório

1 - Introdução
A Comissão Especial para Estudar a Atuação das Rádios Comunitárias foi criada

na reunião ordinária de 21110197, por requerimento do Deputado Dimas Rodrigues.
De acordo com o referido parlamentar, apesar de serem uma realidade em todo o
País, essas rádios, que desempenham importante papel na comunidade, valorizando a
cultura, divulgando eventos populares e prestando serviços diversos, vêm sendo
objeto de perseguições por parte da Delegacia do Ministério das Comunicações em
Minas Gerais e da Policia Federal.

Integram a Comissão os seguintes Deputados:
Efetivos - Ermano Batista (PSDB); Bilac Pinto (PFL); Antônio Júlio (PMDB);

Dimas Rodrigues (PPB); Marcos Helênio (PT); Mauri Torres (Bloco da Maioria) e
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Sebastião Helvécio (Bloco Social Progressista); suplentes - Roberto Amaral (PSDB);
Sebastião Costa (PFL); Anderson Adauto (PMDB); Gil Pereira (PPB); Maria José
Haueisen (P1); Wilson Pires (Bloco da Maioria) e Ivair Nogueira (Bloco
Democrático Trabalhista).

As duas primeiras reuniões da Comissão foram destinadas à eleição do Presidente.
Deputado Dunas Rodrigues, do Vice-Presidente. Deputado Bilac Pinto, e do relator,
Deputado Marcos Helênio, e à apresentação de requerimentos que solicitavam o
envio de convite a várias pessoas e autoridades ligadas ao tema em questão.

II - Reunião do dia 9/12197
Convidados presentes: Edivaldo Farias. Presidente da Associação Comunitária de

Informação Popular - ACIP -; Cého Celso Cruz Júnior. Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Telecomunicações - SINTEL - e Iusifith Chaflth Felipe, Técnico
em Telecomunicações da ACW.

O Sr. Edivaido Farias, há cerca de um ano responsável pela TV RIP - Rede de
Informação Popular -, atualmente no ar pelo canal 13 da TV a cabo, iniciou suas
explanações dizendo ser absurda a alegação de que as rádios comunitárias são
responsáveis pela queda de aviões, tendo em vista a dimensão das antenas dessas
rádios e a potência de 20 watts com que operam. Se nela houvesse alguma verdade,
qualquer país em guerra derrubaria aviões com equipamento sucateado e simples,
declarou o convidado.

O Sr. Edivaldo Panas afirmou que as invasões sofridas pelas rádios, sem mandado
judicial. como a que aconteceu com a Rádio Favela são criminosas, pois a
Constituição assegura o direito à informação, e não há. no Pais, uma lei que proíba a
transmissão abaixo da freqüência regulamentada. E um principio universal do
Direito: o que não é proibido é permitido, observou o convidado.

Na opinião do Sr. Edivaldo. as grandes emissoras comerciais temem a quebra de
seu monopólio. Para se ter um exemplo, a Rádio Favela chegou a atingir o terceiro
lugar em audiência em Belo Horizonte.

Para ilustrar, o convidado lembrou que, em entrevista à revista "Veja", o Sr. Bom-
um dos mandatários da Rede Globo por 30 anos, disse que gostaria de trabalhar nas
TVs comunitárias. Isso diz tudo, concluiu.

A palavra foi dada ao Sr. Célio Cruz, que iniciou sua fila afirmando que crê na
democratização dos meios de comunicação e que, por isso, o SII4TEL, sob a sua
gestão, tem ajudado na criação de rádios e TVs comunitárias. Afirmou, ainda,
acreditar que a questão fundamental é o poder de alguns de falar para todos. O rádio,
teoricamente, deveria funcionar com a intervenção das pessoas para a troca de
informações, declarou o convidado. Portanto, não deveria ter sua atuação definida
pelo poder do capital. como se dá hoje. Na sua opinião, as pessoas deveriam poder
veicular as informações necessárias, com responsabilidade, mas afirmar que as
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rádios comunitárias interferem nas transmissões de aviões e rádios de policia é uma
falácia. Se isso fosse verdade, as antenas da TELEMIG e as de TJHF e VI{F já teriam
derrubado todos os aviões, declarou o convidado. A questão, segundo ele, é: quem
tem o direito de falar neste Pais? E concluiu: "Ao povo, só restaria ouvir?'.

O Deputado Raul Lima Neto observou que as manifestações contrárias às rádios
comunitárias mostram o corporativismo e o monopólio dos meios de comunicação no
Brasil. Segundo ele, no Brasil, os meios de comunicação são moeda de troca de
mandatos e outras coisas. Para ilustrar, citou o ex-Senador Murilo Badaró, que lhe
havia dito que um "pool" de empresários lhe solicitara medidas para coibir novas
concessões de rádios comunitárias, bem como para fechar as existentes. O ex-
Senador teria respondido, segundo o Deputado Raul Lima Neto: "Meu negócio é
profissional". Desde então, começaram as perseguições às rádios comunitárias,
afirmou.

O Deputado observou que um Juiz que manda fechar urna rádio comunitária está
cometendo uni ato inconstitucional, pois, em nosso País, o direito à difusão é livre.
Na opinião do Deputado, isso é vergonhoso para um país como o nosso, signatário da
Carta das Nações. da Costa Rica, que estabelece o direito à livre divulgação por meio
de rádio comunitária.

O Deputado Marcos Helêmo tomou a palavra lamentando o não-comparecimento
do representante da INFRAERO, Major Erotildes de Paula, que poderia esclarecer as
dúvidas relativas à queda de aviões. Na sua opinião, o que se percebe é o interesse de
grupos do setor de telecomunicações que não querem a abertura democrática.
Denunciou o fechamento da Rádio Favela como um ato de violência que, até hoje,
não foi esclarecido. O Deputado declarou que várias rádios estão sendo fechadas de
maneira violenta e arbitrária, sem ordem judicial.

Concluindo, o Deputado informou que seriam convidados o Delegado da Policia
Federal em Minas Gerais e representantes da INFRAERO e da TELEM1G, para que
se possa esclarecer amplamente o assunto e, até mesmo. desmistificar certas teorias.

Foi dada a palavra ao Sr. Iusifith Cliaflth Felipe, que disse que a principal luta das
rádios e TVs comunitárias é contra a Associação Brasileira de Empresas de Rádio e
Televisão - ABERT -, que representa os donos de grandes emissoras de rádio e TV.
A discussão técnica é importante. declarou. O Brasil está na iminência de aprovar
uma lei ultrapassada para um pais que tem um sistema tão sofisticado de
telecomunicações, a qual, de forma obsoleta limita a 25W a freqüência das rádios
comunitárias, o que é um absurdo, na sua opinião. Afirmou. ainda, que essa
freqüência pode ser apropriada para algumas localidades, mas, em outras, torna
inviável a transmissão.

O convidado defendeu que a freqüência das rádios comunitárias seja aprovada de
acordo com o tamanho do município. Segundo ele, as normas técnicas do Ministério
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das Comunicações prevêem quase 10 freqüências para as rádios comunitárias, que
podem trabalhar com freqüência de até 1.000W.

O Sr. Chafith informou que a norma técnica referida, de 26/9/97 2 é dirigida a todos
os fabricantes de transmissores. Nela são determinadas três categorias de
freqüências: baixas, médias e altas. Os canais 201 a 220 são de baixa freqüência,
com potência entre 250W e 1.000W. Os canais disponíveis para freqüências
comunitárias de baixa potência iriam de 88,1 a 91,9 e de 106,1 a 107,9, totalizando
quase 30 canais em cada município.

Na opinião do convidado, a legislação está, portanto, contrária às normas técnicas
do próprio Ministério das Comunicações, revelando a clara intenção de prejudicar as
rádios comunitárias.

O Deputado Raul Lima Neto tomou a palavra e disse que a legislação ainda não
está em vigor. Segundo ele, há um projeto de lei tramitando no Congresso, no qual o
limite não é. necessariamente, 25W. Exortou as pessoas interessadas a tentar
sensibilizar os congressistas, para que o cartel das telecomunicações não aborte a
liberdade de expressão no Brasil.

O Sr. Chafltli afirmou que a preocupação técnica é fundamental e que, com o
barateamento dos transmissores, houve uma melhoria de qualidade de operação. O
convidado acrescentou que as estações da EMBRATEL. da TELEMJG. do DENTEL
e da Aeronáutica no Estado espalham-se por quase todos os municípios, mas a
TELEPVIIG. onde trabalhou, não cumpre a rotina de manutenção estabelecida por
norma técnica internacional da CCIPT. No seu modo de ver, isso deveria ser feito,
porque seus equipamentos operam em alta freqüência, o que se reflete na troposfera.

O Sr. Chaflth defendeu a tese de que rádios comunitárias não têm dono, pois é a
natureza que fornece as condições para seu funcionamento, ou seja, os elétrons
positivos e negativos que emitem e transmitem sons e imagens. Seus equipamentos
não interferem na troposfera.

O convidado informou que solicitou à ABERT um mapa de freqüência do nosso
município, para que se possa conhecer as freqüências que passam por nossas cabeças
e delimitar os canais que temos disponíveis. Pela norma do Ministério das
Comunicações, acrescentou, há mais de 30 canais disponíveis para as rádios e TVs
comunitárias em todos os municípios e, à medida que avançar a tecnologia, haverá
mais canais disponíveis.

Na opinião do convidado, esta Casa tem a responsabilidade de ajudar a
desmascarar as acusações sem fundamento contra as rádios comunitárias.

O Deputado Dimas Rodrigues fez uso da palavra, declarando ser proprietário de
uma rádio AM, pioneira em Janaúba, há mais de 10 anos, mas que é favorável à
legalização das rádios comunitárias, pois é o melhor meio de comunicação em todas
as áreas. Observou que, no Norte de Minas, as rádios comunitárias foram fechadas e
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acrescentou que está lutando para que sejam reabertas e se instalem rádios em cada
cidade de Minas.ifi - Reunião do dia 313198

Convidados presentes: Cássio Drummond de Paula Lemos, Delegado Regional do
Ministério das Comunicações em Minas Gerais; José Gonzaga de Souza, Diretor-
Presidente da Associação Brasileira de Rádios e TVs Comunitárias - ABPARTC -;
Geraldo Mello Correa, Presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do
Estado de Minas Gerais; Mizael Avelino dos Santos, Diretor da Rádio Favela Oscar
Santos de Faria, Presidente Executivo da Associação Mineira de Televisões
Educativas e Culturais; Ozéas Ferreira dos Santos. Presidente da ANERC; Sebastião
Nemer Ladeira, advogado da ANERC, e George Abner. da Associação Mineira das
Rádios e TVs Comunitárias - AMART.

Foi dada a palavra ao Deputado Raul Lima Neto, que disse que a Lei n° 9.612, de
19 de fevereiro de 1998, sancionada na calada da noite, em véspera de Carnaval,
pelo Presidente da República, é a mais imoral e vil das leis que afrontam a
democracia. Por essa razão, acredita que o Brasil será muito criticado no exterior,
porque foi signatário de uma carta que declarava serem livres a difusão do
pensamento e as rádios comunitárias. Agora, na opinião do Deputado, a palavra está
vendida, no País, a políticos que têm o monopólio da comunicação: o Presidente do
Senado, por exemplo, tem mais de 100 emissoras de rádio comercial.

A Lei n° 9.612, em seu art. 40, veda o proselitismo de qualquer natureza no
programa das emissoras de radiodifusão comunitária. informou o Deputado,
observando que isso fere os direitos humanos e a liberdade de expressão do
pensamento. No art. 1°, continuou, a lei define como baixa potência até 25W. Ora,
perguntou o Deputado, como operar com 25W onde há prédios?

O Deputado disse que procurou os Senadores e destacou os pontos que deveriam
ser vetados, mas, para sua surpresa, eles foram retirados devido a um acordo da
Casa. Acrescentou que o art. 22 deixa as rádios comunitárias sem proteção contra
interferências de emissoras de quaisquer serviços de telecomunicações e radiodifusão
regularmente instalados, o que mostra que a República brasileira tem de ser
questionada.

A seguir, a palavra foi dada ao Sr. Cássio Lemos, que esclareceu que a função da
Delegacia do Ministério das Comunicações é administrar o espectro de
rádiofreqüência e disse estarem tendo muitos problemas com a proliferação das
rádios ditas comunitárias, o que lhes trouxe acúmulo de serviço. O convidado
aconselhou as comunidades interessadas em instalar uma rádio a esperar os 120 dias
a partir da data da publicação da lei (2012198) para entrarem com seus pedidos junto
ao Ministério.

0 Sr. Cássio Lemos esclareceu pormenores da lei: a) o limite de potência é de
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25W. 30m de torre, e o alcance é limitado á comunidade atendida, cerca de 1.000m
de raio; b) as rádios não são limitadas a uma por cidade, mas a uma por comunidade;
portanto, uma cidade como Belo Horizonte poderá ter várias rádios comunitárias; c)
a freqüência definida será a mesma para todo o Brasil, e o número de rádios
comunitárias dependerá do tamanho de cada cidade; d) o poder concedente, ao
receber o primeiro pedido, abrirá edital de consulta para saber se existem outras
associações interessadas; caso haja, será proposto entendimento entre elas; se não
houver, será detentora da outorga a comunidade com maior representatividade; se,
ainda assim, persistir o empate, far-se-á um sorteio; e) a concessão será por três anos,
renováveis por mais três; f) os dirigentes das rádios deverão morar na comunidade;
g) o apoio cultural é permitido somente por parte de empresas instaladas na
comunidade; h) os equipamentos deverão ser homologados pelo Ministério.

A segur, falou o Sr. José Gonzaga, dizendo ter posições divergentes das do Sr.
Cássio Lemos. Considerou-se satisfeito com as teses de sua entidade. segundo as
quais as rádios comunitárias não eram e não são ilegais.

Ao criar a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL - para substituir o
DENTEL. a Presidência da República prometeu regulamentar a questão das rádios,
declarou o Sr. José Gonzaga. Entretanto, na sua opinião, a ANATEL possui ranços
da ditadura, como, por exemplo, um artigo de seu estatuto que lhe permite "realizar
busca e apreensão". Isso, no seu modo de ver, é um desrespeito à Constituição, que,
em seu art. 19, diz que ninguém poderá ser privado de seus bens sem o devido
processo legal. Acrescentou que o Supremo Tribunal Federal proferiu uma sentença
contra esse artigo, vedando aos órgãos públicos a apreensão de qualquer tipo de
equipamento.

O convidado esclareceu que independe de outorga o uso desse tipo de rádio. O
regulamento da ANATEL. em seu art. 163. § 10 , H. no item Autorização de
Radiodifusão, estabeleceu que independe de outorga o uso de rádio que utilize
equipamento de radiação restrita definida pela agência O Ministério das
Comunicações, por meio da Portaria n° 450, regulamentou essas faixas, seguindo o
critério internacional do qual o Brasil é signatário (Pacto de São José da Costa Rica).

A Lei n° 9.612 não levou em consideração nada disso, declarou o Sr. José
Gonzaga, mas já é uni passo, é a regulamentação de um fato legal. Segundo ele, a
Portaria n° 450 dividiu a faixa de FM em três subfaixas, de acordo com o segmento e
o quadro de definições constantes em seu item 4.3, o que corresponde ao código
internacional que o Brasil deve respeitar.

O convidado salientou, ainda que as rádios comunitárias existem e continuarão a
existir, porque assim quer o povo. Segundo ele, o legislador deve adaptar-se a essa
realidade, senão deixa de legislar para o povo. Em Minas, hoje, existem mais de 850
rádios comunitárias em funcionamento, e a ABRARTC já entrou com requerimento
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no Ministério das Comunicações, com urna série de entidades, para que se cumpra o
acordo internacional. Só de Minas, do dia 1812198 até hoje, já foram processados 154
pedidos. afirmou.

A seguir, o Sr. José Gonzaga fez um convite a todos para participarem do 2°
Fórum 2000, pela Democratização das Rádios e TVs Comunitárias.

A palavra foi dada ao Sr. Gemido Correa, que salientou as falhas da nova
legislação, o que vem provar o poder autoritário do sistema de concessão de rádios e
TVs no Brasil que permanece, na sua opinião, intocável, e é uma aberração num
país democrático. Ele acredita que o Ministério das Comunicações deveria
preocupar-se, em primeiro lugar, com as aberrações nas TVs comerciais, que expõem
a população a programas que agridem a fin,ílüi e com o próprio processo de
concessão, que determina que esses canais devem ter enfoque cultural e educativo. O
que existe, na sua opinião, é um monopólio e um poder paralelo, aos quais o
Ministério faz vista grossa.

Os serviços comunitários em Minas já estão enfrentando um processo de
empobrecimento, devido às dificuldades para se conseguir apoio cultural, continuou
o convidado. Com essa nova lei, as coisas ficarão ainda mais difíceis. E interessante,
segundo ele, observar que o Ministério das Comunica~ por essa lei, decreta que o
povo da favela ou do Bairro Tirol, por exemplo, não toma Coca-Cola nem compra
nas Casas Bahia, já que suas rádios comunitárias não poderão veicular publicidade
de empresas que não estejam instaladas na comunidade.

O convidado alertou que o povo e o Congresso têm que atentar para esse poder dos
meios de comunicação. Estamos destruindo a identidade nacional, regional e
municipal por meio de uma massificação que nos torna reféns daquele poder,
desabafou.

As rádios comunitárias têm o papel de democratizar a informação, entre outros. A
lei sancionada limita a atuação da rádio comunitária e proíbe a rede, declarou o Sr.
Gemido Correa. Concluiu. cobrando da Assembléia Legislativa a criação de um
conselho estadual de comunicação. definido na Constituição mineira, a exemplo da
Federal. Esse conselho seria o fórum apropriado para se discutirem todas essas
questões.

Foi dada a palavra ao Sr. MineI Avelino, que iniciou dizendo que, na favela onde
mora, são consumidos Coca-Cola. Brahma, energia da CEMIG, água da COPASA,
etc. Apesar de necessitarem. como todo ser humano, não possuem rede de esgoto.
Identificou-se como favelado desde a infância, sendo a favela o local de onde ele fala
para seu povo. Sua rádio fala com todas as comunidades e chega a várias cidades do
interior, como Sabará. Ribeirão das Neves. Contagem e Betiin. Com  essa lei, ele só
poderá falar para os da sua favela. Diz que tem garantido o direito constitucional de
informar e ser informado- Em Belo Horizonte, só a sua rádio trata o favelado como
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ser humano, ao passo que as outras o tratam como marginal. Informou que a Rádio
Favela completou 17 anos e deve muito às "pessoas do asfalto" também, que os
socorreram e ajudaram em várias ocasiões, como aconteceu em 7110197, numa
invasão que contou com 786 homens da policia, sendo 27 com metralhadoras e 2
atiradores de elite num helicóptero.

O Dr. Gonzaga, o Sr. Cliafith e outros lhe prestaram ajuda. A policia fez ameaças
e bateu em sua filha. Indagou o convidado: "Será que uma rádio que presta serviço à
comunidade necessita desse aparato? E assim que eles nos tratam". Disse que, em
1997, 33 pessoas morreram em sua favela, e ninguém disse nada. "Quando o sangue
desce do morro para o asfalto, não gera polêmica", desabafou.

A Rádio Favela, segundo o convidado, faz campanha para "armar" suas crianças
com lápis e papel. Ela conseguiu 1.800 cadernos, pois fez parceria com cantores que,
para terem divulgados seus trabalhos, dão-lhe, cada um, 200 cadernos. As
professoras não sobem à favela, não estão interessadas em ensinar. Na sua opinião, o
favelado também tem direito à educação.

O Sr. Mizael informou que, onde ele mora, existem 11 favelas e cerca de 160 mil
pessoas e que as "pessoas do asfalto" os ofendem, mas são eles que sustentam este
Estado e esta cidade.

Segundo o convidado, a Rádio Favela ganhou o reconhecimento do Conselho
Estadual ,de Entorpecentes - CONEN - por sua campanha contra o "crack" e outras
drogas. E uma das maiores aliadas na Campanha Brasil sem Drogas e nisso eles
enfrentam até o Comando Vermelho. Apesar disso, a policia os trata como bandidos.
"Eles, que defendem a vida, merecem a cadeia?', perguntou.

O convidado declarou que, após uma pesquisa de opinião, foi chamado pelo
Governador para que sua rádio divulgasse o Encontro das Américas. E que é graças
ao apoio cultural recebido que as crianças dessas comunidades não descem para as
ruas. Mas, com essa lei, isso não será mais possível.

Essa nova lei, segundo o convidado, servirá para silenciá-los e pôr fim a todo o
trabalho por eles desenvolvido. Disse que vão continuar transmitindo, apesar da lei, e
defendeu a convenção internacional de 1.000W para baixa freqüência (eles operam
com 50W). a extensão da TV a cabo para o morro, para que eles possam ver a TV
Cultura, que traz cultura às crianças e acrescentou que sua rádio já ganhou os
prêmios Mérito Cultural, da Câmara Municipal. Mérito Legislativo e Veículo de
Comunicação do Ano.

A seguir, foi dada a palavra ao Sr. Oscar Faria, que elogiou a oportunidade de um
debate dessa natureza, pois somente as emissoras educativas, que são meios de
comunicação voltados para a comunidade e dissociados de qualquer compromisso
comercial, realmente atendem à democratização dos meios de comunicação.
Estranhou o fato de não ocorrerem, já há bastante tempo, novas concessões para os



384
meios de comunicação educativos, e observou que, das emissoras que estão em
flmcionamento, cerca de oitenta, mesmo as que estão em grandes centros enfrentam
dificuldades, seja pela falta de apoio cultural, seja pela ausência de publicidade,
proibidos por lei.

O convidado acrescentou que, em encontro com o Secretário Executivo do
Ministério das Comunicações, teve a oportunidade de protestar contra a Portaria n°
40 que, ao invés de ampliar esses serviços de cunho social, suprime de sua
programação duas horas geradas localmente, ferindo um direito adquirido e
impedindo que outras emissoras se instalem utilizando esse beneficio.

Perguntou ainda ao representante do Ministério se alguma das 6 rádios dessa
natureza que existem em Brasília irradia programação que leve ao conhecimento do
ouvinte daquela comunidade o que ali acontece. O interpelado disse não saber
informar, e o Sr. Oscar continuou dizendo que os critérios adotados para concessão
sempre foram políticos e não técnicos, sendo necessário, portanto, discipliná-los. A
questão envolve a sobrevivência dessas emissoras, pois uma emissora de TV, para
começar a funcionar, exige grande quantidade de recursos e, só em Minas Gerais,
são quase mil empregos diretos gerados. Defendeu mobilização conjunta a fim de
sensibilizar as autoridades a formularem legislação que contemple os interesses
comuns das emissoras e das comunidades. Referiu-se, ainda, para exemplificar os
critérios políticos de concessão, a duas cidades do Oeste mineiro, distanciadas 40km:
numa, existem 3 rádios comunitárias e, na outra, nenhuma.

O Sr. Ozéas Ferreira tomou a palavra e ressaltou que 25W ERP significam muito
pouca potência para uma rádio, principalmente quando se leva em conta que a
potência real (RMS) é muito menor do que esses 25W. Considerou que a lei
recentemente aprovada será o "enterro das rádios comunitárias".

Continuou dizendo que a utilização da mesma freqüência para todas as rádios é
inviável, que isso não será aceito por ninguém. Disse. ainda, que viu a policia
invadir residências e retirar os transmissores, sem mandado judicial, o que, de
acordo com o art. 208 do Código Penal, configura crime de roubo.

A seguir. foi dada a palavra ao Sr, George Abner, que se identificou como
jornalista e membro da Associação Mineira de Rádios e TVs Comunitárias, filiada à
Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, que, por sua vez, é fi liada à
Associação Mundial de Rádios Comunitárias, com sedes no Canadá e em Quito.

Disse que o objetivo de sua presença era afirmar o direito indiscutível das rádios
comunitárias e que irá defendê-lo com todas as forças. Para ele, essa é uma luta como
a luta pela terra ou por um país justo, fraterno e humano.

O convidado enfatizou a necessidade de a Assembléia divulgar o evento, ou seja, os
trabalhos da Comissão, assim como as rádios comerciais, se elas tiverem coragem
para divulgar essa sessão, que não é clandestina.
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No Brasil, segundo ele, as grandes empresas, representadas pela ABERT e sua

filiais, como a AMIRT, no caso de Minas, é que definem o que deve ser feito em
radiodifusão, e o Ministério das Comunicações cumpre. Acrescentou que, numa
reunião ali ocorrida em fins de 1995, foi definida a caça ás rádios comunitárias.

Segundo o convidado, o Diretor atual da ANATEL havia dito que a proliferação
das rádios comunitárias gerou problemas nas freqüências, mas, na verdade, as
freqüências foram tomadas pelas rádios comerciais, que as utilizam de forma
descarada para comercialização, sob a tutela do Ministério das Comunicações.

O convidado apresentou, a seguir, dados sobre as concessões no País: no período
militar, foram feitas 634 concessões para rádio e TV; no Governo Sarney, de 1985 a
1990, foram distribuídas 1.091 concessões, sendo que 165 foram entregues aos
Deputados que votaram pela extensão de seu mandato. O hoje Senador Sarney tem
16 concessões de rádios e TVs no Maranhão. O Governo Fernando Henrique recebeu
21 retransmissoras de TV. Em Sergipe, a família Prado Franco controla 6 emissoras
de rádio e TV, e, como esses, há unia série de políticos no País. No Governo
Fernando Henrique foram entregues 1.848 retransmissoras de TV, sendo 479 para
Prefeituras controladas pelo PSDB, PFL, PTB. PPB e PMDB.

Foi dada a palavra ao Sr. Sebastião Ladeira, que reclamou da falta de objetividade
das rádios comunitárias, pois seus representantes procuravam a AMERC não para se
organizarem ou para se filiarem espontaneamente. mas sim para trabalharem por
causas pequenas, dando, inclusive, cunho religioso às suas atividades. Argüiu a
constitucionalidade da lei regulamentadora afirmando que seria necessário contestá-
la no prazo legal de 120 dias. Mas, para isso, era preciso que os representantes se
unissem em torno de suas associações, a fim de defenderem seus objetivos.

A principal razão da mobilização, segundo o entrevistado, é que se defina junto ao
Governo a potência dos transmissores das emissoras, assunto já abordado também
pelos demais convidados.

IV - Debate
Iniciado o debate, o Sr. Cássio Lemos esclareceu que o Ministério não tem poder

de policia e não prende o equipamento, apenas o lacra. E feito um relatório das
atividades das rádios clandestinas, que é enviado pela Procuradoria da República
para a Justiça Federal. De acordo com o entendimento do Juiz, abre-se inquérito
criminal ou expede-se o mandado de busca e apreensão, que vai para a Policia
Federal, onde se executa a tarefa de apreensão do equipamento.

O Sr. Mizael dos Santos interveio dizendo que na invasão de sua rádio não houve
mandado judicial, assim como nas invasões de outras rádios de que ele tem
conhecimento.

O Sr. Cássio Lemos respondeu afirmando que a lei atende à comunidade e será
cumprida. 0 Ministério receberá os pedidos de outorga, e eles serão avaliados. Disse
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também acreditar que o Ministro Sérgio Morta quer democratizar o setor das
comunicações, tanto que proibiu os detentores de rádios e TVs comerciais de
participar de associações comunitárias.

O Sr. Cássio Lemos acrescentou que, no atual Governo, o sistema de concessões de
radiodifusão no País foi mudado completamente. O Presidente Sarney dava
concessão para quem ele quisesse, ao passo que o atual Ministro fez publicar um
edital dando preferência às cidades onde não houvesse radiodifusão. Segundo ele,
isso é inédito em nosso País. O Ministro Sérgio Morta foi o único que enviou um
projeto de lei ao Congresso criando as rádios comunitárias. Para o convidado, a
política do atual Ministro, por ele considerado o melhor da República representa um
grande avanço. Na sua opinião. o Ministro vai submeter o regulamento dessa nova
lei ao consenso da sociedade.

O Sr. Cássio Lemos defendeu a publicidade local, justificando que só assim os
pequenos empresários terão um veículo mais barato no qual anunciar. Disse ainda
acreditar que o Ministro atenderá à Rádio Favela, porque ela preenche os requisitos
da lei: seus dirigentes residem no local, não têm outra rádio. têm representatividade,
e  conselho é local.

Quanto aos dispositivos da lei que os representantes das rádios comunitárias
contestam, o convidado informou que sua alteração depende do Congresso e os
aconselhou a fazer seu pleito junto aos Deputados e Senadores.

O convidado continuou dizendo que sua Delegacia, apesar dos poucos recursos, já
cadastrou mais de 400 rádios ilegais. Seu trabalho é fiscalizar e cumprir mandados,
acompanhando a Policia Federal. Neste ano, terá que efetuar 105 renovações de
outorga. Afirmou que. da parte dele, tudo fará para que as pessoas presentes
consigam as rádios comunitárias que pretendem e disse ter certeza de que o processo
será democrático. Alegou que, na concessão de FM de 300w feita pelo Ministério
recentemente, o pleiteante que já participasse de alguma rádio comercial perdia
pontos. E isso valia para TVs também. E intenção do Ministério aumentar o número
de radiodifusores no Pais: planeja ter, só em Minas, mais de 120 rádios FM. e a
intenção é dotar cada município e cada comunidade de uma rádio. -

A intenção da lei, segundo o Dr. Cássio Lemos. foi levar essas comunidades a
participarem do universo da radiodifusão. E isso os representantes do setor da
radiodifusão comercial. caso da AMIRT, percebem. pois houve uma ocasião em que
o agrediram. dizendo que o Ministro está a favor da rádio comunitária.

A seguir, o Deputado Raul Lima Neto interveio, reconhecendo que, em parte, a lei
representou um avanço, mas possui artigos inconstitucionais e imorais, o que
representa um retrocesso.

O Sr. Sebastião Ladeira disse acreditar que o objetivo foi fazer unia lei
inconstitucional, para ser contestada, pois só isso explicaria ter ela passado incólume
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pelos departamentos jurídicos do Senado e da Câmara. E afirmou que a questão da
cidadania, neste País, é dúbia: quando é para prender o Presidente da Rádio Favela,
utiliza-se apenas um revólver, após a meia-noite, e para uma pessoa como ele,
advogado, utiliza-se o mandado. Essa desigualdade, disse ele, é pior que a
desigualdade econômica.

O Sr. Sebastião informou ter presenciado quatro invasões de rádios comunitárias, e
em nenhuma havia mandado. Ele chamou a imprensa, mas mesmo assim a polícia
levou tudo, o que é um abuso de autoridade. Disse estar de acordo com o Sr. Cássio
Lemos quanto à competência do Ministro Sérgio Mona, autor do projeto de lei no
qual constava a potência de 50w. Na Câmara é que esse número caiu para 25w,
declarou. Os políticos do Congresso, portanto, é que são os maiores responsáveis por
esses absurdos da lei, disse ele. E continuou: aqui nesta Assembléia, os Deputados,
salvo honrosas exceções, não estão presentes à discussão deste assunto, que eles
desconhecem. E finalizou ressaltando a necessidade da união comunitária e política
dos que não temem a mídia.

O Sr. José Gonzaga tomou a palavra e disse, a seguir, que se as rádios
comunitárias fossem reconhecidas poderiam empregar imediatamente 13 mil pessoas
no Estado. Isso representa muito numa época de desemprego, concluiu.

V - Conclusão
Ao final das exposições e dos debates, algumas questões se sobressaíram:
1 - as rádios comunitárias são uma realidade, e a cada dia cresce sua penetração,

dada a grande proximidade e identidade com o público ouvinte;
2 - a Lei n° 9.612, de 1912198, embora seja um pouco recente e careça de

regulamentação, possui artigos que os integrantes das rádios comunitárias
condenam, a saber:

a) o § J0 do art. P. que define como baixa potência o limite de 25W ERP e altura
do sistema irradiante não superior a 30m. Esses valores são considerados
insuficientes para a atuação das rádios comunitárias;

b) o § 10 do art. 40, que veda o proselitismo de qualquer natureza na programação
das emissoras comunitárias. Alguns consideram esse item urna restrição à liberdade
de expressão;

c) o art. 18, que restringe o patrocínio às rádios comunitárias, sob a forma de apoio
cultural. aos estabelecimentos situados na área da comunidade atendida. Eles alegam
que esse artigo impossibilita sua sobrevivência, ao restringir as possibilidades de
obter receitas;

d) o art. 22, que define que as rádios comunitárias operarão sem direito a proteção
contra eventuais interferências causadas por emissoras de telecomunicações e
radiodifusão regularmente instaladas.

3 - há um poder econômico e político neste Pais que monopoliza as emissoras de
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radiodifusão, e esse poder impede a democratização do setor;

4- as rádios comunitárias vêm sofrendo invasões e abusos de autoridade por parte
do Ministério das Comunicações e da Policia Federal, que consideraram ilegal sua
atividade, até o momento;

5 - a base legal para a existência das rádios comunitárias, tirando-se a recente Lei
n° 9.612, é a Declaração dos Direitos Humanos, que garante o direito de
comunicação por quaisquer meios; a Constituição Federal, que, em seu art. S. IX,
diz ser livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, independente de censura ou licença, e, em seu art. 215, diz que "o
Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações
culturais". Há ainda a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São
José da Costa Rica), ratificada pelo Congresso Nacional e promulgada pelo
Presidente Itamar Franco, por meio de decreto baixado em 6111/92, que garante a
liberdade de pensamento e de expressão;

6 - baseadas nesses direitos, várias rádios comunitárias que tiveram seu
funcionamento suspenso ou ameaçado de suspensão ajuizaram mandado de
segurança ou medidas cautelares para lhes garantir o funcionamento. A cada dia a
jurisprudência tem afastado a tipificação de crime. rejeitando as denúncias
formuladas ou arquivando inquéritos policiais instaurados, por falta de embasamento
legal;

7 - foi cobrada da Assembléia Legislativa a criação de um conselho estadual de
comunicação, já definido na Constituição mineira, a exemplo da Federal, que seria
um fórum para discussão de todas as questões ligadas a esse assunto;

8 - as rádios comunitárias em funcionamento demonstraram decisão de lutar
contra os artigos da lei que ferem seus direitos e, também, de permanecer em
atividade. Seus representantes solicitaram, ainda, a ampla divulgação dos resultados
deste evento;

9 - foi decidido que a Assembléia enviará ao Presidente da República uma moção
de repúdio aos aris. 1°. § 10; 4°, § 11; 5°; 22 e 23 da Lei n° 9.612. de 1998, por ele
sancionada em 1912198;

10 - a Assembléia Legislativa deverá ajuizar junto ao Supremo Tribunal Federal
Ação Direta de Inconstitucionalidade dos citados artigos no item anterior, com base
no art. 103.1V, da Constituição Federal.

Sala das Reuniões. 10 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Marcos Helênio. relator - Raul Lima Neto.
- Publicar para os fins do parágrafo único do art. 114 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
0 Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que solicita a
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retirada de tramitação do Projeto de Lei n° 705/96, de sua autoria, tendo em vista o
envio a esta Casa do Projeto de Lei n° 1.551/97. do Tribunal de Justiça, dispondo
sobre a eleição de Juiz de Paz no Estado de Minas Gerais. Inclua-se o projeto em
ordem do dia para os fins do art. 288 da Resolução n°5.065. de 1990.

Requerimento do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, solicitando a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n° 623195, & sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem
do dia para os fins do art. 288 da Resolução n°5.065. de 1990.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada uni por sua vez,

requerimentos do Deputado Adelmo Carneiro Leão (2), solicitando sejam
distribuídos à Comissão de Meio Ambiente os Projetos de Lei n°5 1.577197, do
Deputado Alvaro Antônio. e 1.596/97, do Deputado Ronaldo Vasconcelios (Cumpra-
se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.419/97, do Deputado Olinto Godinho. em
que solicita seja encaminhado ao Secretário da Saúde pedido de informações sobre as
obras e as verbas inchadas nos orçamentos estaduais de 1996 e 1997 resultantes das
audiências públicas regionais de 1995 e 1996. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.419/97 na forma do Substitutivo n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.482198, do Deputado Adelino Carneiro Leão, em que pede se
solicite ao Presidente da RURALMINAS que envie a esta Casa a relação de todas as
terras públicas, urbanas e rurais, já cadastradas por essa Fundação e ainda não
legitimadas. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

28 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência passa à 2

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Guinar Machado, em
que solicita a inversão da pauta, de modo que o veto à Proposição de Lei n° 13.604
seja apreciado após o veto à Proposição de Lei n° 13.528. Em votação, o

.g requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
JPausa.) Aprovado.

Discussão, em 1° turno, do Projeto de Lei n° 951/96, do Deputado Arnaldo Penna,
:	que dispõe sobre a proibição de uso de bancos de fibra ou material similar nos ônibus

que realizam o transporte coletivo intermunicipal de passageiros e dá outras
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providências. O projeto foi incluído em ordem do dia para os fins do art. 228 da
Resolução n° 5.065, de 1990. Encontra-se em poder da Mesa requerimento do
Deputado Arnaldo Penna, em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei
n° 95 1196. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado GUinar Machado - Sr. Presidente, estaremos agora votando vetos,

procedimento que exige "quorum" qualificado. Como V. Exa. pode verificar, de
plano, não existe número regimental para votação da matéria. Pedimos, então, o
encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - Considerando que há matérias importantes constantes na pauta,
a Presidência vai determinar a recomposição do "quorum". Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados Com a presença de

mais 10 Deputados em reunião de comissão, há um total de 35 Deputados. Não há
"quorum" para votação, mas o há para discussão.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 13.599, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social
da COPASA-MG e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição
do veto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Guinar Machado, que ainda
dispõe de 12 minutos.

O Deputado Guinar Machado - Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, senhores presentes nas galerias, profissionais da imprensa. Pela 1nRnb,
uma parcela significativa de pessoas que aqui se encontram não tiveram a
oportunidade de ouvir as nossas exposições com relação ao veto à Proposição de Lei
n° 13.599, da COPASA.

O Governador fez dois vetos: um ao art. 2° e outro ao parágrafo único do art. Y.
Gostaria, então, de comentar esses dois vetos, para informar aqueles que não
puderam ouvir a minha exposição na parte da manhã.

No primeiro veto, o Governador se posiciona contrário à criação de um conselho
para acompanhar o processo de aplicação de verbas e recursos da COPASA. O
segundo veto se refere à nossa posição de que o produto da alienação das ações da
COPASA deveria ser aplicado em obras de saneamento e em redes de água. Isso é
evidente. Se o Governo está fazendo a alienação de ações da COPASA, certamente,
tem que concentrar tais recursos na abertura de novas redes de água e esgoto. E isso
que a população espera, pois essa companhia foi constituída exatamente com esse
objetivo: assegurar a rede de água e esgoto para a população. Portanto, de acordo
com essa nossa linha de raciocínio, posicionamo-nos contra o veto do Governador.
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Estamos aqui. pedindo aos Deputados e Deputadas que dêem seu voto
contrariamente ao veto do Governador a fim de que possamos mostrar-lhe a nossa
posição. Em primeiro lugar, o Governador disse não ser possível criar um conselho
uma vez que a empresa é de sociedade anônima. Isso é correto. Porém, além de ela
ser de sociedade anônima, é também de administração indireta e, assim, pertence ao
poder público, que detém a maior parte de suas ações. Sendo assim, essa empresa
tem a obrigação de dar transparência às suas informações e de prestar contas à
sociedade civil, que, em última instância, financia a empresa. Por isso, temos essa
posição e estamos mostrando que o Governador está equivocado. Além disso, ele não
considerou o art. 67 da Constituição Federal, que assegura essa diferença entre
empresas de sociedade anônima e de administração indireta. A COPASA é da
administração indireta e, portanto, é uma empresa pública. Por isso, estamos pedindo
o voto contrário dos Deputados, pois temos amparo legal e constitucional.

Em segundo lugar, é mais do que democrático que sociedade civil, que paga os
impostos, mantenha essas empresas, ajude a constituir o capital inicial delas e tenha
acesso às informações a seu respeito. O povo de Minas tem o direito de saber quanto
dinheiro entrou, com quanto ele contribuiu para capitalizar a empresa e quanto ele
gastou para que a empresa pudesse crescer e ser hoje uma das maiores empresas de
saneamento deste País.

Em terceiro lugar, a população tem o direito de saber, podendo até interferir, onde
vão ser gastos os recursos da alienação das ações dessa empresa. O Governador não
pode simplesmente vendê-las e depositar esses recursos na conta que financia a
campanha eleitoral. Nós, enquanto representantes do povo, temos a obrigação de
fiscalizar o emprego desses recursos. Por isso, estamos aqui tentando alertar os
Deputados e as Deputadas com relação a esse primeiro veto.

Com o segundo veto, o Governador quer o seguinte: impedir que a população possa
dizer onde vão ser gastos os recursos da alienação, que vêm do Fundo de
Financiamento de Agua e Esgoto - FAE -, que, hoje, tem mais de R$600.000.000,00.

O Governador quer simplesmente pegar esses recursos e gastá-los da forma que ele
quiser, sem consultar a população, sem que as pessoas possam saber, e acompanhar
aonde vai parar esse dinheiro. Depois de gastar tudo, ele se dispõe, num futuro, a
prestar conta disso. Só que aí já acabou o mandato dele, o dinheiro também já foi
embora e o povo está aí com dengue e outros problemas. Por quê? Porque esse
dinheiro que deveria estar indo para o saneamento e para as redes de água não está
indo e o povo continua sem água, continua com os problemas, como os que estamos
tendo lá no vale do Jequitinhonha, por exemplo. Se em 30 dias não chover, vamos ter
problemas em Vila Nova, que vai ter de decretar estado de calamidade pública. Já
estamos tendo problemas em Rnbiin e em outras cidades do vale do Jequitinhonha
por falta de água, porque não há uma política para resolvê-los. 0 Governo fez
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propaganda de que construiu barragens, de que lá no Jequitinhonha não haveria mais
problema, mas aí está. A primeira seca que acontece - 30 dias sem chuva - e o
desespero já bateu. Por quê? Porque as obras aparecem apenas na novela que o
Governador colocou na televisão. Na novela é tudo bonitinho. só que a novela da
vida não é igual  novela da televisão e isso o Governo tem de entender. O
Governador tem de entender que a realidade do Estado é mais complexa do que
aquilo que passa na televisão e totalmente diferente daquela do Palácio em que ele
está. A situação é outra.

Além disso, apresentamos uma emenda, e é lógico que o Poder Executivo não vai
ficar amarrado, engessado, mas ele tem de gastar esse recurso para melhorar as
condições de vida das pessoas. Ele tem de construir barragens, tem de ligar água
encanada para que as pessoas não tenham de ficar carregando água em latas na
c~ saindo dos córregos. Queremos que ele faça o saneamento básico. Vemos em
Ribeirão das Neves um problema sério: existem vários córregos que cortam a cidade
e produzem um odor infernal, prejudicando a vida das pessoas, com mosquitos e
pernilongos aos montes. Esse dinheiro deveria estar indo para isso. E isso que
queremos que o Governo faça. Que diminua a publicidade, a propaganda e tal, que
diminua a novela da vida e comece a trabalhar, que pegue o dinheiro. O dinheiro
está ali, tem dinheiro, são R$600.000.000.00 parados lá. Que esse dinheiro saia do
Banco, das aplicações que o pessoal está fazendo, e vá para debaixo da terra, sim, na
forma de canalização, de redes de água, para que o povo possa ter água encanada em
casa, possa ter saneamento, para acabarmos com o punhado de fossas que as pessoas
ainda têm em suas casas, não só aqui em Belo Horizonte, mas em várias cidades do
Estado. E por isso que estamos pedindo. Muitos vão dizer que é perda de tempo.
Pode até ser, mas o que nós, da oposição, temos é a nossa voz, é este espaço aqui,
durante um determinado período - meu tempo está acabando -, e vamos utilizá-lo.
Vamos utilizar todos os instrumentos legais e regimentais para inviabilizar a entrega
do patrimônio do povo de Minas. A COPASA-MG foi constituída com dinheiro do
povo, e não podemos, em hipótese alguma, permitir que haja essa entrega e que, ao
mesmo tempo, o povo não possa deliberar. Não podemos continuar assistindo a
epidemias que imaginávamos não mais, como existirem as de hepatite. dengue e
outras que estamos vendo aí, provocadas exatamente pela falta de saneamento básico.
E o Governo tem recursos, mas não coloca isso claramente.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte)* - V. Exa. - e eu chamo a atenção para
essa importante questão -, ao expor seu ponto de vista mostra publicamente que esta
Casa detecta um fato, detecta um foco, que é exatamente o exemplo que nos lega a
estatal que jamais faz saneamento que preste. Esse PROSAM nunca chega lá, porque
também é um foco de proliferação de dengue, porque essas águas do Anudas ficam
aí, e a empresa de saneamento não cuida do esgoto a céu aberto.
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V. Exa. fala isso e traz ao conhecimento do povo e dos formadores de opinião o

que é o foco de uma estatal que nunca pensou em outra coisa senão lucro e
monopólio, ao ponto de cobrar taxa de lixo junto com a água, o que é ilegal. Ela
disse ao Prefeito que pararia de operar ali, se ele retirasse a taxa de lixo.

Mas querem proibir V. Exa. de manifestar isso numa resolução em que eu não
posso crer, porque não podem acabar com a divulgação deste Plenário, que é a Casa
do povo para o povo. Jesus disse o seguinte: "A luz brilhou nas trevas, mas os
homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más". Quem
faz o bem chega-se para a luz. E aqui é uma tribuna do povo, é um parlamento, e no
século XXL no século da comunicação, tentar fazer isso é um absurdo, porque a
Bíblia fala que quem ama as trevas tem as obras más. Temos certeza de que apenas
está sendo elaborado um anteprojeto. Isso não vai passar porque isso é contra todo
direito e exercício do parlamento livre e da prestação de contas ao povo. Muito
obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Deputado Raul Lima Neto.
Estamos aqui discutindo apenas o veto. Posteriormente, vamos tomar uma posição
com relação à COPASA-MG. O Deputado tem razão, e vamos discutir essas
questões. Como o meu tempo acabou, vou encerrar dizendo que vamos votar "não".
Pedimos aos Deputados que acompanhem o parecer da comissão, que propôs a
rejeição do veto. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Questões de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, entendi a intenção do Deputado
Geraldo Nascimento e concordo plenamente com S. Exa. Gostaria de pedir, de plano,
o encerramento da reunião, visto que temos um número pequeno de Deputados em
Plenário.

O Deputado Miguei Martini - Sr. Presidente, solicito a recomposição de "quorum".
O Sr. Presidente - E regimental. Com a palavra o Sr. Secretário, para proceder à

chamada dos Deputados.
• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)	 --
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados; foi computada a

presença de 10 Deputados em reuniões de comissões, perfazendo um total de 29
Deputados. Há "quorum" para a discussão da matéria. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Anderson Adauto.

O Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados. estamos
discutindo o veto à Proposição de Lei n° 13399, que já foi votado aqui.

Estamos dando continuação à discussão que tivemos no final do ano passado,
quando o PMDB. o PT e mais dois Deputados do PDT assumimos, no Plenário desta
Assembléia, o compromisso com todos os mineiros, cada um fazendo a sua parte. de
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tentar impedir o processo de privatização no Governo do Estado. Passaram-se os
meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Já estamos no mês de março. Já se passaram
90 dias depois daquela discussão toda que tivemos aqui, analisando e avaliando a
questão da privatização e do aumento de impostos e taxas. Coisa boa é quando o
tempo passa, e ele, como senhor absoluto da razão, procura colocar as coisas em seus
devidos lugares. Fizemos um trabalho incansável da tribuna desta Casa. O PT, o
PMDB e dois Deputados do PDT tentando impedir, em primeiro lugar, o aumento do
D'VÃ. Saímos daqui em dezembro, fomos para nossas casas passar o Natal, o final
de ano e as férias com a flimilia e os amigos e percebemos que fizemos aquilo que era
a nossa obrigação no parlamento, na condição de representantes da população de
Minas, de representantes do povo mineiro. Sabemos, temos a certeza e constataremos
em outubro deste ano, que a população irá saber quem ficou no parlamento
defendendo seus interesses e quem se aliou ao Governo para, juntamente com o
Executivo, tungar ojá sofrido contribuinte mineiro. Percebi nas caminhadas, percebi
nas viagens que fiz a Uberaba e região que houve um entendimento da população de
que nós, PMDB, PT e aqueles Deputados do PDT, juntos, entramos e participamos
daquele processo de obstrução e que estávamos com a razão, defendendo o legítimo
interesse do contribuinte mineiro. Da mesma forma, fomos contra o aumento de
taxas judiciais. O aumento foi tão grande e chocou tanto a população que o Governo
manda o novo projeto de lei para ser votado nesta Casa, não levando em
consideração o projeto que saiu votado desta Assembléia e que se originou no
Executivo.

Estamos discutindo agora a Proposição de Lei n° 13.599, também do Governador
do Estado, que, entre outras coisas, pretende abrir o capital da COPASA. Nesse
intervalo, tive a oportunidade de visitar alguns Estados. Fui até o Rio Grande do Sul
e posso dizer: dentro do processo de privatização, dessa febre de entregar para a
iniciativa privada empresas estaduais de prestação de serviço público, posso dizer aos
nobres colegas Deputados à esta Assembléia que, na minha avaliação, o Estado do
Rio Grande do Sul foi o que teve o melhor critério de privatização, levando-se em
conta os interesses da população. A companhia energética daquele Estado atingiu, no
processo de privatização, o modesto superávit de, mais ou menos, 120%. Quando a
companhia de energia daquele Estado foi colocada em concorrência, os especialistas
do setor imaginavam, naquele momento, que seria vendida por mais ou menos
R$800.000.000.00. Qual foi a surpresa no Estado do Rio Grande do Sul quando
terminou o leilão? A Companhia de Energia do Rio Grande do Sul - ENERSUL - foi
privatizada com um ágio de 120%. Não os RS800.000.000,00 iniciais previstos, mas
RS1.800.000.000.00,

Srs. Deputados, estamos tentando organizar um seminário rápido, talvez aqui
mesmo na Assembléia Legislativa, a respeito desse assunto, e queremos trazer
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algumas pessoas que participaram de forma direta do processo de privatização da
companhia de energia do Rio Grande do Sul, para que eles possam dizer não só para
os Deputados, não só para as pessoas que trabalham diretamente com o setor
energético de Minas, mas para toda a população de Minas Gerais o absurdo que foi a
privatização da CEMLG, o absurdo maior ainda que foi o acordo de acionistas feito
pelo Governador, conduzido pelo Vice-Governador, com o sócio minoritário. em que
- apenas para repetir, mas tenho certeza de que toda a população mineira já tem
conhecimento daquele famoso acordo de acionistas - o Governo do Estado, mesmo
sendo detentor de 50, 51% das ações da CEMIG, perdeu o controle acionário, perdeu
a condição de mandar na CEMIG, nessa empresa que era uma empresa-modelo, em
termos de prestação de serviço. E ela, portanto, deixa de ser e de cumprir seu papel
de empresa pública exatamente a partir do momento em que o Estado não manda
mais na CEMIG, porque, no acordo de acionistas, o Governo permitiu que o sócio
minoritário tivesse o poder de veto, ou seja, todas as vezes que a CEMJG desejar
desenvolver algum projeto que tenha cunho social, mas que não tenha cunho
econômico, que não venha a trazer aquele lucro que a CEMIG está a esperar, o sócio
minoritário pode perfeitamente vetar a elaboração daquele determinado projeto e a
obra que, obviamente, muitas das regiões precisam.

E hoje, depois do processo de pnvatização da CEMIG. duvido que algum
Deputado que tenha visitado suas bases, de dezembro até o mês de fevereiro, não
tenha tido reclamações nas suas respectivas regiões a respeito da CEMIG. Tenho
certeza de que, da mesma forma que no Triângulo, onde estão praticamente todas as
hidrelétricas da CEMIG. onde tínhamos a CEMIG como uma empresa-modelo,
temos hoje uma série de reclamações a fazer. A situação não tomou a dimensão que
tomou no Rio de Janeiro, com a Light e a CERJ. exatamente porque estamos falando
do interior, que não tem a força da comunicação que tem a Capital. Mas em todas as
cidades em que fomos percebemos que a CEMIG. a mesma de ontem, que ajudava ao
produtor rural, hoje lhe cria transtornos. Apenas para dar um exemplo da falta
constante de energia, na cidade de Agua Comprida, numa das vezes em que houve
queda de energia e a equipe técnica da CEMIG demorou para chegar naquela
localidade, mais de 20 mil frangos de uma só granja morreram, dando prejuízo ao
granjeiro.

Estou fazendo esses comentários todos para dizer aos senhores que, neste ano,
neste projeto especifico, onde, com relação á COPASA. as coisas acontecem mais ou
menos da mesma maneira que aconteceram na CEMIG, o Governo quer abrir o
capital da COPASA, gesto esse ao qual não somos contrários, mas à forma como ele
está sendo conduzido. Apenas para relembrar aos companheiros Deputados: o que
vale uma empresa de prestação de serviço? Ela vale pelo número de usuários que
dela dependem e, somado a isso. o prazo das concessões. E o Deputado Adelino, que
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me substituirá após meu pronunciamento, dispõe de mais dados para passar aos
senhores, para dar conhecimento a todo o Estado de Minas Gerais das empresas de
consultoria que foram contratadas pela COPASK Essas empresas recomendaram à
direção da COPASA, a Companhia que as contratou que deveria, antes de abrir o
capital social da COPASA fazer primeiramente a renovação de todas as concessões
possíveis e, dentro destas, principalmente, a concessão da cidade de Belo Horizonte,
exatamente porque a Região Metropolitana de Belo Horizonte é responsável por 50%
de tudo que a COPASA tem.

Srs. Deputados, a concessão da COPASA termina exatamente no final do ano que
vem e, se o Governo fizesse, em primeiro lugar, a renovação das concessões, dentro
delas a mais importante, que significa 50% do montante da COPASA, ele teria
condições, no momento em que fosse fazer a abertura do capital da COPASA, de
atingir e alcançar um volume muito maior por essa empresa de prestação de serviço
de saneamento básico em Minas Gerais. Qualquer pessoa em sã consciência,
qualquer pessoa correta, qualquer administrador público honesto, seguiria esse
raminho. Mas. infelizmente, não é ao que assistimos, em Minas Gerais, que faz parte
de todo esse contexto de Governadores, que não estão preocupados com o dia de
amanhã. E não se trata apenas do atual Governador de Minas, Dr. Eduardo Azeredo,
mas, infelizmente, o exemplo começa pelo Governo Federal e vem descendo por
todos os Governos Estaduais, essa ânsia de botar fora o patrimônio público apenas
para fazer caixa para a campanha política que vivenciaremos neste ano. Qualquer
administrador público que tivesse consciência de seu papel deveria saber aquilo que
representa ser um Governador de Estado, da importância que tem esse cargo a que
tão poucos conseguem chegar, governar o Estado em que nasceu, o Estado que lhe
deu condições de se projetar ao ponto de ser ele o Governador.

Sr& Deputados, Sr. Presidente, infelizmente não é este o lema que move os atuais
administradores públicos. Se fosse o lenta de defender os interesses maiores da
população, que cabe muito mais a nós, parlamentares, mas que cabe também ao
Governador do Estado em primeiro lugar. defender o patrimônio público do Estado
que governa, se assim fosse, o Governador Eduardo não teria a coragem de fazer esse
projeto de lei que estamos encaminhando a favor da manutenção do veto e que
gostaríamos que nem tivesse sido aprovado.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, tendo em vista o pequeno número
de Deputados presentes, e já tendo sido constatado que nas comissões há apenas 7
Deputados presentes, gostaria que V. Exa. encerrasse, de plano, a reunião-

0 Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - A Presidência, tendo em vista a
importância da matéria constante na pauta, vai determinar seja feita a chamada para
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recomposição de "quorum". Com a palana o Sr. Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 12 Deputados; encontram-se nas

comissões 7 Deputados, perfazendo um total de 19 Deputados. Portanto, não há
"quorum" para a continuação dos nossos trabalhos.

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

a ordinária de amanhã dia 19, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada pelo Sr. Presidente é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a
reunião.

ATA DA V REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia dez de março de 1998, comparecem na Sala de Reuniões da
Mesa da Assembléia os Deputados Francisco Rnmniho, Dilzon Meio, Geraldo
Rezende, Ivo José, Maria Olivia. membros da Mesa da Assembléia; Sebastião
Heivécio, José Braga, Péricles Ferreira, Durval Angelo, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado Ermano Batia Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Francisco Pnmnlho, declara
abertos os trabalhos, após o que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso
posto. o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar os processos de
prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa a título de
subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a municípios, nos
termos do art. 30,111 da Lei n° 11.815, de 2411195, da Deliberação da Mesa n° 1.428
e demais normas vigentes. Em seguida os processos são distribuídos aos Deputados
Ermano Batista, Corregedor; Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que, verificando as prestações
de contas. cada um por sua vez, emitem pareceres pela aprovação dos processos das
seguintes entidades: Ação Comun. Vila Catas Vila Santa Rita, Associação Amparo
Promoção Carentes Distrito Rio Mortes, Associação Apoio Comun. Bairro Xororó,
Associação Apoio Comun. Bem-Estar Comun. Retiro Malhadouro, Associação
Assist. Comun. Santa Juliana, Associação Bairro Barro Branco, Associação Comun,
Acomcef. Associação Comun. Agua Limpa Vieiras, Associação Comun. Antas,
Associação Comun. Bairro São Cosme, Associação Comun. Braúnas, Associação
Comun. Monte Castelo, Associação Comun. Pastoral Saúde Bairro São Cosme,
Associação Comun. Rio Grande, Associação Comun. São Romão, Associação
Comun. Serra Araras, Associação Desenv. Comun. Santo Antônio Serra. Associação
Familia Cana, Associação Forca Jovem Janaúba Região. Associação Moradores
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Amigos Cotia, Associação Moradores Bairro Bela Vista - Bairros Vizinhos,
Associação Moradores Bairro Candelária, Associação Moradores Bairro Canto
Ferreira, Associação Moradores Bairro Santa Rita - Pimenta, Associação Moradores
Bairro Vila Dourada, Associação Moradores Limoeiro Bairro São Pedro, Associação
Moradores Produtores Córrego Tamanduá, Associação Pais Amigos Excepcionais -
Simonésia. Associação Produtores Rurais Simonésia, Associação Professores Agiu
Boa, Associação Senhoras Rotarianos São Gonçalo Pará, Caixa Escolar Antônio
Batheniarque, Caixa Escolar Escola Municipal Frederico Peiro, Caixa Escolar Escola
Municipal Maria Carolina Mendes, Caixa Escolar Maria Helena Costa, Caixa
Escolar Mário Nepomuceno Soares, Caixa Escolar São José, Casa Repouso Dona
Albertina Dores Lara, Centro Comun. Rural Serra Sussuarana Cana Brava,
Comunidade Nova Jerusalém, Conselho Central Coronel Fabriciano Sw, Conselho
Comun. Boa Vista, Conselho Comun. Buqueirão, Conselho Comun. LoUrivai
Gonçalves Soares, Conselho Desenv. Comun. DMsa Conselho Popular Defesa Diz.
Humanos Moradores E. Felicidade, Departamento Assistência Social João Freitas.
Fundação Apoio Comunitário, Fundação Educativa Cultural Candides, Grupo
Folclórico Banzé, Hospital Nossa Sra. Neves, Industrial Sport Club - Ressaquinha,
Lar Cristo Rei. Prefeitura Municipal Carbonita, Prefeitura Municipal Coronel
Fabriciano, Prefeitura Municipal Igarapé, Prefeitura Municipal Monjolos, Prefeitura
Municipal Nova Era, Prefeitura Municipal Novo Cruzeiro, Prefeitura Municipal
Serrania, Prefeitura Municipal Teófllo Otôni. Sociedade São Vicente Paulo - Carmo
Cachoeira. Torneiros Esporte Clube. Submetidos a discussão e votação, são os
pareceres aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Mesa e
da Confissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião
ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 17 de março de 1998.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Melo - Francisco Pnnialho - Elmo Braz - Ivo

José - Kemil Kumaira - José Braga - Durval Angelo - Sebastião Helvécio - Erinano
Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA O lO TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.609198

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe substitui o Anexo
1 da Lei n° 12.729, de 30112197, que altera a Lei n° 6.763, de 26112175, que consolida
a legislação tributária do Estado. e dá outras providências.

Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
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juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da proposição, apresentando
as Emendas n°5 1 a 3. foi o projeto encaminhado à Comissão de Defesa do
Consumidor, que opinou por sua aprovação, apresentando as Emendas n os 4 a 6.

Vem o projeto, agora, a esta Comissão para que sobre ele emita parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
As taxas são espécies de tributos vinculados ou seja. o montante arrecadado pelo

ente tributante visa custear os serviços prestados pelo Estado, diferentemente do que
ocorre com os impostos, cujo montante visa atender às demais prestações estatais.

O fato gerador das taxas, segundo o art. 145, II, da Constituição Federal, é o
exercício do poder de policia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

A taxa judiciária em questão atende a esses requisitos, ou seja, é específica, pois o
serviço pode ser destacado em unidades autônomas de intervenção do poder público,
e divisível, pois é suscetível de utilização, separadamente, por cada um dos seus
Usuários.

Nesse sentido, a taxa em comento está em consonância com o disposto no art, 79.
U e ifi, do CTN e a proposição em tela visa possibilitar maior acesso à prestação
jurisdicionaL reduzindo o custo dos serviços prestados.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.609198, em l

turno, com as Emendas n°s 1 a 3, apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça, e as Emendas n°5 4 a 6, apresentadas pela Comissão de Defesa do
Consumidor.

Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Aílton Vilela -

Marcos Helênio.
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE

COMUNICAÇÃO
- O Sr. Presidente despachou. em 18/3/98, a seguinte comunicação: -
Do Deputado Sebastião Navarro Vieira, dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. Paulo Chalub Figueiredo. ocorrido em 17/3/98. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 21 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 351- REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 1913198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1 8 Parte: 18 Fase (Expediente): Ala -
Correspondência: Mensagens n°s 255 e 256198 (encaminham os Projetos de Lei n°5
1.650 e 1.651198. respectivamente), do Governador do Estado - Oficio - Y Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição n° 51198 - Pretos de Lei nos 1.652 a 1.657198 - Requerimentos dos
Deputados Marcos Helênio (5), Guinar Machado (2) e Guinar Machado e outros -
Comunicações: Comunicações dos Deputados José Militão (2) e Paulo Schettino -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Guinar Machado, Maria José Haueisen,
Raul Lima Neto. José Militão, Wilson Pires e Marco Regis - 2 8 Parte (Ordem do
Dia): i8 Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Gilmar Machado e outros; deferimento -
Requerimentos dos Deputados Guinar Machado (2) e Marcos Helênio (2);
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Marcos
Helênio (3); aprovação - 2 Fase: Questão de ordem; chamada para recomposição de
"quoruin"; inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão .. Agostinho Patits - Ailton
Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio
Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Peuna - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüinio -
Ibrabim Jacob - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José
Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau .. Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h15min, a lista de
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comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra. o Sr. 2°-Secretário. para proceder à leitura da ata da
reunião anterior.

PParte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves. 3°-Secretário, nas funções de 2°- Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Ivo José, 2°-Secretário, nas funções de 1°-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

"MENSAGEM N° 255/98k
Belo Horizonte. 17 de março de 1998.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
autoriza o Poder Executivo a reverter, mediante doação, imóvel ao Município de
Carmo do Rio Claro.

O imóvel de que trata o projeto foi doado ao Estado em 1987 para a construção de
um posto de saúde. A obra programada não foi avante, dai resultando a ociosidade e
o abandono do terreno, o que tem gerado sérios problemas à administração
municipal.

Diante de tais fâtos, deseja o município reavê-lo, com o propósito de utilizá-lo para
a instalação de órgãos do seu serviço público.

A Secretaria de Estado da Saúde, à qual está vinculado o imóvel, ouvida a respeito,
manifestou-se favoravelmente à sua devolução ao município, uma vez que, com a
municipalização da saúde, não mais tem planos para o seu aproveitamento.

Nesta oportunidade, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu alto apreço
e especial consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.650198

Autoriza o Poder Executivo a reverter, mediante doação, imóvel ao Município de
Carmo do Rio Claro.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter, mediante doação. ao
Município de Carmo do Rio Claro imóvel urbano com 360.00m2, situado na Rua
Irmãs da Providência s/n°. no Centro da cidade. confrontando pela direita, esquerda e
pelos fundos com terrenos do Município de Carmo do Rio Claro, havido por doação,
conforme escritura registrada sob o n° R-21-1752, a fis. 242v. do livro 2-K do
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Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se ã instalação de
órgãos públicos municipais.

Au. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c O art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 256198*
Belo Horizonte, 17 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para ser submetido ao exame e

deliberação da augusta Assembléia Legislativa o incluso projeto de lei, que autoriza
o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Santa Vitória.

O referido imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado por doação do
município citado, para construção de unidade sanitária.

A obra programada foi executada, tendo 18 consultórios e demais dependências
próprias de urna unidade de saúde.

Com a municipalização das ações da saúde. o Prefeito de Santa Vitória manifestou
interesse na sua reversão ao patrimônio do município, tendo sido tal pretensão
exziniittida pelas Secretarias de Estado da Saúde e de Recursos Humanos e
Administração, que concluíram pela conveniência e oportunidade da transferência do
imóvel ao domínio do antigo doador.

Solicito, pois. a Vossa Excelência acolher a minha proposta, pois trata-se de
medida de grande interesse para a comunidade de Santa Vitória.

Nesta oportunidade, apresento-lhe as expressões do meu elevado apreço e distinta
consideração.

Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N° 1.651198

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santa Vitória imóvel que
menciona.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santa Vitória
imóvel urbano com área total de 384.00m2 . constituído pelo lote n° 16 da quadra
S0-34 e benfeitoria, que compreende prédio de alvenaria, com l48.57nf de área
construída. situado na Avenida Rio Grande do Sul, naquele município, havido por
doação. conforme escritura pública registrada em 16 de novembro de 1983, no Livro
n°91. lis. 62v, sob o .n° 13.805, do Cartório do 2 0 Oficio do Registro de Imóveis da
Comarca de Ituiutaba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OH CIO
Do Sr. Antônio de Faria Vice-Reitor da UEMG, encaminhando abaixo-assinado

dos Presidentes das Fundações e Diretores das Unidades Acadêmicas dos Dez Campi
da UEMG, em que pedem seja solicitado ao Governador do Estado o pagamento das
subvenções sociais para essas instituições, desde 1995, e a inclusão de recursos
orçamentários destinados a elas no orçamento de 1999. (- A Comissão de
Fiscalização Financeira.)

24 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO N° 51/98

Altera o art. 45 da Constituição do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado & Minas Gerais aprova:
Art. 10 - O § 20 do art. 45 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 45 - ..................
§ 1° - ........................
§ 2° - Integrarão ainda a Assembléia Metropolitana:
1-5 (cinco) representantes da Assembléia Legislativa, por ela indicados;
II - 5 (cinco) representantes do Poder Executivo, indicados pelo Governador do

Estado.".
Art. 20 - Fica acrescido o seguinte § 30 ao art. 45 da Constituição do Estado:
"Art. 45 - ..................
§ 1° - .........................
§ 30 - As decisões da Assembléia Metropolitana serão tomadas por órgão

deliberativo especialmente constituído para este fim, integrado pelos representantes
indicados na forma dos incisos 1 e II do § 20 deste artigo e por 10 (dez)
representantes dos municípios. sendo 5 (cinco) escolhidos pelos Prefeitos e 5 (cinco)
pelos Vereadores, indicados na forma do § 10.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Ermano Batista - José Militão - Andcrson Adauto - Dilzon Melo - José Maria

Barros - Adelino Carneiro Leão - Arnaldo Perna - Kemil Kumaira - José Braga -
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Miguel Martini - Wanderley Ávila - Gilinar Machado - Alencar da Silveira Júnior -
Marcelo Gonçalves - Marco Regis - Luiz Fernando Faria - Leonídio Bouças -
Anivaldo Coelho - Antônio Genaro - Bilac Pinto - Irani Barbosa - Francisco
Ramalho - Raul Lima Neto - Ivo José - Dinis Pinheiro - José Henrique.

Justificação: A Constituição mineira prevê, no seu art. 42, a competência do
Estado para instituir, mediante lei complementar, região metropolitana constituída
por agrupamento de municípios limítrofes e dotados de características e interesses
comuns. Trata-se de medida de interesse coletivo, que busca congregar os esforços do
Estado e dos municípios, visando ao atendimento das demandas comuns dos
cidadãos.

A participação do Estado e dos municípios na Assembléia Metropolitana deve
pautar-se pelo equilíbrio de prerrogativas e atribuições, respeitada a autonomia de
cada um dos distintos entes federativos.

A alteração que se propõe seja efetuada no texto constitucional diz respeito ao
estabelecimento do equilibrio mencionado. mediante a criação de uma instância
específica para deliberação, na qual se fixa a isonomia entre a participação do Estado
e dos municípios.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.
201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.652198
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Itamarandiba o

imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer reverter ao Município de

liamarandiba o imóvel constituído por terreno com área de 318,72m 2 (trezentos e
dezoito vírgula setenta e dois metros quadrados), situado nesse município, na Rua
Cezário Alvim. no Bairro do Rosário, registrado sob o a° 8.544. a fis. 22 do livro 3-
D. no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itainarandiba.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 18 de março de 1998.
Miguel Martini
Justificação: O imóvel objeto da reversão a que se refere o projeto deveria ter sido

utilizado para a construção de prédio destinado ao funcionamento de um posto de
higiene, de acordo com a Lei Municipal n° 424, de 2312166, que autorizou a doação
do referido imóvel ao Estado. Com o não-cumprimento dessa lei, ficou o terreno sem
utilização.

Efetivada a transação, deseja o Executivo de Itamarandiba concretizar a construção
do referido posto de higiene, tendo em vista a importância dos serviços que poderão
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ser prestados aos municípios.

De acordo com o exposto, é essencial a aprovação do projeto de lei em exame para
que a obra seja realizada e seja oferecido ao público mais um serviço de primeira
necessidade.

Pelo aludido, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI N° 1.653/98

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia São João
Batista, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais da Paróquia

São João Batista, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Francisco Ramalho
Justificação: A entidade Obras Sociais da Paróquia São João Batista é uma

entidade civil sem fins lucrativos, de duração indeterminada, e tem por objetivos
promover a comunidade, especialmente a periferia e a zona rural, e prestar
assistência a pessoas necessitadas, de qualquer idade ou sexo.

Seu caráter de utilidade pública está objetivamente demonstrado pela
documentação encaminhada. Portanto, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões 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° 1.654198
Dispõe sobre a publicação das declarações de bens que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 10 - Ao art. 10 da Lei n° 1.515, de 15 de dezembro de 1956, ficam

acrescentados os seguintes parágrafos:
"Art. 1°- ..................
§ .... - As declarações de que trata este artigo serão publicadas no diário oficial do

Estado.
§ ... - A publicação referida no parágrafo anterior será efetuada em até 15 dias

contados da data de sua apresentação em cartório.
§ .... - Constarão da publicação a identificação do cartório mencionado no § 1° e a

garantia estabelecida no § 4° deste artigo.
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Art. 2° - As declarações de bens dos atuais ocupantes dos cargos referidos na Lei n°

1.515, de 15 de dezembro de 1956, bem como daqueles alcançados pela Lei n°
10.048. de 26 de dezembro de 1989, serão publicadas no diário oficial do Estado em
até 30 dias contados da publicação desta lei.

Art. 3° - Ficam revogados o § 6° do art. 1° e o art. 4° da Lei n° 1.515, de 15 de
dezembro de 1956.

Art. 4°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 18 de março de 1998.
Marcos Helênio
Justificação: As leis mencionada ao tratar da declaração de bens de cidadãos no

exercício de cargos públicos ou de agentes políticos, têm a intenção clara de dar
publicidade ao patrimônio dessas pessoas. O pressuposto, no caso. é o direito de a
população conhecer a relação entre a riqueza e as funções de seus representantes. E
um legitimo direito do público.

Entendemos, todavia, que as garantias de que cuida a citada legislação são um
tanto quanto tímidas. merecendo publicidade mais ampla. Assim, prevendo a
publicação das referidas declarações de bens no "Minas Gerais", intentamos
proporcionar maior amplitude ao direito erigido pelo legislador de 1956. Trata-se,
pois, de medida que, embora simples, terá longo alcance, uma vez que dará à
sociedade conhecimento mais amplo sobre seus representantes e principais
dirigentes.

Apresentado anteriormente. de forma semelhante à atual, o projeto em questão não
mereceu a devida acolhida, tendo recebido um parecer absurdo na Comissão de
Constituição e Justiça, no qual o próprio relator reconheceu não haver óbice de
natureza constitucional, legal ou jurídica para o seu andamento. Cremos que, desta
feita, tramitará em condições mais tranqüilas, tendo seu mérito percebido pelos
nobres pares.

Tendo em vista a relevância do projeto em pauta, contamos com o pleno apoio
desta Casa à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 14° 1.655198
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Frutal imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Frutal o imóvel

situado nesse município, na Rua João Signorelli, constituído de terreno urbano com
área de 972.00m2 (novecentos e setenta e dois metros quadrados), registrado sob o n°
11.453, no livro n° 2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Frutal.
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Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo

o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 19 de março de 1998.
Gil Pereira
Justificação: De acordo com escritura pública lavrada em 6/7183 pelo tabelião do 1°

Cartório de Notas da Comarca de Frutal. o Prefeito Municipal dessa localidade doou
ao Estado de Minas Gerais, nessa data, um terreno urbano constituído pelos lotes n°s
6, 7 e 8 da quadra n° 360, a fim de que ali se construísse o Quartel do Grupo de
Polícia Florestal, conforme previam as Leis Municipais n°s 3.783, 3.833, 3.869. de
1982.

Visto que parte do imóvel se encontra desocupado. o atual Prefeito do Município
de Frutal manifestou o desejo de reavê-lo, agora, a fim de ut i lizá-lo para construção
de casas populares, cujo número é insuficiente para suprir a demanda no município.

Além dessas considerações, é oportuno esclarecer, para que se complete a
fundamentação em favor do retorno do terreno ao patrimônio de Frutal, que o
comando da Policia florestal está de acordo com a pretendida transação.

Estamos confiantes, pois, no apoio irrestrito dos colegas deste parlamento à
aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188. c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.656198
Altera a figuração do Município de Astolfo Dutra em regiões administrativas

instituidas pela Lei n° 11.962 7 de 30 de outubro de 1995.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Na estrutura das regiões administrativas instituídas pela Lei n° 11. 962, de

30 de outubro de 1995, o Município de Astolfo Dutra deixa de integrar a XIX -
Região Administrativa da Mata, com sede no Município de Juiz de Fora, e passa a
compor a XXI - Região Administrativa do Vale do Rio Pomba, com sede no
Município de Muriaé.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março 1998.
Tarcísio Henriques
Justificação: O Município de Astolfo Dutra. além de ter sido distrito de

Cataguases. que pertence à XXI - Região Administrativa do Vale do Rio Pomba e à
qual se prende por raízes históricas, pertence ainda hoje à Comarca de Cataguases.
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Houve equívoco na redação da Lei n° 11.962, de 1995, que se pretende agora
corrigir.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Assuntos Municipais para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.657198
Reconhece a Estância Hidron]ineral de Pouso Alegre, localizada no Município de

Pouso Alegre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica reconhecida a Estância Hidromineral de Pouso Alegre, localizada no

Município de Pouso Alegre.
Art. 20 - A Estância Hidromineral de Pouso Alegre compreende uma área de

362.600m2. fica situada no Bairro Faisqueira no Município de Pouso Alegre, sendo
delimitada por um polígono que tem vértice a 1.050m no rumo verdadeiro de 2°00'
NE, da confluência do ribeirão das Mortes com o rio Sapucai-Miriin. e os lados 
partir desse vértice com os seguintes comprimentos e rumos verdadeiros: 700 m -
700 m - Se 518 m - W

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 19 de março de 1998.
Miguel Barbosa
Justificação: O Município de Pouso Alegre possui importante fonte de água

mineral, localizada no Bairro Faisqueira, reconhecida pelos órgãos públicos do setor.
O aproveitamento econômico dessa fonte recebeu. no DNPM, o n° 830.337187, e o
relatório de pesquisa, que atesta ser água mineral fluoretada e radioativa na fonte, foi
aprovado e publicado no "Diário Oficial da União" de 13111197. A água apresenta a
seguinte composição química (em mg/1): fosfato de bário: 0.02; fosfato de estrôncio:
0,15; fosfato de cálcio: 0,08; sulfato de cálcio: 0,68; bicarbonato de cálcio: 47,56;
bicarbonato de magnésio: 4.33; bicarbonato de potássio. 3,07; bicarbonato de sódio:
24,10; nitrato de sódio 0,87; clorato de sódio. 0,56; fluoreto de sódio: 0,09 e óxido
de silício: 18,36.

Quanto a essa composição. merece esclarecer que os elementos bário e estrôncio
são raríssimos em águas minerais no Brasil. Já o silício. nesses teores, confere
especial qualidade à água mineral de Pouso Alegre. Estudos realizados na França
indicam que a presença de silício nas águas minerais tem ação positiva na
eliminação de gorduras das artérias, sendo indicada para o combate a arteromas.
Também na Finlândia estudos comprovam que o uso de água com teores de sílicio
acima de 12,00 mg/1 reduz a incidência de arteromas.

O zinco, o bário e o iodo, encontrados na água da referida fonte, dão-lhe
características específicas. A água tem, assim, características oligominerais
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marcantes, com atividade terapêutica e medicinal de grande importância.

As características fisico-químicas da água dessa fonte são PH a 25°C: 6,78;
temperatura da água na fonte: 21,9°C; condutividade elétrica a 25°C em mho/cni3:
9,52 x 10 5 ; resíduo de evaporação a 180°C: 62,00 mg/1 e radioatividade na fonte a
20°C e 760 mm de Hg: 17,32 MACHES, classificada, segundo o Código de Aguas
Minerais, como água mineral fluoretada e radioativa na fonte, conforme a análise
realizada pelo Laboratório de Análises Minerais / CPRM n° 286 / LAMIN/ 97 de
6/8/97.

Dessas características, destaca-se a baixa quantidade de resíduos após a
evaporação. Resíduos abaixo de 100 mg/1 indicam quantidade de sais minerais bem
distribuídos, como neste caso. Devido a essas características, essa água pode ser
consumida, sem restrções, por recém-nascidos e idosos, por apresentar uma leveza
ímpar. Foi reconhecida pelo Ministério das Minas e Energia, que outorgou o direito
de lana à empresa Mineração Fonseca Indústria e Comércio Ltda.

Ao mesmo tempo que se realiza o aproveitamento econômico, a preservação do
meio ambiente e o uso público da água são viabilizados pelos órgãos de governo
locais e pela empresa concessionária do direito de lavra, inclusive com a construção
de um fontanário artístico.

O Município de Pouso Alegre está localizado a 833m de altitude, sua posição
geográfica é determinada pelas coordenadas de 22 0 14'OO" de latitude Sul e
45°56'10" de longitude Oeste, Em linha reta russo SSO. dista 330km de Belo
Horizonte e 384km por rodovia. Possui área de 541km, situando-se na microrregião
do Planalto Mineiro, colocada na vertente de um dos contrafortes da serra do Gaspar.
Circundam a cidade as serras das Pombas, da Boa Vista e do Cantagalo. a 1.559m de
altitude. Em terreno parcialmente acidentado, vai até a margem esquerda do rio
Mando.

Possui clima ameno, temperado, de inverno seco, com verões brandos e chuvosos.
A época normal de chuvas transcorre de outubro a março, sendo mais intensa nos
meses de dezembro e janeiro. Seu território é banhado pelos rios Sapucaí-Grande e
Sapucaí-Mirint Mandis. ItainL Cervo e Capivari. O solo é originário, de rochas pré-
cambrianas, sendo rico em minerais primários, com alto teor de potássio e magnésio.
o que confere especiais propriedades à água mineral radioativa e fluoretada ali
explorada.

O reconhecimento pretendido é um direito que o município adquiriu ao atender os
requisitos da lei. Além disso, essa formalização contribuirá para o expressivo
crescimento econômico que a cidade vem obtendo nas duas últimas décadas. Pouso
Alegre possui um parque industrial bastante diversificado, liderando o
desenvolvimento da região.

0 reconhecimento, ademais, contribuirá para dinamizar o turismo na região,
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atividade econômica que mais cresce no mundo. Poderão ser grandes os
investimentos em turismo, devido à proximidade e à facilidade de acesso a São
Paulo. ao Rio de Janeiro e a Belo Horizonte, os três maiores centros urbanos do País.

A Mineração Fonseca. que tem a concessão para explorar a referida fonte, instalou
um dos mais modernos, senão o mais moderno do Brasil, conjunto de equipamentos
para aproveitamento econômico da água. As instalações, totalmente em aço
inoxidáveL impedindo a contaminação externa, englobam a captação, a tubulação, o
reservatório e o envasamento. A extração da água mineral será realizada por meio de
poço tubular profundo, seguida de engarrafamento, devendo alcançar uma produção
de cerca de 1.600.000 litros por mês. A Mineração Fonseca realizou grande
investimento para garantir essa qualidade

Por tais motivos, faz-se necessária a aprovação dessa proposição.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 188. c/c O art. 102, do Regimento Interno.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Marcos Helênio

(5), Gilmar Machado (2) e Gilmar Machado e outros.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados José Militão (2)
e Paulo Schettino.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente. Srs. Deputados. Sras. Deputadas,

pessoas presentes nas galerias, membros da imprensa, ocupo esta tribuna nesta tarde
e a ocuparei em toda a próxima semana, enquanto estivermos sob a ameaça de um
novo projeto de resolução que foi protocolado ontem, nesta Assembléia. Fiz questão
de trazer o Regimento interno da Assembléia para travarmos esse debate

Para que as pessoas que nos assistem entendam, definimos e levamos dois anos
discutindo alterações no nosso Regimento. Ele foi votado, e foi feita uma resolução,
que data de 6/11197. Não me esqueci dessa data, porque é exatamente o dia do meu
aniversário.

Conseguimos, como fruto de dois anos de debate, promover alterações importantes
no nosso Regimento Interno. E ontem fomos surpreendidos com o Projeto de
Resolução n° 1 .M9/98, que versa sobre alterações no nosso Regimento Interno, que
ainda não completou um ano de existência. Não temos nada contra o fato de algum
parlamentar ou de a Mesa Diretora, ou de parte dela, promover alterações no
Regimento Interno. Não somos contrários a pessoas que, insatisfeitas com o
Regimento Interno, queiram fazer nele alterações.

Achamos que é direito, é Justo. Vamos discutir o que se está tentando alterar no
Regimento Interno, é aí que está a nossa diferença, é aí que está a nossa objeção- Em
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primeiro lugar, trata-se de urna modificação no titulo que diz respeito às disposições
finais e transitórias, que cria um artigo novo, o art. 311, que vai tratar da utilização
de um rito especial. Vamos começar a discutir isso aqui.

Durante um bom tempo. o tema de discussão será o que está se chamando aqui de
rito especial de tramitação: "As reuniões deliberativas da Assembléia serão
transmitidas ao vivo, pela TV da Assembléia". Em todo lugar se discute, e eu não
tenho nada conta, que a televisão tenha espaço.

Hoje há uma discussão no mundo inteiro sobre o fato de que é preciso se
adaptarem algumas coisas ao processo, para que a televisão possa transmitir e para
que o povo saiba o que está acontecendo. O que se pretende fazer aqui na Assembléia
Legislativa é subordinar o debate político, a votação e a voz do Deputado à televisão,
ao horário da televisão. Aí eu discordo terminantemente. Fomos eleitos pelo povo de
Minas para discutir todos os projetos e para que possamos, acima de tudo, interferir
no processo dos projetos que interferem na vida do povo, e não para ficar sujeitos ao
horário da televisão. Eu só posso discutir dentro do horário da televisão. O povo de
Minas estará sujeito a urna grade de televisão. Os projetos que irão interferir na vida
do povo, como por exemplo a questão do IPVA que discutimos no ano passado,
poderiam estar sujeitos ao horário da televisão. A contribuição previdenciária que
aumentou em 3,5% para todos os servidores estaria sujeita a urna grade de televisão.

Além disso, esse projeto de resolução ainda contém outras coisas absurdas. Vamos,
então. à discussão. O art. 288 pretende, nesse novo rito especial, colocar o seguinte:
"A palavra será concedida alternadamente, observando-se: a) a distribuição
equitativa do tempo de uso da palavra pelo blocos parlamentares e pelas bancadas
favoráveis e contrárias à proposição". O Regimento Interno já assegura isso. Têm
direito tanto a Situação quanto a Oposição. Está no Regimento, discute quem quiser.
Quem não quer discutir é livre para não discutir, e aqueles que querem têm também
a liberdade para discutir. O que é. no Regimento Interno, que impede isso e que diz
que o tratamento não é igual? Todos os Deputados podem discutir de forma igual.
Está aqui no Regimento Interno.

Aí eu digo aos parlamentares que elaboraram esse projeto e ao Corregedor,
Deputado Ermano Balista: com relação ao art. 248 do Regimento Interno. Deputado
Ermano Batia se o problema é obstrução da Oposição, o que está faltando é
competência da maioria para usar o Regimento Interno. O art. 248 do Regimento
Interno, Deputado Ermano Batista e demais Deputados da Maioria, diz o seguinte:
"O encerramento da discussão dar-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos
prazos regimentais ou por deliberação do Plenário.

Parágrafo único - O requerimento de encerramento de discussão será submetido à
votação desde que pelo menos seis oradores tenham discutido a proposição".

Então, se seis pessoas se inscreverem ali, pode-se encenar o processo de discussão.
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Está no Regimento. Por que a Maioria não usa o Regimento? Está -. Agora,
querem utilizar-se de um artificio para nos proibir de fazer isso? Por que não
discutiram isso na votação do Regimento? Durante o período de obstrução, estava
aqui no Regimento. Na hora da oposição não vamos ficar ensinando Regimento
Interno para a Maioria. Não tenho culpa se alguém votou o Regimento sem saber,
sem ler.

O Deputado Gihnar Machado - Todo o mundo que está aqui estudou e votou a
matéria, e não vão dizer agora que não sabiam o que estavam votando. Seria um
absurdo.

Concedo a palavra ao Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Confio na sua convicção e confio

plenamente que V. Exa. está defendendo a verdade. Vamos ouvir a outra verdade
paralela.

O Deputado Gilmar Machado - Muito obrigado, Deputado Raul Lima Neto.
Concedo a palavra ao Deputado Erinano Batista.

O Deputado Ermano Batista (Em aparte)* - Agradeço e dou louvor ao espírito
democrático do Deputado Raul Lima Neto, porque, realmente, o que está
pretendendo a Mesa, ao propor essa modificação, é valorizar o debate. O
procedimento protelatório concedido pelo nosso Regimento na votação de
proposições oferece à Oposição oportunidade de obstruir por tempo praticamente
indeterminado a discussão de proposições nesta Casa. Isso é um prejuízo muito
grande, porque se aqueles que defendem ou acusam determinada proposição vão à
tribuna para mostrar, para apresentar suas idéias, seus argumentos e seus
convencimentos, estão, também, obstruindo e, dessa forma retardando as decisões
desta Casa. E o povo, que participa - e agora com maior intensidade, em razão das
nossas transmissões -, fica às vezes perdido, porque não sabe sequer o que está
acontecendo na tribuna da Assembléia quando um Deputado a ocupa para ler jornal.
para "falar abobrinhas", para contar piadas, mas não fala nada sobre a matéria em
discussão. Dessa forma, o que se pretende é criar, através dessa emenda ao
Regimento proposta pela Mesa, oportunidade de se limitarem as discussões sobre as
proposições.

Assim, o parlamentar que se opõe a determinada proposição ocupa a tribuna e
apresenta suas razões. Aquele que a defende vai à tribuna e apresenta igualmente as
suas razões, a fim de levar ao povo que nos ouve, àquele povo que representamos,
pelo menos uma noção do que está acontecendo para que ele possa nos ajudar a fazer
o julgamento. A forma que existe hoje dá oportunidade apenas à Oposição, que
deseja obstruir, como aconteceu no final do ano passado, quando estávamos já nos
aproximando do ano de 1998, porque alguns Deputados resolveram ocupar a tribuna
para contar piadas, ler jornais e em nenhum momento apresentaram idéias
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consistentes, válidas e convincentes a respeito da matéria.

Dou parabéns a V. Exa., Sr. Presidente, e à Mesa por essa iniciativa de limitar a
discussão das proposições ao tempo máximo de 4 horas. E assim que esta Casa vai
andar, é assim que vamos mostrar trabalho para o povo que nos manda aqui
representá-lo. Temos projetos que ficam um, dois, três anos, e, como acontece no
Congresso Nacional, medidas provisórias arrastam-se ao longo de 50, 100, 200
reedições, porque o Congresso não tem como funcionar, porque tem um Regimento
Interno que não dá condições ao Deputado de trabalhar, Parabéns. Sr. Presidente,
parabéns Mesa Diretora.

O Deputado Gilmar Machado - Obrigado. Vou conceder a palavra ao Deputado Ivo
José e responder às três questões levantadas pelo Deputado Ermano Batista.

O Deputado lvo José (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado, nosso Líder da
Bancada do PT, agradeço o aparte.

Como membro da Mesa, gostaria, também, de tecer considerações a esse projeto de
resolução protocolado ontem, aqui, no Plenário da Assembléia, às 14h48min, pois
vimos, na reunião da Mesa realizada ontem, apenas um esboço dele.

Não discordamos da Mesa da Assembléia nem do fato de os Deputados se
preocuparem com a modernização, com o debate feito de forma democrática, mas
discordamos do fato porque, recentemente, modificamos o Regimento Interno, e, no
momento em que o fizemos, a TV Legislativa já se encontrava no ar, transmitindo há
vários anos para os telespectadores de Belo Horizonte. E não vimos nenhuma
pesquisa científica que justificasse uma mudança tão brusca do Regimento Interno
como a que se está propondo para esse projeto de resolução.

Fomos surpreendidos porque, na verdade, durante a reunião da Mesa, foi
apresentado apenas um esboço, e à tarde já foi protocolado esse projeto de resolução.
e hoje recebemos, no nosso gabinete, uma cópia do projeto de resolução encaminhada
pelo Dr. Paulo Navarro Vieira, Secretário-Geral da Assembléia.

Entendemos que esta Casa tem feito muitas coisas visando à sua modernização, à
sua inovação relativamente a questões importantes. Mas essa forma de cercear.
deixando a Oposição amordaçada, no meu ponto de vista, é um atestado de
incompetência na reforma do Regimento. Se fizermos essa reforma agora, isso dará a
entender que estamos assinando um atestado de incompetência porque não
percebemos essa importância poucos dias atrás, quando reformamos o Regimento.
Muito obrigado.

O Deputado Gilmar Machado - Agradeço ao Deputado Ivo José e lamento o fato de
o Deputado Ermano Batista haver me pedido um aparte e ter-se retirado do recinto.
Concedi a ele, gentilmente, o aparte, mas ele aqui não mais se encontra. A Oposição
quer discutir, mas onde está a Situação? Solicitou um aparte e se retirou. Essa é a
grande diferença que temos aqui, na Assembléia Legislativa. 0 Deputado Ermano
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Batista diz que o projeto pode ficar aqui por tempo indeterminado. Deputado Ermano
Batista, vamos ler o Regimento Interno. O art. 244 é muito claro ao dizer que um
projeto só pode ficar em discussão por, no máximo, seis reuniões, após o que tem de
ser votado imediatamente. O máximo que aqui podemos ficar discutindo um projeto
é durante seis reuniões, uma vez que depois disso ele tem de ser votado. Não adianta
falar que existe esse tempo indeterminado, pois V. Exa. ou não leu o referido artigo
ou está usando de má-fé, está sofismando. Veio aqui, pediu-me um aparte e saiu.
Disse que o Deputado pode ocupar a tribuna e falar aquilo que quer, mas está claro.
no Regimento Interno, que é da competência do Presidente cassar a palavra daquele
que se desvia do assunto que deveria abordar. Vamos parar de fazer brincadeira e
abordemos aquilo que realmente interessa. O que o Deputado Ermano Batista quer e
não teve a coragem de dizer - e que consta no item VIII, que trata .da dispensa do
intersticio regimental entre os dois turnos de tramitação - é aprovar a proposta de
emenda à Constituição que diz respeito à criação do Conselho Municipal de Contas,
sem o interstício de três dias para que possamos apresentar emendas, o que lhe daria
tempo de conseguir a aprovação até o dia 31 de março. E isso que ele quer, mas não
tem a coragem de dizer. Jvlas aqui vamos denunciar essas armações que estão
querendo fazer para criar benesses e tranqüilidade pãra alguns em detrimento da voz
da Minoria. Continuaremos usando o nosso espaço democrático para fazer essas
denúncias. Não adianta vir, Deputado Ermano Batista, com sofismas, porque
informaremos ao povo aquilo em que vocês estão realmente interessados.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores que

nos escutam das galerias, telespectadores do Canal 11, é lamentável que tenhamos de
vir a esta Assembléia Legislativa, ao parlamento, ao local onde é debatida a
democracia, para denunciar o cerceamento da palavra, a luta autoritária e abusiva de
alguns para exatamente acabar com o direito parlamentar, isto é, acabar com o
direito de falar.	 -
Democracia se faz, sobretudo, na demonstração concreta da fala do dia-a-dia.
Levamos dois anos discutindo o Regimento. A Mesa Diretora da Casa nomeou
alguns Deputados, considerando que esses Deputados, com a assessoria desta Casa,
pudessem fazer um anteprojeto , que seria discutido e debatido no Plenário, a fim de
melhorar o Regimento Interno da Assembléia Legislativa. O grupo escolhido,
composto de parlamentares e assessores que entendem de Constituição e de
Regimento, trabalhou durante quase dois anos. horas a fio, tentando melhorar o
Regimento. para que a Oposição e a Situação se sentissem contempladas naquilo que
é importante, pelo respeito que se deve ter à democracia. à Minoria e ao povo, a
quem esse parlamento deve servir. De repente, estamos vendo a ameaça que pesa
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sobre nós, com um projeto de resolução, que aparece de cima para baixo, de maneira
truculenta, querendo fazer voltar a ditadura que existia nesta Casa, com o chamado
"requerimento-rolha". O que em o "requerimento-rolha", que pensei já tivesse caído
no esquecimento e no ostracismo? Em a maneira de cortar a palavra da Oposição.

Já temos outros "expedientes-rolha". O próprio Governador do Estado, Eduardo
Azeredo, manda para esta Casa, em regime de urgência, nos últimos dias do ano,
quase sempre, projetos polêmicos, que deveriam ser discutidos e debatidos. Com isso,
ele passa a reduzir os prazos para a discussão, para o encaminhamento e para a
apresentação de emendas. Tudo fica reduzido à metade.

O "requerimento-rolha" que existia foi derrubado, nesta Casa, pela sensatez
daqueles que ainda sabem o que é democracia e que acreditam que a democracia é
valor e é maneira de se respeitar e de respeitar os outros. Essa Mesa Diretora, eleita
há um ano e pouco, que assumiu o compromisso de respeitar este parlamento e esta
Casa, dá o primeiro passo em falso e quer cortar a palavra. Percebeu essa Mesa
Diretora que a luta relativa ao projeto do IPVA, no final do ano passado, quase
trouxe a vitória que o povo merecia, a vitória de que o povo precisava, para não ser
espoliado da sua condição de proprietário de automóveis e de um direito de pagar o
preço justo, e não aquilo que o Governador queria que fosse determinado. Vimos
que, nesta Casa. houve uma tentativa de se fazer jogar por terra o Regimento, mas a
tentativa não prevaleceu. Pensamos que houvera um convencimento dos
parlamentares; que aquele projeto "rolha" não podia voltar, mas, na verdade, o que
houve foi, naquela hora, um vencimento, e não um convencimento.

Agora, vem aí essa resolução. O Deputado Gilmar Machado pegou o cerne da
questão relativa a essa resolução: garantir nesta Casa, a "toque de caixa", a
aprovação do Conselho do Tribunal de Contas nos municípios. Isso é uma
excrescência que se deseja criar com a conivência dos parlamentares, que se
compronietem em palanque com o povo e que se comprometem a zelar pelo dinheiro
público e pela causa pública. Querem alguns que esse Conselho do Tribunal de
Contas seja aprovado a toque de caixa, para que, no dia 31, aqueles eleitos entre os
seus pares e sejam escolhidos para um cargo vitalício e tomem posseno famigerado
órgão, que, se Deus quiser, vai existir apenas na cabeça dos oportunistas. Não é
possível que o Estado, falido como está - segundo diz o Governador -, uma vez que
não paga suas contas, queira, mais uma vez, fazer vista grossa e dar cobertura a urna
indecência dessas. Esse Tribunal vai trazer 500 empregos, que seriam justificados, se
fossem oferecidos por concurso e, mesmo assim, para desafogar o órgão que já existe.
Não precisamos de Conselheiros no Tribunal de Contas. ou seja, de mais sete
escolhidos na elite parlamentar, com cargos privilegiados, vitalícios, um emprego
garantido para o resto da vida.

Esperamos que haja concurso para técnicos e Auditores a fim de desafogar o
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Tribunal de Contas. No entanto, não precisamos de mais alguém que queixa dormir
em berço esplêndido, à custa de um projeto que está tramitando na Casa, à custa de
ama resolução feita especialmente para beneficiar alguns.

Srs. Deputados, eu me envergonho de falar sobre esse assunto tantas vezes e de ver
que há Deputados interessados na aprovação dessa matéria. Não posso generalizar,
eu se. porque quem generaliza corre o risco de ser injusto. Mas é uma pena que,
entre nós, existam alguns que, em época de eleição, sobem nos palanques,
defendendo a transparência, o povo - "coitadinho do povo" -, a justiça e o bom trato
das coisas públicas, mas que depois que se apoderam do cargo. querem mais, mais e
mais. E isso que enxovalha o parlamento.

Nesta semana, fiz na Casa um pronunciamento sobre as verbas de subvenção.
Trata-se de um problema sério e que está nos levando a novos escândalos. Após a
minha fala, fui questionada - e justamente - por um companheiro que, tenho certeza,
sabe respeitar o dinheiro público. Disse S. Exa. que fui dura demais e que teria
machucado muitos parlamentares. Quero dizer que não quero machucar ou jogar
lama em ninguém, mas quem deve colocar a carapuça que a ponha e entenda, porque
há de chegar o dia em que o povo não agüentará mais e começará a denunciar a torto
e a direito. Essa situação já está acontecendo. Foi preciso que um prédio desabasse
matando nove pessoas para que as maracutaias do Sr. Sérgio Naya aparecessem. Não
espero que nada disso aconteça nesta Casa, porque não é preciso. Mas é necessário
que seja dado um basta a essa atitude de querer tirar proveito a todo custo.

Volto à questão do Tribunal de Contas. Os Deputados que estão querendo a
aprovação do Tribunal de Contas dos Municípios - e é um grupo pequeno - não
desistem. O povo corajoso! Aqui tiro o chapéu para eles. O povo corajoso que
desrespeita a opinião pública e este parlamento para ter um cargo vitalício e dormir
em berço esplêndido. Alegam esses Deputados que o Tribunal de Contas tem muitos
problemas, que ele não dá conta de julgar as contas e que é preciso criar um tribunal
paralelo. Esses Deputados elaboraram um projeto que não deu certo. Não satisfeitos,
arranjaram outro projeto que também não deu certo. Caminham, nadam, vão se
afogando, mas com o pescoço de fora, lutando por interesses próprios e escusos.

Srs. Deputados, senhores que estão nos escutando. vamos dar um basta a essa
atitude. não somos ingênuos. O povo também não é idiota. Emendemos o que
querem alguns: aprovar na Casa, a toque de caixa, urna resolução que, depois, dará
direito a outra aprovação a toque de caixa, muito mais grave, para criar 500
empregos, numa época em que todo mundo diz que não há dinheiro público. Estou
recebendo reclamações e reclamações de funcionários públicos, sobretudo de
professores e professoras, que têm dinheiro a receber do Estado. São poucas migalhas
que sobraram de um quinquênio, de um biênio, de férias-prêmio, mas o Estado não
paga o dinheiro que ficou para trás. Ouvi urna professora dizer que não agüenta
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mais, porque, para receber um direito de R$ 1.500,00. que estão retidos, precisa
mostrar que está doente, precisa de atestado médico. Disse-me ela: "Para obter a
liberação do dinheiro preso, é necessário comprovar doença mortal. As doenças são
só doenças graves, eu não quero adoecer, eu não quero ter aquelas doenças para
receber um dinheiro que é meu".

O Governo não tem dinheiro para pagar as pessoas que devem receber o produto de
seu trabalho, que ficou nos cofres públicos. Elas têm de provar que precisam do
dinheiro e, ainda por cima, dessa maneira, isto é, contraindo uma doença grave. Ora,
qual de nós aceitaria unia coisa dessas? Eu tenho uma divida para receber e ainda
tenho de explicar a quem me deve o que eu quero fazer com o dinheiro.

Srs. Deputados, sejamos tão corajosos quanto aqueles que, ousadamente, insistem
em debochar, em rir do povo e de todos nós. Sejamos corajosos, não aceitando nesta
Casa um retrocesso da democracia. Democracia é processo de alto risco, e o risco
está aí. Aqueles que não aceitam a democracia, aqueles que não aceitam parlamentar
querem cercear a nossa fala, querem cortar a democracia nesta Casa, com a
conivência de alguns. Sejamos tão corajosos quanto aqueles que estão contra a
democracia. No Evangelho, há uma frase que me ocorreu agora. Jesus disse: "Os
filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz". Não deixemos que os filhos
das trevas façam sombra neste parlamento. Era o que tinhamos a dizer, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

Sra. Deputada Maria José l4aueisen. Srs. Deputados, meus senhores e minhas
senhoras, mudei o meu pensamento de direção, no instante em que vi a irmã, a
Deputada Maria José Haueiseu, citar as Escrituras, quando disse que os filhos das
trevas são mais astutos do que os filhos de Deus, da verdade, da luz. Mas, ao dizer
isso. Deputada, Jesus estava claramente mostrando que os filhos das trevas são
aqueles que fazem as coisas no escuro, são aqueles que preferem resolver, tomar
decisões, realizar obras no escuro. Filhos das trevas, segundo as palavras do Verbo
Eterno, que V. Exa. citou, são aqueles que amam mais o presente século do que a
vida eterna. São aqueles que estão cegos pela ganância pelo compromisso, pelo
partidarismo, e não percebem o clamor do povo. Não percebem o gemido do órfão,
da viúva, não percebem quando o povo é espoliado, explorado, açoitado pelo
capitalismo que, deformado, se tomou selvagem. Digo selvagem porque muitos
comunistas falam assim. E um capitalismo que não é capitalismo, que não dá
oportunidade a todos, um capitalismo cujos cartéis monopolizam os produtos. Vejam
que tramita um projeto nosso nesta Casa dando a todos os mineiros a mesma
condição de montar um serviço de transporte coletivo intermunicip9 desde que o
cidadão conte com dois ônibus novos e um de reserva, e que tenha a aprovação, por
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parte dos órgãos competentes, de seus motoristas. O cartel do transporte coletivo
trabalha por baixo do pano para o projeto não andar. Mas vai andar.

Sr. Presidente, nisso quero defendê-lo. Que me permitafazê-lo a companheira
Maria José Flaueisen. Estive conversando com o Sr. Presidente sobre essa resolução
da Mesa, que, sem dúvida, tolhe a democracia porque deixa na mão dos partidos a
decisão referente a quem pode usar a palavra ou não. E nós vimos isso naquele final
de ano. Nosso partido, oPDT. é um partido que tem norte. Fui para lá convidado.
Recebi telefonemas dos membros do diretório e do Presidente do partido. Mas
quantas vezes tivemos a palavra tolhida em comissão! Tivemos até uma inversão em
votação, porque nosso partido nem sequer se reuniu com seus membros e deixou
aquele que representava, sim, o partido, e o representa nesta Casa, por tradição, e
aquele que chegou de novo amando o princípio básico democrático de se conversar e
de se defenderem os interesses da Nação. do trabalhador. Fomos tolhidos, e muito. E
se a resolução passar do jeito que está ... Talvez não tenham percebido que isso é um
anteprojeto- Vai ser publicado. Mas ele virá para as comissões, virá para a Casa e
sofrerá emendas. Temos de dar oportunidade para que os da Situação possam se
defender, e que não haja unia espécie de prolongamento indefinido de erros do
Regimento Interno, que têm que ser corrigidos para que se obrigue a Situação a usar
a tribuna. Eles acabam ficando calados e não usando a tribuna porque não querem
contribuir para que o tempo não se tome indefinido. Sim. há falhas que têm de ser
consertadas. Entretanto, do jeito que está...

Vejo uma característica nobre em S. Exa. o Presidente, porque nobres são os
homens flexíveis, nobres são os homens que mudam de opinião. "Não me
envergonho de mudar porque não me envergonho de pensar", já dizia Goethe. E
deve-se mudar até para que se possa examinar mais. E necessário que venham
emendas, que o projeto saia assim, mas, evidentemente, o ait 311 deverá ser
suprimido, especialmente o parágrafo único, que fala "em casos de veto a
transmissão ao vivo poderá limitar-se à fase do Grande Expediente".

Senhores. estamos na era da luz. A comunicação, a palavra, não poderá ser
algemada, de maneira nenhuma. Nem pelo Regimento Interno, que talvez algeme os
que não querem defender seus projetos e que já sabem que vão ganha r também. A
Oposição não convence, mas às vezes pode convencer, porque somos flexíveis. Como
o Presidente, que nos dá o exemplo, tantas vezes mudei de opinião, quando refleti
melhor. E aqui está unia reflexão: o projeto de resolução ainda receberá emendas e
poderá ter, quem sabe, até substitutivo. Talvez não seja a hora para o debate. Há que
se aperfeiçoá-lo.

Deputado Miguel Martini. na época da comunicação. em que o Congresso
Nacional, o Senado, a Câmara têm seus canais de televisão, fazem questão de que
suas decisões sejam divulgadas ao vivo para todo o Brasil. 0 Paraná está no mesmo
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caminho. A nossa Assembléia de Minas levanta-se para a luz, mostrando que há
comunicação, e aí a sociedade vê como um Deputado trabalha. E aprende a amar,
aprende a torcer, porque vê, porque não se pode amar o que não se vê ou não se
conhece.

Sr. Deputado Miguel Martini, creio que V. Exa, há de convir que podemos
transmitir ao vivo, sim, em todos os casos possíveis de reuniões ordinárias e
extraordinárias das comissões de maior interesse da Casa E que se dê condições,
porque esse é um dinheiro bem aplicado, e S. Exa., o nosso Presidente, sabe disso,
pois ele é um bom administrador. Que tenhamos condições de ter uma divisão desta
Casa parlamentar, portanto, Casa da palavra, e a palavra é lime, transparente,
brilhante.

Concluo, passando a palavra a V. Exa., que filhos das trevas, na verdade, são todos
os homens que não conheceram a luz. Mas qualquer uni que conheceu Jesus Cristo
como Senhor e Salvador é uni filho da luz, porque Ele é a verdade, a luz, o caminho
e a vida.

Passo a palavra a V. Exa., Deputado Miguel Martini.
O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Muito obrigado, Deputado Raul Lima

Neto, acho que V. Exa. teve um pouco da visão que estou tendo.
Primeiramente, o enfoque central para que nós, parlamentares, avaliemos se um

Regimento Interno, se uma lei é boa ou ruim, o único enfoque deve ser o da
democracia o do privilégio à democracia, jamais à ditadura Que seja ditadura de
maioria ou de minoria, ela tem que ser retirada do nosso Regimento. A questão,
quando falo do enfoque apenas, não quero entrar no mérito, porque acho que teremos
tempo para discutir, mas quando falo em Situação e Oposição, por si só, já é frágil
essa sustentação, essa premissa, porque é circunstancial. Hoje eu posso ser Situação,
amanhã, Oposição.

Então, não posso achar que uma coisa é boa, porque hoje privilegia a Oposição.
porque amanhã posso ser diferente e estar do outro lado. Devemos zelar aqui - e
devemos fazer isso ao discutir esse projeto de resolução - é pela democracia, é pela
vontade do povo.	 -

Quero aproveitar para trazer um fato concreto: muitos abortistas de plantão, que
estão espalhados por muitos lugares, colocam na boca do povo brasileiro, como se
fosse verdade, uma posição favorável ao aborto em casos de anencefalia, quando o
feto nasce praticamente mono. Usam, inclusive, chantagem emocional.

Na semana passada, talvez por uma distração - porque não é comum para ela ou
talvez tenha ocorrido o efeito contrário ao que ela esperava -, a Rede Globo de
Televisão trouxe à discussão o tema de unia criança que estava sendo gerada
apresentando quadro de anencefalia. Os pais, os médicos. todos sabiam que ela
deveria nascer, viver alguns minutinhos e morrer. Mas a maioria absoluta do povo
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brasileiro - pois aqueles que opinaram foram seus representantes - defendeu que não
cabe ao homem intervir no processo da vida, que só a Deus cabe dar a vida e só a
Deus cabe tirá-la. E foi o que aconteceu. Aquela mulher, representando, com certeza,
a mulher brasileira, disse que preferiria gerar o filho, ainda que ele viesse a morrer
segundos depois, porque seus órgãos poderiam beneficiar outras pessoas. Essa não
foi a decisão dela, e sim a representação da decisão da maioria ampla, que disse
"não".

Portanto, a chantagem emocional dos abortistas de plantão não mais funcionará no
Brasil depois que a Rede Globo de Televisão, que tem grande audiência neste País,
representando o povo brasileiro, definiu essa questão desse modo. E esse caso era um
dos argumentos dos aborlistas.

Então, o que quero dizer é que muitas vezes é colocado na boca e na cabeça do
povo aquilo que ele não pensa. Por isso é que Santo Agostinho disse: "Na dúvida, a
liberdade". Enquanto privilegiarmos a liberdade, sempre iremos acertar.

E a liberdade só é entendida como tal quando o pensamento é livre, quando a
palavra é livre.

A Rede Globo pode influenciar, sim, porque representa o povo brasileiro e é uma
televisão que enquadra, que encarna o caráter do nosso povo. Ela é daqui, mas não
pode ser única absoluta. E também não o podem ser essas que estão aí. As Ws a
cabo vieram nos beneficiar e muito. Por exemplo, a TV da Assembléia é a cabo e,
evidentemente, está levando informações de urna forma tremendamente importante
para a sobrevivência do Poder Legislativo, que está tão desacreditado.

E necessário. Sr. Presidente, concluo - e tenho certeza que V. Exa. o fará, porque é
um homem democrata e sério - pedindo-lhe um investimento para que a nossa
televisão seja unia imprensa genuína, livre, suprapartidária, do espírito desta Casa,
do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais, como já ocorre no Congresso e em
outros Estados que rnminlinm para a democracia. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Militão.
• Deputado José Militão - Sr. Presidente. Srs. Deputados, galerias, representantes

da Defensoria Pública, hoje estou vindo à tribuna para fazer um apelo ao Sr.
Governador Eduardo Azeredo, para que ele cobre da sua equipe econômica uma data
definitiva para quitar o 13° salário dos servidores públicos. São cerca de 80 mil
servidores que ainda não receberam o restante do 13° salário.

Lembramos que esta é a primeira vez, no Estado de Minas Gerais, que urna data
assumida com os servidores públicos não foi comprida pelo Governo Estadual. O
Governador, através de sua equipe econômica, havia fixado a data de 28 de janeiro
para que o restante do 13° salário fosse quitado. Ele não o fez naquela oportunidade e
não sinalizou com unia nova data para que isso viesse a acontecer. Na verdade,
quando se modifica urna escala de pagamentos, acontecem vários fatos na vida do
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servidor público. Se a data do pagamento de seu salário é alterada, forçosamente ele
terá que adiar os seus compromissos. Muitas vezes ele emite cheques pré-datados
para honrar seus compromissos. Por esse motivo, ele acaba caindo nas mãos de
agiotas, que cobram juros estratosféricos para emprestar algum dinheiro, muitas
vezes com a garantia de desconto em folha.

Ora, alguma coisa de anormal deve estar acontecendo com a equipe econômica do
Governador Eduardo Azeredo. Não é possível que um Estado com o potencial de
Minas Gerais, com o poder político de Minas Gerais, não tenha condições de
renegociar a sua divida, colocando seus compromissos em dia, para que a vida do
Estado comece a andar normalmente. Sabemos que nenhum Governador, e muito
menos o Governador Eduardo Azeredo, pelo tempo que o conhecemos e pela sua
honradez, poderia querer, por masoquismo ou vontade de prejudicar os servidores
públicos, atrasar seus pagamentos ou deixar de quitar o 130 salário. Mas a equipe
econômica nos deve uma resposta. Já chamamos aqui ao Plenário o Secretário da
Fazenda, por diversas vezes. Uma delas foi para justificar a causa da emissão das
guias de IRVA antes da aprovação da lei pela Assembléia Legislativa. Outras vezes
ele foi chamado aqui para justificar ações da equipe econômica do Governo e
convencer os Deputados a aprovar matérias de interesse do Governo.

Agora, Sr. Presidente, acho que cabe á Assembléia Legislativa trazer novamente
aqui o Secretário da Fazenda, para que ele nos dê uma palavra final sobre o 130
salário de 80 mil servidores: se ele irá quitar ou não. O que não pode acontecer é
esses milhares de servidores continuarem na angústia e na espera de que uma hora
isso irá acontecer, sem saber a data definitiva. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente, Srs. Deputados, muitas vezes tenho

assomado a esta tribuna, mas o faço hoje muito preocupado, por ser um parlamentar
que apóia o Governo, juntamente com a minha bancada, para falar dos desencontros.
Disse Vinícius de Moraes: "A vida é a arte do encontro, embora haja tantos
desencontros pela vida". E nós estamos nos desencontrando, no que diz respeito
àquilo que o Governo deseja viabilizar no Estado. Nós, que militamos na área da
saúde, temos visto o esforço do Governo no sentido de trazer condições para
melhorar a qualidade da saúde do povo mineiro. Mas, ao mesmo tempo, vemos que
aqueles que planejam junto ao Governo caem em contradições a respeito do
programa do próprio Governo.

No fim do ano, aprovamos aqui a Lei n° 13.598, que estabelece condições para o
transporte e a comercialização de carne no Estado. bem como de outros produtos de

a origem animal. Naquele momento, aprovamos uma emenda obrigando o BDMG a
financiar os recursos necessários para que os municípios construíssem seus
matadouros municipais. com juros baixos e em longo prazo.
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Aprovou-se também uma outra emenda, que dava um prazo de 180 dias para que a

lei entrasse em vigor, prorrogável por mais 180 dias, para que os municípios
pudessem cumprir essa obrigação de construir seus matadouros. Vejam os senhores
que isso foi vetado, e a razão do veto não se justifica, uma vez que a própria lei não
se justifica sem as emendas citadas, porque cabe aos municípios co~ e ter os
seus matadouros municipais. e não àqueles que abatem as reses. Sendo assim, há um
prejuízo muito grande por parte das cidades desiguais do resto do Estado, como as do
vaie do Jequitinhonha, do Mucuri e de São Mateus e de outras regiões que não
dispõem de matadouros para fazer seus abates. Anteontem, na cidade de Teófilo
Otôni, a minha cidade, que tenho a honra de representar nesta Casa o Ministério
Público, através de seus Promotores, começou a fazer incursões sobre aqueles
pequenos produtores e pessoas que abatem gado para a comercialização, fazendo um
jogo de ameaças. Portanto, meus colegas, nós, que queremos trabalhar para viabilizar
as condições, para manter mais empregos, temos que repensar os nossos
posicionamentos, pois, se continuarmos votando leis desse tipo, obrigando as pessoas
que não têm nenhum compromisso, no caso os abatedores, a deixar os seus empregos
e o seu meio de vida, estaremos piorando a qualidade de vida do povo mineiro.

Gostaria de dizer aos senhores que esses vetos estão em pauta. Pediria ao ilustre
Deputado Péricles Ferreira, Líder do Governo nesta Casa que estudasse o problema.
Conversamos com o Presidente do IMK Dr. Antônio Cândido, que também acha que
aqueles que fazem os abates, mesmo que clandestinos, não têm nenhuma outra
maneira de fazê-lo a não ser no mato, sem as condições de higiene necessárias para
colocar a carne no mercado. Mas seria uma injustiça muito grande penalizar ou
multar essas pessoas que nada têm a ver com as responsabilidades do poder público,
no caso, as Prefeituras e o Estado, que deveriam viabilizar as condições necessárias
para que pudessem se adequar, a fim de construírem seus matadouros.

Pediria aos Srs. Deputados, principalmente aos que são produtores rurais e
conhecem a maneira como são abatidas as reses no interior, que nos ajudassem a
mostrar essa posição ao Governador do Estado e à sua equipe de trabalho. Pediria
àqueles que fazem as anotações dos vetos, rejeitando muitas emendas, que estudem
melhor e procurem conhecer mais profundamente a realidade do nosso Estado, a fim
de não colocar mais um peso nos ombros de uma população já exaurida na sua
qualidade de vida e aumentar o caos já existente, o desemprego. Portanto. Sr.
Presidente, gostaria que V. Exa. retirasse de pauta esses vetos para que pudéssemos,
posteriormente, conversar com as pessoas interessadas, principalmente os homens do
Governo, para que possamos. realmente, fazer justiça àqueles que trabalham e vivem
honradamente e sobrecarregados. às vezes, sem nenhuma condição de fazer seus
abates, fazendo-os clandestinamente, dentro de lugares sem as minimas condições de
higiene necessária para a melhoria de seus produtos.
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Peço ainda, Sr. Presidente, que mande uma mensagem desta Casa ao Ministério

Público, no sentido de tentar colocar na mente dos Srs. Promotores das pequenas
cidades que não façam terrorismo com a população que sobrevive de matanças.
Existe uni artigo na lei que diz o seguinte. Sr. Presidente: "Compete ao IMA definir
regiões, fixar prazos e estabelecer condições para a fiscalização da carne e de
produtos de origem animal e seus derivados". Portanto, isso não compete ao
Ministério Público, não compete aos Srs. Promotores, que estão querendo mostrar
serviço, que estão querendo demonstrar que o Ministério Público é eficiente, estão
apenas tentando criar unia situação de terrorismo, porque nenhuma ação do
Ministério Público deve intranqiiili72r pessoas pobres que sobrevivem e trabalham
honradamente nas cidades mais desiguais do Estado de Minas, para sustentar suas
fnmíli pç. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaríamos de abordar

com mais cautela, com mais detalhe, lendo com atenção e com discernimento, o
projeto de resolução da Mesa desta Assembléia Legislativa que faz alterações no
Regimento Interno desta Casa. E nós ~amos aqui conciliar, à maneira do
Deputado Miguel Martini, agora há pouco, porque entendemos que o mais
importante a ser preservado é a liberdade. Estamos numa Casa onde a palavra e o
diálogo são elementos indispensáveis para o exercício do mandato. Não podemos
admitir que Deputados, eleitos para o parlamento, não se disponham a discutir, a
ouvir e a passar horas intermináveis ouvindo debates, porque, se isso não os
interessa, não deveriam ter-se eleitos a uma Assembléia Legislativa ou à Câmara dos
Deputados. Se alguém pensa em desenvolver atividades paralelas ao seu oficio
parlamentar, não deveria nunca vir para a Assembléia Legislativa ou ir para a
Câmara dos Deputados ou o Senado, que são, realmente, Casas de discussão.
Entendemos que, no final do ano passado, uma infeliz idéia materializou-se num
procedimento também infeliz de um colega desta Casa, que apresentou, no auge dos
debates do cognominado pacote econômico do Governador Eduardo Azeredo, medida
intitulada "requerimento rolha", baseada no art. 229, inciso 111, do Regimento
Interno, que diz que o Plenário é soberano para decidir sobre quaisquer outros
requerimentos. Assim sendo, a infeliz idéia do colega, naquela época, levou-o a
solicitar, em seu requerimento, que se eliminassem medidas obstrutivas da Oposição.
"Matavam-se" o art. 233 e seus incisos VII, VIII e IX e os incisos do art. 232, além
do art. 164, com um simples requerimento. E por isso nós dizemos "procedimento
infeliz": porque um único artigo. o 229, "matava" inúmeros outros artigos. Naquela
ocasião, pedimos conciliação, porque, na verdade, o Regimento Interno recém-
aprovado é falho, pois permitiu que, durante o processo obstrutivo, a Maioria
também fosse violada por uma série de expedientes, usados pela Minoria, que
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consideramos realmente não aceitáveis na Casa. Por isso, entendemos que há de
haver um melhor estudo do projeto de resolução da egrógia Mesa da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, para que a democracia não seja ferida, e a
liberdade não seja morta. Muito obrigado.

28 Parte (Ordem do Dia)
Ia Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a liam destinada à 18 Falte, a Presidência passa à 2

Parte da reunião, com a 18 Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 20 do art. 173 do Regimento Interno, determina a

anexação do Requerimento n° 2.504198, da Comissão de Direitos Humanos, ao
Requerimento n° 2.450197, do Deputado Glycon Terra Pinto, por guardarem
semelhança entre si.

Sala das Reuniões, 19 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Gilmar Machado e outros, em que

solicitam seja realizada reunião especial em homenagem à Escola Estadual Raul
Soares, pela passagem do 70° aniversário desse educandário. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno e
oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado GUinar Machado, em que solicita seja o Projeto de Lei
n° 1.120/97 remetido à Comissão de Saúde, visto que a Comissão de Justiça perdeu o
prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento de conformidade
com o inciso VII do art. 232. c/c o alt. 140, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita seja o Projeto de Lei
n° 1.204197 remetido à Comissão de Fiscalização Financeira visto que a Comissão
de Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232. c/c o art. 140. do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita, nos termos do
Regimento Interno, seja o Projeto de Lei Complementar n° 20196. de sua autoria, que
cria a Ouvidoria do Povo de Minas Gerais e dá outras providências, passado ao
exame da comissão seguinte a que foi distribuido, já que se encontra vencido o prazo
para a Comissão de Justiça emitir seu parecer. A Presidência defere o requerimento
de conformidade com o inciso VII do alt. 232. c/c o art. 140. do Regimento Interno.
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Requerimento do Deputado Marcos Helênio, em que solicita, nos termos do
Regimento Interno, seja o Projeto de Lei n° 1.441197. de sua autoria, que determina a
inclusão do ensino de informática nos currículos plenos de estabelecimento de ensino
de 1°, 2° e 30 graus, passado ao exame da comissão seguinte a que foi distribuído, já
que se encontra vencido o prazo para a Comissão de Justiça emitir seu parecer. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c
o art. 140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Marcos Helênio (3), em que solicita, nos termos do
Regimento Interno, seja o Secretário de Assuntos Municipais convocado a participar
de reunião da Comissão de Administração Pública, a fim de prestar esclarecimentos
sobre repasses de recursos públicos efetuados por essa Secretaria (Oficie-se.); seja o
Projeto de Lei n° 557195 distribuído, em 20 turno. às Comissões de Saúde e de Defesa
do Consumidor (Cumpra-se.).

Y Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência passa à?

bse da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Questão de Ordem

O Deputado GUinar Machado - Sr. Presidente, vamos entrar na votação de vetos,
procedimento este que exige "quorum" qualificado. Solicito a V. Exa. a
recomposição de "quorum" e, em seguida, dependendo do número de presentes, o
encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência determina ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados, para a recomposição do "quoruin".

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados. Não há número

regimental para o prosseguimento dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião de debates de amanhã, dia 20, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA 126a REUNIÃO DE DEBATES, EM 2013198
Presidência dos Deputados Ivo José e Agostinho Patrús

Sumari... Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Oficio n° 31/98, do Presidente do Tribunal de Contas do Estado;
oficio - 28 Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
n°s 1.658 e 1.659198 - Requerimento n° 2.519/98 - Comunicações: Comunicações da
Comissão de Saúde e do Deputado Arnaldo Penna (21) - Oradores Inscritos:
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Discurso do Deputado Ivo José - 2 Parte: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Ivo José - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho -

Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Bilac Pinto - Gemido Santanna - Ibrabim Jacob - haiti Barbosa - Ivair
Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Haunas - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - Marco Régis - Miguel Barbosa - Olinto Godinho - Raul Lima
Neto - Ronaldo Vasconceilos - Wanderley Ávila - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Ivo José) - Às 9h15min, a lista de comparecimento

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

j8 Parte
18 Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Agostinho Patrús, 2 0-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- O Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, 1°-Secretário" ad hoc", lê a seguinte
correspondência:

OFICIO S
N° 31198, do Sr. Syio Coa Presidente do Tribunal de Contas em exercício.

informando que o Tribunal determinou ao Governador a abertura de vista do
processo relativo ao balanço gemi do Estado - exercício de 1997 e que, assim, fica
interrompido, a partir desta data, o prazo previsto constitucionalmente para emissão
do parecer prévio daquela Corte

Do Sr. Armando Ferreira. Presidente do Sindicato dos Defensores Públicos,
solicitando seja rejeitado o veto à Proposição de Lei n° 13.597.

28 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Agostinho Patrús) - A Mesa passa a recebei
proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.658198

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Nova Esperança d
Paracatu com sede no Município de Paracatu.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Nova

Esperança de Paracatu, com sede no Município de Paracatu.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Glycon Terra Pinto
Justificação: A Associação Beneficente Nova Esperança de Paracatu é sociedade

civil sem fins lucrativos, com personalidade jurídica. Além disso, tem caráter
filantrópico, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos que ocupam.

Desde sua fundação, vem prestando serviços à comunidade por meio de atividades
assistenciais e filantrõpicas, concorrendo para minorar o sofrimento das pessoas que
vivem à margem da sociedade.

Além dessas atividades, dedica-se à criação de creches para crianças carentes e
promove eventos culturais para divulgar o teatro, a música e a poesia, visando a
apurar o gosto artístico e a dimensão espiritual de seus filiados.

Fiunimente, devemos salientar que a instituição apresenta todos os documentos
exigidos pela Lei n° 12.240, de 517/96, tomando-se plenamente habilitada ao titulo
declaratório de utilidade pública que propomos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões 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° 1.659198
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Acácia do Borá n° 209. com  sede no

Município de Sacramento.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Acácia do Borá n°

209, com sede no Município de Sacramento.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.	-
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 18 de março de 1998.
Ronaldo Vasconceilos
Justificação: A Loja Maçônica Acácia do Borá, com personalidade jurídica própria

e regida pelo direito privado, atua na sociedade onde está inserida com base nos
princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, propondo-se à busca da verdade e
do progresso da comunidade pela ação pessoal de seus membros.

Sediada em Sacramento, cidade de grande porte e que apresenta um dos mais
baixos índices de analfabetismo do Pais, a entidade preocupa-se com a formação das



428
futuras gerações.

Assim, para cumprir seus objetivos, desenvolve a prática da justiça e do amor ao
próximo, a luta pelo engrandecimento do Brasil e pelo respeito às leis e às
autoridades constituídas.

Além de levar avante suas iniciativas com pleno êxito-  os requisitos
legais para ser declarada de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência
dos nobres colegas ao titulo declaratório que lhe está sendo outorgado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
Educação para deliberação, nos termos do art. 188, c/c O art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N° 2.519/98, do Deputado Agostinho Patrús, solicitando seja encaminhada ao

Governador do Estado indicação desta Casa para que seja concedido o titulo de
Cidadão Honorário de Minas Gerais ao Eng. Giovanni Batiista Razeifi, por sua
valiosa contribuição para o desenvolvimento do Estado. (- À Comissão de Turismo.)

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de Saúde e do

Deputado Arnaldo Perna (21).
Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ivo José.
• Deputado Ivo José* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, chegou a Minas, como

ordem superior, do Governo Federal, o programa de privatizações. Abstendo-se de
análise critica, o Governo Estadual iniciou um processo de venda deliberada de
empresas públicas rentáveis e eficientes, preparando-se para um novo modelo de
Estado, cujo resultado em outros países é desastroso e cujas conseqüências
desastrosas já foram experimentadas também por nosso País.

Depois da intenção expressa do BNDES de iniciar a privatização de todo o sistema
de saneamento do Pais, o Governador reformulou o seu propósito público de não
vender a COPASA-MG e anunciou a abertura do capital da empresa estatal.

E preciso, portanto, tecer algumas considerações sobre essa concessionária mineira
para alertar o Governo e a população sobre os riscos dessa atitude, que, sem dúvida,
tem o propósito de privatizar todo o setor de saneamento básico e fornecimento de
água no Estado.

Precisamos deixar claro que, atualmente, pelo menos 6 milhões de pessoas
consomem em Minas água de boa qualidade por uni preço subsidiado, inferior ao de
pelo menos 13 Estados da Federação. E bom lembrar que, através de convênio, as
creches localizadas no Município de Betim estão isentas do pagamento de água,
como forma de subsidiar a ação social dessas entidades.

Temos em Minas o que podemos chamar de "tarifa social", ou seja, as populações
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mais pobres pagam menos pelo fornecimento de água. Ressaltamos, neste momento,
que a água da COPASA-MG, de acordo com dados da própria empresa, é a (mica do
País que se enquadra rigorosamente nas normas da Organização Mundial de Saúde e
atende a Portaria n° 36, do Ministério da Saúde.

Além da qualidade dos serviços, a COPASA-MG vem atendendo, através do
fornecimento emergencial de água os municípios atingidos por enchentes. Isso, sem
custo adicional para as Prefeituras.

Esse modelo de empresa estatal, o Governo define como ineficiente e pouco
rentáveL atribuindo suas funções à iniciativa privada.

Pois nós perguntamos: que empresa privada vai investir em saneamento básico em
localidades de baixa renda? Que empresa privada vai manter a tarifa social,
subsidiando o fornecimento de água para as populações de baixa renda? E quem não
vai querer adquirir uma empresa saneada com previsões fantásticas de lucratividade.
que acumulou vasta experiência no setor de saneamento básico e desenvolve projetos
cobiçados como o PROSAM? E como o tratamento de esgoto de todo o Município de
Ipatinga: 100% do município até o dia 29/4/2000?

Srs. Deputados, não poderíamos nos omitir diante do desmonte de sistemas que
vêm atendendo a população de forma satisfatória. Repassar esse compromisso básico
à iniciativa privada passa a ser, para nós, abdicar do direito legítimo de governar,
outorgado pelo povo mineiro. Não irão nos convencer de que a iniciativa privada irá
também investir nos rincões do Estado, porque nós sabemos que não há retorno
financeiro.

E bom esclarecer que 65% do faturamento da COPASA-MG vêm do uso
residencial, e. desse percentual. 60% são provenientes das casas das fnmilias mais
pobres.

Portanto, Srs. Deputados, iniciar o processo de privatização da COPASA-MG.
através da abertura do capital e da transferência do Fundo Estadual de Saneamento
para os cofres da empresa, é uni crime contra a população, que merece a nossa
indignação.

Um governo é eleito para administrar o Estado. Para criar condições dignas de
vida. Para investir em obras estruturantes que possam trazer empregos. Na medida
em que despreza a ação social e desconhece as diferenças sociais geradas e agravadas
pelos modelos econômicos, ele se afasta de seus propósitos e passa a não mais
merecer a confiança de seus eleitores.

Por isso, precisamos evitar que tal descalabro ocorra em nosso Estado. Precisamos
aprovar a criação do Conselho Estadual de Saneamento e exigir sua imediata
instalação.

E preciso resgatar com convicção e firmeza a discussão sobre os objetivos sociais
das empresas estatais. E preciso lembrar que o Estado investiu em saneamento básico
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e fornecimento de água, em estradas, em montagem de siderúrgicas e outras obras
estruturantes, porque, na ocasião, a iniciativa privada se esquivou de tais
compromissos, pois ali o lucro seria tardio.

Agora, depois de anos de investimentos, de acumulo de experiência e tecnologia,
de compromissos firmados com a população. não podemos admitir a cômoda
participação das empresas do setor privado, sem a determinação de que haverá
prosseguimento do investimento social.

Não é isso que relata a nossa história. Em nenhum momento, a iniciativa privada
se apresentou para investir nesses setores. Por isso, é preciso refrescar a memória dos
nossos governantes e lembrar um passado recente, para que não embarquem na onda
liberalizante, colocando em risco o património público.

Portanto, Srs. Deputados, estamos aqui fazendo este pronunciamento, porque ainda
acreditamos no espírito cidadão, na compreensão profunda dos problemas mineiros e
no conhecimento dos resultados desse processo privatizante em outros países.

E nosso direito alertar panos riscos da venda da COPASA-MG e é nosso dever
denunciar o descalabro de tal atitude, que deixará desassistidas pelo menos 6 milhões
de pessoas em todo o Estado. A omissão, neste momento, tem seu preço, e seu peso
recairá, sem dúvida, nas costas dos menos favorecidos cidadãos de nossa Minas
Gerais.

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para manifestar nossa gratidão aos
funcionários da Assembléia, principalmente aos servidores das áreas de segurança e
de administração, que compreenderam o momento importante que viviam e vivem os
trabalhadores rurais do Estado e do País e lhes proporcionaram o minimo de
condições para que passassem duas noites aqui.

Sabemos que a ocupação de prédios públicos em todo o País, durante a semana,
pelo MST, atingiu um objetivo: provocar uma reunião com o Ministro Pedro Malan
para mostrar-lhe que não basta colocar as famílias, de qualquer maneira, em
assentamentos e que é preciso haver recursos e financiamentos para garantir que elas
tenham condições dignas de vida no campo e não venham inchar ainda mais nossas
cidades.

As manifestações foram todas pacificas. Isso foi provado na ocupação do
Ministério da Fazenda, em Belo Horizonte. O pernoite aqui na Assembléia também
aconteceu de forma pacífica não exigindo a presença da Policia Militar, através de
sua tropa de choque. As pessoas reivindicam melhores condições de vida. O que
vimos em outras épocas foi a tropa de choque afastar essas pessoas das cidades- No
entanto. essa manifestação pacífica merece o reconhecimento do Presidente desta
Casa. Deputado Romeu Queiroz, bem como dos Deputados e funcionários, que
entenderam que o foco do embate não era aqui, mas no Ministério da Fazenda.
Graças a essa manifestação. foi possível a abertura do diálogo, a fim de se
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encontrarem alternativas. Estamos vendo o Presidente Fernando Henrique Cardoso
falando do desemprego. Sabemos que esse problema não é de hoje. Não foram as
quedas das bolsas que o provocaram. Estamos vendo esse desemprego há vários anos.
Não basta a estabilidade da moeda E preciso que se pense no desenvolvimento, na
manutenção das pessoas no meio rural, dando-lhes condições dignas. Com  certeza,
se isso não for feito, elas virão inchar as cidades. Entendemos que devem vir
soluções concretas. Não queremos mais oratória nem cortina de fumaça às vésperas
das eleições. Queremos, sim, soluções para o desemprego, mas queremos um
compromisso do Governo Federal com o social, com a maioria do povo brasileiro,
que hoje vive em grandes dificuldades.

* - Sem revisão do orador.
? Parte

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2

Parte da reunião, compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e
os oradores inscritos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da
próxima reunião.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Comissão de Saúde - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, dos
Projetos de Lei nos 1.099197, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, e 1.445197. do
Deputado Sebastião Navarro Vieira (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado Arnaldo
Perna (21) - fazendo as seguintes indicações: do Deputado José Maria Barros para
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição a° 1195, em substituição à ex-Deputada Elbe Brandão; do
Deputado Ailton Vilela para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 1/95, em substituição ao ex-
Deputado Roberto Amaral; do Deputado Mauro Lobo para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n° 2195, em substituição à ex-Deputada Elbe Brandão; do Deputado Tarcisio
Henriques para membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 2/95, em substituição ao ex-Deputado Roberto
Amaral, e para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 4195, em substituição à ex-Deputada Elbe
Brandão; do Deputado Errnano Batista para membro efetivo da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 23196, em
substituição à ex-Deputada Elbe Brandão; do Deputado João Leite para membro
suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 23/96, em substituição ao ex-Deputado Roberto Amaral; do
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Deputado Arnaldo Penna para membro suplente da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição a° 29196, em substituição ao ex-
Deputado Roberto Amaral; do Deputado Tarcísio Henriques para membro suplente
da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 29196, em substituição à ex-Deputada Elbe Brandão; do Deputado
João Leite para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 32197. em substituição à ex-Deputada Elbe
Brandão; do Deputado Carlos Pimenta para membro efetivo da Comissão Especial
para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 3 5197, em
substituição à ex-Deputada Elbe Brandão; do Deputado Tarcísio Henriques para
membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 37/97, em substituição à ex-Deputada Elbe Brandão; do
Deputado Agostinho Patrús para membro suplente da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 37/97, em substituição ao ex-
Deputado Roberto Amara!, e para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 38197, em substituição à ex-
Deputada Elbe Brandão; do Deputado Mauro Lobo para membro efetivo da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
ii" 39/97. em substituição ao ex-Deputado Roberto Amaral; do Deputado José
BoniQcio para membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 39/97. em substituição à ex-Deputada Elbe
Brandão; do Deputado Tarcísio Hemiques para membro suplente da Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 40/97,
em substituição à ex-Deputada Elbe Brandão; do Deputado Agostinho Patrús para
membro suplente da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 40197, em substituição ao ex-Deputado Roberto Amaral;
do Deputado Ailton Vilela para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 44197, em substituição à ex-
Deputada Elbe Brandão; do Deputado Carlos Pimenta para membro suplente da
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição
n° 44/97, em substituição ao ex-Deputado Roberto Amara!; do Deputado Tarcísio
Henriques para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição o° 45197. em substituição ao ex-Deputado
Roberto Amara! (Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões e cópia às
Lideranças).

Encerramento
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas, nem oradores

inscritos, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para a reunião
de debates de 2a-feira- dia 23, às 20 horas, Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.575197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Alvaro Cavalcanti de Oliveira n° 81,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 188. c/c o art. 102. ifi, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240. de 5/7196. que prevê os

requisitos para a declaração de utilidade pública.
A referida lei, em seu art. 1°, dispõe que para serem declaradas de utilidade pública

as entidades devem possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais
de dois anos, não remunerar os cargos de sua direção e ter como Diretores pessoas
idôneas.

Foram atendidos os requisitos estabelecidos pela citada lei, conforme ilustram os
documentos anexados ao processo, razão pela qual não encontramos óbice à
tramitação do projeto em tela.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.575197 na forma proposta.
Saladas Comissões, IS de março de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Marcos Helênio. relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.579197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da

:	Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH-JF -, com sede no Município de Juiz de Fora.
Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para ser

examinado preliminarmente, nos termos do disposto no Regimento Interno.
Fundamentação

A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos
indispensáveis à declaração de utilidade pública, prevista na Lei n° 12.240, de
517/96. que regula a matéria.

Constatamos, pois, que a entidade mencionada no projeto tem personalidade
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jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercido de suas funções.

Apenas para acrescentar a sigla ao nome da entidade, apresentamos a Emenda n° i
ao art. 1° da proposição.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.579197 com a Emenda n° 1, redigida a seguir.
EMENDA No 1

Dê-se ao art. 10 a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Defesa dos Direitos

Humanos da Arquidiocese de Juiz de Fora - CDDH-JF -, com sede no Município de
Juiz de Fora.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Marcos Helénio. relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.582197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Helvécio, o Projeto de Lei n° 1.582197 visa a
declarar de utilidade pública a Associação Artística e Cultural Coro Municipal Juiz
de Fora, com sede no Município de Juiz de Fora.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 188, c/c o art. 102. ifi. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabelece os requisitos

para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente atendidos,
segundo comprova a documentação juntada ao processo.

Verificou-se, pois, que a entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais de
dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idóneas, que não recebem
remuneração pelo exercício dos cargos ocupados.	 -

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juzidicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.582/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarquamo. Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa - Marcos

}3elênio.
PARECER PARA TURNO CiNCO DO PROJETO DE LEI N° 1.587197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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A proposição em tela, do Deputado Francisco Ramilho, tem por escopo declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Capelinha, com sede no Município de Capelinha.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no Regimento Interno.

Fundamentação
A APAE de Capelinha é sociedade civil sem fins lucrativos, com personalidade

jurídica própria. Além disso, funciona há mais de dois anos, e os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício dos cargos
que ocupam.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n°
12.240, de 5/7196. que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria,
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.587/97 como apresentado originalmente.

Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Hely Tarqwmo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.59 1/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Arnaldo Penna o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Local de Promoção Humana e Assistencial
- ALPHA -, com sede no Município de Jequitibá.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para ser
examinado preliminprmente, nos termos do Regimento Interno.

Fundamentação
A ALPHK entidade sem fins lucrativos, é sociedade civil com personalidade

jurídica própria. Em funcionamento há mais de dois anos, os membros de sua
diretoria, de reconhecida idoneidade, não são remunerados pelo exercício de seus
cargos.

Verifica-se, portanto, que foram atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n°
12.240. de 517196. que disciplina a declaração de utilidade pública.

Não há óbice, portanto, à tramitação da matéria.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.591197 como apresentado originalmente.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
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Hely Tarqiínio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.598198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em epígrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Filo-Beneficente de São Gonçalo do Rio
Abaixo - AFBSGRA -, com sede no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 1912198, foi o projeto enviado a esta
Comissão para exame preliminar, nos termos do disposto no art. 188. c/c O art. 102,
UL "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Examinados os documentos que instruem o processo, verificou-se que a entidade

mencionada tem personalidade jurídica funciona há mais de dois anos e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo
exercício de suas funções.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto, pois foram atendidos
os critérios estipulados pela Lei n° 12.240. de 517196, que regula a outorga de título
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei a° 1.598198 na forma original.
Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Hely Tarqüinio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa - Marcos

Helénio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.599198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Avila, o projeto de lei em epigrafe tem como
objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Ministério de Assistência Renovadora,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado em 19/2/98, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento às determinações regimentais.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240. de 517196, que disciplina a declaração de

utilidade pública.
Compulsando a documentação juntada ao processo, verifica-se que a entidade

atende às exigências contidas na citada lei.
Assim sendo, nada impede a tramitação do projeto em análise.
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Conclusão

Em ce do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n o 1.599198 em sua forma original.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarqüínio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO ILJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.600198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Rezende. o Projeto de Lei n° 1.600/98 visa a
declarar de utilidade pública o órgão Assistencial Innti1 Miriã, com sede no
Município de Ituiutaba.

Publicado em 1912198, vem o projeto a esta Comissão para exame prelimitnr,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelos cargos que exercem.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes nas leis que
disciplinam o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.600198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.601198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Durval Angelo, por meio do Projeto de Lei n° 1.601198, pretende seja
declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente Hospital São Sebastião de
Inhapim - 508E141 -, com sede no Município de Inhapim.

Publicado em 1912198, foi o projeto distribuído a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 188. c/c o art. 102. ifi. 'a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é pessoa jurídica, conforme documentação juntada ao

processo, e, de acordo com o atestado do Promotor de Justiça, funciona há mais de
dois anos, contando com diretoria composta de pessoas idôneas e não remuneradas
por seus cargos.
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Preenche ela, portanto, os requisitos indispensáveis à declaração de utilidade

pública, previstos na Lei n° 12.240, de 517196.
Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda à

proposição somente para acrescentar a sigla SOBEHI ao nome da entidade.
Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e
pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.601198 com a Emenda n° 1, apresentada a
seguir.

EMENDAN° 1
Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Beneficente Hospital São

Sebastião de Inhapim - SOBEM -, com sede no Município de Inhapia".
Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Hely Tarquimo. Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.605198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.605198, do Deputado José Militão, visa a declarar de
utilidade pública a Associação Pró-Comunidade de Conquista, com sede no
Município de Conquista.

Publicada em 1912198, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102. III. Ia, do Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, não
remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em exame, uma
vez que a instituição cumpriu os requisitos constantes nas leis que disciplinara
processo declaratório de utilidade pública.	 -

Conclusão
Pelas razões expostas. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.605198 na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.606198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em tela objetiva declarar de
utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Rosário, com sede no
Município de Conquista.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A entidade referida tem personalidade jurídica, não possui fins lucrativos, está em

regular funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas que não percebem nenhum tipo de remuneração pelo exercício de suas
funções.

Por cumprir as condições estabelecidas pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, conforme
atestam os documentos anexados ao processo, está apta a receber o título de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.606198 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa - Marcos

Helênio.
PARECER PARA TURNO CJNCO DO PROJETO DE LEI N° 1.607198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em epigrafe objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Ester Rosa - Centro de Nutrição e
Assistência à Criança Pobre de Lagoa da Fazenda, com sede no Município de
Ninheira.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 188. c/c o art. 102, ifi. 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei ti0 12.240, de 5/7/96, que estabelece os requisitos

para a declaração de utilidade pública os quais foram plenamente atendidos,
conforme atestam os documentos que instruem o processo.

Constatou-se, pois, que a entidade tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e
que não recebem remuneração pelo exercício de suas funções.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.607198 na forma original.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
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Hely Tarqilínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Marcos

Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 47197
Comissão Especial

Relatório
A Proposta de Emenda à Constituição n° 47197. encaminhada pelo Governador do

Estado por meio da Mensagem n° 231197, objetiva suprimir o § 6° do art. 36 da
Constituição do Estado.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 3112197, a proposta foi distribuída a esta
Comissão Especial para apreciação, nos termos do art. 111, 1. "a", c/c o art. 201, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O § 6° do art. 36 da Carta mineira, que se pretende suprimir, assegura ao servidor

afastar-se da atividade a partir da data do requerimento de aposentadoria, sendo que
a não-concessão desta importa a reposição do período de afastamento.

Cumpre-nos ressaltar que o Governador do Estado enviou também a esta Casa, por
meio da Mensagem n° 233/97, o Projeto & Lei n° 1.545197, que dispõe sobre o
afastamento do servidor para fins de aposentadoria. Em síntese, esse projeto
pretende:

1 - permitir que o servidor, excetuado o pertencente ao Quadro de Pessoal do
Magistério, afaste-se da atividade após 90 dias contados da data do requerimento de
aposentadoria, sendo que a não-concessão desta importará o retorno do requerente
para o cumprimento do tempo de serviço que, àquela data, faltava para a aquisição
do direito;

2 - permitir que o servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Magistério que
requerer aposentadoria se afaste da atividade somente após o final do ano letivo em
curso.

Analisando-se as duas proposições, infere-se que o Chefe do Poder Executivo
pretende não somente impedir que o servidor público se afaste da atividade a partir
da data do requerimento de aposentadoria mas também que a matéria seja
disciplinada por meio de lei ordinária.

Quanto aos aspectos formais, nota-se que a proposta em exame obedece aos
preceitos constitucionais e regimentais que regem a apresentação de proposições
nesta Casa, na medida em que compete ao Governador do Estado propor emenda à
Constituição, nos termos do art. 64. 11, da Carta mineira.

Com relação ao mérito, cabe-nos mencionar. inicialmente. que a Carta Estadual,
ao trazer em seu bojo norma disciplinando o afastamento do servidor quando de sua
aposentadoria, inovou em relação à Constituição da República. Esta não adentrou



441
nessa seara.

O § 6° do art. 36 da Carta mineira, com efeito, não contém, a nosso ver, norma
fundamental do Estado, mas regra de cunho eminentemente infraconstitucional, cujo
conteúdo, mais freqüentemente sujeito a alterações, mostra-se incompatível com a
rigidez constitucional. Assim sendo, entendemos que a desconstitucionnhi72ção dessa
regia merece acolhida.

Por outro lado, parece-nos que se deve proceder a uma correção no texto da
proposta, a fim de adequá-la à técnica legislativa, estritamente no que tange ao uso
do termo "supriu'", que deve ser substituído pelo termo "revogar".

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 47/97 com a Emenda n° i, a seguir apresentada,
EMENDA N° 1

Substituam-se, na ementa e no art. 1°, respectivamente, os termos "Suprime" e
"suprimido" pelos termos "Revoga" e "revogado".

Sala das Comissões, 19 de março de 1998,
Wilson Pires, Presidente - Ambrósio Pinto, relator - Antônio Andrade.

PARECER PARA 010 TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N° 49197

Comissão Especial
Relatório

De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia e tendo como primeiro signatário o
Deputado Ermano Batista, a proposição em epígrafe acrescenta alínea ao inciso ifi
do art. 36 da Constituição do Estado.

Tendo permanecido de posse da Mesa pelo prazo regimental para receber emendas,
vem a matéria a esta Comissão para receber parecer no 1° turno, em cumprimento ao
que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda em exame tem por objetivo atribuir ao Regente de Ensino,

enquanto no exercício da regência, o direito a aposentadoria integraL aos 30 anos de
efetivo exercício, se homem, e aos 25 anos, se mulher. tal como é concedido ao
professor e à professora. nos termos do art. 36. ifi, 1,". da Carta Estadual,

O cargo de Regente de Ensino está previsto nos arts. 186, § 10; 188, § 1°; 190,
parágrafo único, e 196 a 198 da Lei n° 7,109 - Estatuto do Magistério Público
Estadual -, de 13110177, e integra o Quadro do Magistério, conforme dispõe o art. 26
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.

O Regente de Ensino, quando no exercício da regência, desempenha as funções do
professor, estando sujeito às mesmas responsabilidades e a idêntico nível de
exigência profissional, conquanto não tenha habilitação especifica para o magistério.
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A legislação vigente tem reconhecido o ato, tanto que a própria Constituição
Estadual resguarda o cargo.

Logo, consideramos justa, conveniente e oportuna a proposta de se atribuir à
categoria o direito de que já desfrutam os professores, no tocante à contagem de
tempo para aposentadoria, desde que o profissional se encontre no efetivo
desempenho de suas funções.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 49197 na forma original.
Sala das Reuniões, 19 de março de 1998
José Maria Barros, Presidente - José Henrique, relator - Dimas Rodrigues.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 947196
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Do autoria do Deputado Ailton Vilela, o projeto de lei em análise tem por objetivo

seja dada a denominação de Manoel Dias dos Santos Brandão ao Parque das Aguas
de Cambuquira.

Publicada no "Diário do Legislativo", veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar. em atendimento ao que dispõe o Regimento Interno.

Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta Comissão passa, agora,
ao exame do projeto.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito da competência estadual nos termos

do art. 25, § 1°, da Constituição brasileira.
Encontra fundamento no que dispõe o inciso XIV do art. 61 da Constituição do

Estado, que atribui a esta Casa a competência para legislar, com a sanção do
Governador, sobre bens de domínio público. Além disso, está em consonância com o
disposto na Lei n° 5.378, de 3112/79, que estabelece normas para a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público.

Além do mais, instruem o auto do processo ofícios da Secretaria de Recursos
Humanos e Administração e da COMIG. informando a anuência dos órgãos à
denominação pretendida e a falta de nome oficial para o Parque das Aguas de
Cambuquira.

Inexiste, pois, impedimento à tramitação do projeto, que se encontra de acordo
com a legislação pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei no 947196 na forma proposta.
Saladas Comissões. 18 de março de 1998.
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Hely Tarquuii o, Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa - Marcos

Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.162/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de lei em epígrafe
pretende seja dada a denominação de Adriano Duarte à estrada que liga o
entroncamento da Rodovia MG-262 ao Município de Diogo de Vasconcelos.

Após ter sido publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Cumprida a diligência solicitada em reunião anterior, esta Comissão passa agora à
análise da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame insere-se no âmbito da competência estadual, nos termos

do art. 25, § 10, da Constituição brasileira.
Encontra, também, fundamento no que preceitua o art. 61. XIV, da Constituição

Estadual, que estabelece como atribuição desta Casa legislar, com a sanção do
Governador, sobre bens de domínio público. Além disso, está em consonância com o
disposto na Lei n° 5.378, de 3112179, que estabelece normas para a denominação de
estabelecimento, instituição e próprio público.

E importante mencionar, ainda, que instruem o auto do processo oficios da
Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração e do DER-MG.
informando a anuência dos órgãos à denominação pretendida e a falta de nome
oficial para o trecho rodoviário aludido no projeto em questão.

Inexiste, portanto, impedimento à tramitação do projeto, que se encontra ademais,
de acordo com a legislação pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° L 162/97 como apresentado originalmente.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarqmnio. Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Marcos

Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.337197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe pretende seja
dada a denominação de Totó Martins à ponte sobre o no Carangola, na Rodovia
MG-265. 1Cm 4. situada na comunidade de São Manoel do Boi, no Município de
Carangola.
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Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos

termos regimentais.
Fundamentação

A matéria em exame está inserida no âmbito da competência estadual, por força do
que dispõe o art. 25, § 1°, da Constituição Federal.

Está em consonância também com o disposto no inciso XIV do art. 61 da
Constituição do Estado, que atribui a esta Casa a competência para legislar, com a
sanção do Governador, sobre bens de domínio público.

Sobre a normalização no campo infraconstitucional, a Lei n° 5.378, de 3112179,
estabelece os critérios para a denominação de estabelecimentos, instituições e
próprios públicos, com os quais a matéria se encontra plenamente consonante.

E importante mencionar ainda que instruem o auto do processo ofícios da
Secretaria de Recursos Humanos e Administração e do DER-MG, informando a
anuência dos órgãos à denominação pretendida e a falta de denominação oficial para
o trecho rodoviário aludido no projeto de lei em tela.

A explicita manifestação aprovando a oportunidade da matéria e a consonância
com os dispositivos legais vigentes fazem-nos afirmar a inexistência de impedimento
jurídico e constitucional à sua tramitação.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.337197 na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998-
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Marcos

Heknio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.338197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em epígrafe pretende seja
dada a denominação de Juquita Teixeira à ponte sobre o rio Carangola, situada na
Rodovia MG-265. no 1Cm 6,8.

Após ser publicado. vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos dos arts. 188 e 102, III. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
E atribuição desta Casa. com a sanção do Governador, legislar sobre bens de

domínio público, conforme dispõe o inciso XIV do art. 61 da Constituição Estadual.
Além disso, a matéria está em consonância com o disposto na Lei n° 5.378, de
3112f79, que estabelece normas para a denominação de estabelecimentos, instituições
e próprios públicos.

Conforme oficios da Secretaria de Recursos Humanos e Administração e do DER-
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MG, a referida ponte não possui denominação oficial.

Portanto, não existe impedimento legal ã tramitação do projeto, que se encontra de
acordo com a legislação pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.338/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998,
Hely Tarquimo, Presidente - Marcos Helênio. relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.339/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em análise pretende seja
dada a denominação de Ataíde José de Lima à ponte sobre o rio Carangola. na
Rodovia MG-265, Km 2.3. situada na comunidade de São Manoel do Boi, no
Município de Carangola.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 188, c/c o art. 102, ifi, na". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência estadual, nos termos do

art. 25, § 10, da Constituição brasileira.
A iniciativa atende ao disposto no art. 61. XIV. da Constituição Estadual, que

estabelece como atribuição desta Casa legislar. com a sanção do Governador, sobre
bens de domínio público.

Sobre a normatização no campo infraconstitucional. a Lei n° 5.378. de 3/12/79.
estabelece os quesitos para a denominação de estabelecimentos, instituições e
próprios públicos, com os quais a matéria se encontra plenamente consonante.

Segundo informação da Secretaria de Recursos Humanos e Administração e do
DER-MG. a referida ponte não possui denominação oficial.

Não existe, pois, impedimento legal à tramitação do projeto. que se encontra em
consonância com a legislação pertinente.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.339/97 como proposto.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarqilínio. Presidente - Antônio Júlio. relator - Sebastião Costa - Marcos

Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.394197

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito que apurou denúncias
envolvendo o sistema penitenciário de Minas Gerais, o projeto de lei em exame visa
a transferir da Secretaria da Segurança Pública para a Secretaria da Justiça a
administração da Casa de Detenção Dutra Ladeira, localizada em Ribeirão das
Neves, da Cadeia Pública de Uberlândia e do Presídio Santa Terezinha, em Juiz de
Fora.

A matéria foi analisada previamente pelas Comissões de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, de
Administração Pública, que opinou favoravelmente a sua tramitação, e pela
Comissão de Direitos Humanos, que emitiu parecer pela aprovação do projeto e
apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Vem o projeto agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos regimentais.
Fundamentação

A Lei n° 11.404, de 26/1/94, que contém as normas de execução penal, determina,
explicitainente, em seu art. 170, que a custódia e a manutenção do sentenciado e do
preso provisório são de responsabilidade da Secretaria da Justiça. Entretanto,
constata-se que a administração estadual não vem cumprindo tal determinação, já
que diversos estabelecimentos penais estão sob a administração da Secretaria da
Segurança Pública. Ora, a esta Secretaria compete a manutenção da ordem pública,
por meio das funções de investigação e inquérito policial, sendo a Secretaria da
Justiça o órgão governamental adequado para a guarda de presos, pois conta com
corpo funcional especializado, além de deter a competência institucional.

Ademais, conforme a citada CPI pôde constatar, a Secretaria da Segurança Pública
não tem garantido o respeito à dignidade do sentenciado e do preso provisório. Nos
estabelecimentos referidos no projeto de lei cru comento, a situação é grave. Os
detentos estão amontoados em celas pequenas, sem ventilação e higiene e não
recebem amparo psicossocial.

A proposição não tem repercussão sobre as finanças do Estado, pois trata-se
somente de passar a competência de um órgão estadual para outro, .o que não cria
novas despesas. Entretanto, estamos apresentando a Emenda n° 2, visando a
autorizar a transferência dos recursos orçamentários destinados à Secretaria da
Segurança Pública para ocorrer às despesas das referidas unidades. Apresentamos
também a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1. visando à correção de aspectos técnicos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.394197 com a

Subemenda n° 1 à Emenda n° 1 e a Emenda n° 2, a seguir redigidas.
SUBEMENDA N° 1 A EMENDA N° 1

Acrescente-se onde convier:
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"Art. - Fica a custódia dos detentos mantidos nas dependências do Departamento
de Operações Especiais da Secretaria de Estado da Segurança Pública - DEOESP -
transferida para a Secretaria de Estado da Justiça.".

EMENDA N°2
Acrescente-se onde convier:

- Ficam transferidos para a Secretaria de Estado da Justiça os servidores,
os recursos orçamentários, os contratos, os convênios, os acordos e outras
modalidades de ajustes celebrados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública
relativos às atividades desenvolvidas nas unidades prisionais de que trata esta lei.

Art. .... - Decreto do Poder Executivo regulamentará, no prazo de 180 (cento e
oitenta) dias, as transferências de que trata esta lei.".

Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Kemil Kumaira. Presidente - Durval Angelo - Antônio Roberto - Dimas Rodrigues.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.405197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei ora analisado pretende seja

dada a denominação de Dr. João Cordeiro ao trecho da Rodovia MG-428 que liga o
trevo de Sacramento, na MG-190. ao  trevo da MG-172 que liga Araxá a Franca. SP.

Após ser publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em exame insere-se no âmbito da competência estadual, nos termos do

art. 25, § 1°. da Constituição brasileira.
Está em consonância também com o disposto no inciso XIV do art. 61 da

Constituição do Estado, que atribui a esta Casa a competência para legislar, com a
sanção do Governador, sobre bens de domínio público.

Sobre a normatização no campo infraconstitucional. a Lei n° 5.378, de 3112179,
estabelece as normas para a denominação de estabelecimentos, instituições e próprios
públicos, com as quais a matéria se encontra plenamente consoante.

E relevante mencionar ainda que instrui o auto do processo oficio do DER-MG que
informa a anuência do órgão à pretensão do projeto de lei sob comento. ressaltando,
entretanto, um fato de fundamental importância relacionado com a estrada que se
pretende denominar. O art. 1° do projeto de lei faz alusão ã estrada que liga o trevo
de Sacramento, na MG-190. ao trevo da MG-172 que liga Araxá a Franca. SP.
Analisando o mapa da região, verifica-se que a MG-190 liga a cidade de Sacramento
à BR-262 e não à MG-428 (Araxá-Franca). Como a pretensão do autor da matéria é
denominar o trecho que liga a cidade de Sacramento à rodovia que vai de Araxá a
Franca. SP, achamos conveniente apresentar substitutivo para ser fiel ao que se
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pretende com o projeto de lei em questão.

Resta-nos ainda esclarecer que a manifestação clara do DER-MG pela
oportunidade da matéria e a consonância com os dispositivos legais vigentes fazem-
nos afirmar a inexistência de impedimento jurídico ou constitucional à tramitação do
projeto.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei a° 1.405/97 na forma do Substitutivo n° 1, redigido a
seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dá a denominação de Dr. João Cordeiro à estrada MGT-464, que liga o trevo da

cidade & Sacramento à Rodovia MG-428.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica denominada Dr. João Cordeiro a estrada MGT-464, que liga o trevo

da cidade de Sacramento à Rodovia MG-428.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Marcos Helênio. relator - Sebastião Costa - Antônio

Júlio.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.439197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Educacional e Cultural de
Almenara com sede no Municipio de Almenara.

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 517196. que prevê os

requisitos para a declaração de utilidade pública.
A citada lei, em seu art. 1°, dispõe que para serem declaradas de utilidade pública

as entidades devem possuir personalidade jurídica, estar em funcionamento há mais
de dois anos. não remunerar os cargos de sua direção e ter como Diretores pessoas
idôneas.

O estabelecimento em questão cumpriu tais requisitos, conforme ilustram os
documentos anexados ao processo, razão pela qual habilita-se ao titulo declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei ti0 1.439/97 na forma proposta.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Marcos

Helênio.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N01.442197

Comissão de Constituição e Justiça
De autoria do Deputado Marcos Flelênio, o projeto em epígrafe dispõe sobre a

obrigatoriedade de o poder público comunicar a requisição de força policial para
reintegração de posse, nos casos e nas condições que especifica.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 10110/97, a proposição foi distribuída a
esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em tela tem por escopo tomar obrigatória para o Poder Executivo a

comunicação, de imediato e antes de sua execução, da requisição de força policial
para reintegração de posse em áreas ocupadas com a finalidade de moradia ou
cultivo da terra. A comunicação deve ser feita ao Prefeito MunicipaL à Câmara de
Vereadores, às Comissões de Defesa Social e de Direitos e Garantias Fundamentais
da Assembléia Legislativa, aos Conselhos Estaduais de Defesa Social e de Direitos
Humanos da localidade.

Ao envolver tais órgãos públicos nas ações de desocupação, a proposição visa a
tomÃ-las menos traumáticas. coibindo-se eventuais abusos ou excessos por parte das
autoridades policiais.

Sob o prisma jurídico-constitucional, a matéria encontra-se no âmbito de
competência normativa do Estado, como se depreende do disposto no § 1° do art. 25
da Constituição Federal. "in verbis":

"Art. 25-....................
§ 1°- São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por

esta Constituição".
Outrossim, a matéria não se insere entre aquelas de iniciativa privativa do

Governador, constantes no art. 66. 111, da Constituição do Estado, sendo, pois, licito
ao legislador estadual instaurar o processo legislativo para a edição de normas
jurídicas a ela pertinentes.

Contudo, o art. 20 da proposição está a merecer reparos. Esse dispositivo
discrimina os dados que devem constar na comunicação. Entre eles, o inciso IV
alude a providências adotadas pelo autor para a guarda dos bens dos ocupantes da
área e outras medidas afins. Ora, o autor da ação de reintegração de posse nada tem a
ver com os bens pertencentes aos ocupantes do terreno ocupado. Não lhe cabe
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nenhuma medida que diga respeito a tais bens, quanto mais a sua guarda. Portanto,
apresentamos a Emenda no 1, que suprime tal dispositivo.

Outra impropriedade contida no projeto refere-se ao art. 3 0, que contém a regra de
vigência, redigida nos seguintes termos: "Esta lei entra em vigor no ano letivo
subseqüente ao de sua publicação". Ora, a proposição em exame não contém normas
referentes à educação, ou disciplinadoras de atividades escolares, o que evidencia a
inadequação do dispositivo em tela, razão pela qual formulamos a Emenda n°2.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto n° 1.442197 com as Emendas n°s 1 e 2, a seguir redigidas.
EMENDA No 1

Suprima-se o inciso IV do art 2°.
EMENDA N°2

Dê-se ao art 30 a seguinte redação:
"Art. 30 - Esta lei entra em vigorem 1° de janeiro de 1999."
Saladas Comissões, 18 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - Sebastião Coa relator - Marcos Helênio - Antônio

Júlio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.459/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Paulo PiaL o projeto de lei em tela tem por objetivo
autorizar o Poder Executivo a transferir ao patrimônio do Município de Iturama
imóvel de propriedade do Estado.

Dando cumprimento ao que dispõem os arts. 188 e 102. 111 "a". do Regimento
Interno, depois de publicada foi a proposição distribuída a esta Comissão a fim de
ser objeto de parecer quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
A bem da clareza na apreciação da matéria é oportuno que façamos

preliminarmente uma exposição de fatos relevantes.
O imóvel objeto da proposição em exame constitui-se de um terreno urbano de

6.530,45m2. o qual foi doado pela Prefeitura Municipal de Ituraina ao Estado
conforme a Lei n° 2.219, de 12111184. E relevante notar que, de acordo com a
escritura publica de doação do imóveL lavrada sob o n°31, às fis. 1 a 3 do livro de
notas do 2° Serviço Notarial da Comarca de Ituraina a transferência de propriedade
se efetuou sem que fosse imposta ao donatário cláusula restritiva quanto ao uso do
bem.
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Transcorrido mais de um decénio sem que no terreno tivesse sido edificada alguma
obra, e vislumbrando a sua utilização pela municipalidade como sede para a
instalação de futuro hospital regional, o Prefeito da localidade, em 2818197, houve
por bem firmar contrato administrativo provisório com o Governo mineiro,
representado pelo Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração, tendo
por objetivo autorizar o uso especial do imóvel para o fim mencionado.

E conveniente ainda ressaltar que o Município de Iturama firmou um convênio
com o Ministério da Saúde, o qual exige, para a liberação dos recursos contratados.
que a instalação do hospital seja realizada em terreno próprio do município. E
evidente que a consumação do contrato está subordinada ao retorno da propriedade
do terreno ao patrimônio municipal. daí a razão da proposta de lei em causa, sobre a
qual passamos a tecer considerações.

A medida consubstanciada na proposição trata de transferência de domínio de um
bem público, estando, portanto, inserida entre as matérias cuja disposição está a
cargo da Assembléia Legislativa, conforme dispõe o art. 18 da Constituição mineira.

Quanto à exigência jurídica no plano infra-constitucional, note-se que o art. 17 da
Lei n° 8.666. de 21/6/93, que institui normas para licitações e contratos da
administração pública no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios, impõe a necessidade de autorização legislativa e a existência de interesse
público devidamente justificado para que ocorra a alienação de bens da
administração pública. De acordo com o que foi explanado, emendemos que o último
quesito está perfeitamente atendido.

De outra parte, há de se observar que a proposição prevê a alienação do imóvel na
forma de reversão, modalidade esta a nosso ver inteiramente descabida. haja vista
que a doação - conforme fizemos notar - se fez sem nenhum encargo. Nessa
circunstância, o Estado aliena o terreno somente se assim o quiser; não há nenhum
instrumento ou norma contratual que o tenha obrigado a fazê-lo. Portanto, a
modalidade de alienação aqui indicada é a doação.

Reportando-nos ainda ao § 40 do art. 17, verificamos a exigência de que no
instrumento de doação - e é justamente o que ocorre no presente caso - se faça
constar, além da obrigação, o prazo de seu cumprimento e, também, a cláusula de
reversão, sob pena de nulidade do ato.

Em razão das impropriedades apontadas e com o fim de aprimorar o texto do
projeto, de conformidade com a boa técnica de redação legislativa- cumpre-nos
apresentar-lhe substitutivo, cuja formalização será feita na parte conclusiva deste
trabalho.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela jurídicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.459197 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir



452
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Iturama imóvel

situado na Rua Cidade do Prata, nesse município, constituído de terreno urbano com
área de 6.530,45m2 (seis mil quinhentos e trinta vírgula quarenta e cinco metros
quadrados), registrado sob o n° R-1 da matrícula n° 7.278 do Livro de Registro Geral
n°2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Iturama.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere este artigo destina-se à construção do
Hospital Regional de Iturama.

Art. 20 - 0 imóvel de que trata estalei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o
prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
for dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revoga-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões, 18 de março de 1998.
Hely Tarqíiínio. Presidente - Marcos Helênio. relator - José Braga - Aliton Vilela.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Nau, o projeto de lei em epígrafe tem por escopo
autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Iturama imóvel de propriedade
do Estado.

A proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que se manifestou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria na forma do Substitutivo n° 1.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, cumpre a esta Comissão, agora,
examiná-lo atendo-se às possíveis repercussões financeiras decorrentes do acato à
proposta, conforme está previsto no art. 102. Vil. "d'. do Regimento Interno.

Fundamentação
O imóvel a que se refere a proposição constitui-se de um terreno urbano que foi

doado ao Estado em 1984 pela Prefeitura Municipal de Iturama. De acordo com o
instrumento público de doação, ao donatário não foi estabelecido encargo quanto à
destinação a ser dada ao imóvel.

No entanto, em 1997, o atual Prefeito daquele município. diante da crescente
procura por serviços públicos de saúde e, mais, diante da constatação de que o imóvel
que fora doado ao Estado estava sem utilização, houve por bem celebrar contrato
administrativo provisório diretamente com o Secretário de Recursos Humanos e
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Administração, com o fim especifico de se instalar no referido imóvel um hospital
regional.

Tais fatos, por si mesmos, justificam a proposta em exame. Contudo, diante da
impropriedade constante no texto original da proposição no tocante à modalidade da
alienação, a Comissão de Constituição e Justiça houve por bem apresentar-lhe o
Substitutivo n° 1. que, além de introduzir outras modificações pertinentes, alterou a
modalidade da transferência de propriedade do imóvel, de reversão para doação.

No que respeita às repercussões financeiras que possam advir da doação, é notório
que elas são praticamente inexistentes. Isso é evidente considerando-se a natureza
própria dessa modalidade de alienação, pois se alguma imposição que acarretasse
despesas fosse imputada a uma das partes, certamente o afetado seria o donatário, e
nunca o doador.

Por outro ângulo, pode-se afirmar que, por via indireta, a doação do imóvel
implicará, de certa maneira, economia de despesas para o Estado, já que o propósito
da alienação é justamente pôr em prática a política de municipalização dos serviços
públicos de saúde, a qual. diga-se de passagem. encontra-se em curso em todo o
Estado.

Conclusão
A vista do exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei ri 0 1.459197 no 1°

turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
HeIs' Tarqüinio. Presidente - José Braga, relator - Aílton Vilela - Marcos Helênio.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.546/97
Reunião Conjunta das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização

Financeira e Orçamentária
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n° 234197, o Governador do Estado encaminhou o Projeto

de Lei n° 1.546197 para exame e deliberação desta Casa Legislativa.
Nos termos regimentais, a proposição foi distribuída às comissões competentes

para receber parecer.
Em virtude de requerimento aprovado em Plenário, a matéria será examinada em

reunião conjunta das Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade. pela constitucionalidade e pela legalidade do projeto com as Emendas
n°s 1 e 2, que apresentou.

Cabe-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da proposição.
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Fundamentação

A iniciativa governamental tem o propósito de alterar a estrutura orgwli72cional
da Secretaria da Fazenda estabelecer os objetivos do Sistema Estadual de Finanças e
criar, transformar e extinguir cargos pertencentes àquela Pasta.

Nos termos da proposição, a Secretaria da Fazenda, como órgão central do Sistema
Estadual de Finanças, desenvolverá suas atividades em três áreas operacionais
distintas, a saber: área de tributação e administração tributária área de
administração financeira, contabilidade e auditoria operacional; área de estímulo ao
desenvolvimento econômico e social e participação na gestão da presença do Estado
na economia

Para a consecução dos objetivos do Sistema Estadual de Finanças e o cumprimento
da finalidade da Secretaria da Fazenda, consubstanciados. respectivamente, nos arts.
30 e 50 da proposição, pretende-se criar condições operacionais no âmbito da
estrutura organi 7acional, conforme se infere do art. 6°.

Depreende-se, da nova estrutura proposta, que haverá um reforço na área de
fiscalização, de modo que a Secretaria terá uma área responsável, exclusivamente,
pela receita do Estado. Conseqüentemente, impôs-se a criação de mais um cargo de
Secretário Adjunto, com a atribuição de coordenação da referida área.

Assim, nos termos do projeto, "ex vi" dos § 1° e 2° do art. U. a coordenação, a
supervisão e o acompanhamento gerencial das unidades administrativas que
integram a área de gestão e controle da receita tributária serão exercidos pelo
Secretário Adjunto de Administração Financeira e Controle Operacional.

Quanto à área de gestão financeira e controle operacional, esta ficará sob a
coordenação, a supervisão e o acompanhamento gerencial do Secretário Adjunto de
Administração Financeira e Controle Operacional.

Assim, pela nova estrutura, a área de administração do sistema tributário
compreenderá 6 superintendências, desmembradas em 2 a 4 subunidades, à exceção
das Superintendências Regional da Fazenda e Regional Metropolitana, que contarão-
respectivamente, com 5 e 13 subunidades.

Na área de administração financeira estão inseridas três superintendências,
denominadas Superintendência Central de Administração Financeira,
Superintendência Central de Auditoria Operacional e Superintendência Central de
Contadoria Geral, estando também estas divididas em oito, duas e três subunidades,
respectivamente.

E importante ressaltar a complexidade da missão institucional da Secretaria da
Fazenda, consubstanciada na proposição em apreço, notadamente quanto à gestão e à
administração do sistema tributário estadual.

É importante ressaltar também o dever que se impõe a todo agente público de
realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional. Segundo a
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mensagem governamental, a proposição "hz parte do conjunto de providências
relacionadas com a reforma da organização administrativa do Poder Executivo,
objetivando a sua ação ágil e compatível com o Estado moderno".

Finalmente, ainda vislumbramos como parte da nova estrutura a desvinculação, da
Secretaria da Fazenda, do BDMG e da Loteria do Estado de Minas Gerais, que
passam a vincular-se, respectivamente. à Secretaria do Planejamento e Coordenação
Geral e à Secretaria da Casa Civil e Comunicação Social.

Outras medidas que se inferem da proposição também encontram fulcro na
discricionariedade administrativa conferida ao Chefe do Executivo para promover o
levantamento quantitativo de cargos pertencentes ao quadro de pessoal da Secretaria
para fins de realização de concurso público, bem como para estabelecer critérios,
formas e limites para a atribuição de gratificação de servidor.

Atendendo à solicitação do Governo Estadual para simples retificação,
apresentamos, ao final- as Emendas n°s 3 e 4.	 -

Pelas razões aduzidas, apresentamos a seguinte conclusão.
Conclusão

Opinamos, pois, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.546197 com as Emendas n°s
1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça, e 3 e 4, a seguir redigidas.

EMENDA N°3
Suprimam-se. respectivamente, da alínea "a" do inciso XII e do inciso XIII do art.

60 as expressões "em número de 12 (doze)" e "em número de 11 (onze)".
EMENDA N°4

Dê-se à alínea "b" do inciso XVI do art. 6° a seguinte redação:
"Art. 60 - ............
XVI- .................
i» Diretoria de Auditoria.".
Sala das Comissões. 17 de março de 1998.
Kemil Kumaira. Presidente - Arnaldo Penna relator - Mauri Torres - Sebastião

Helvécio - Marcos Helênio (voto contrário) - Antônio Júlio (voto contrário).
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto em tela dispõe sobre o Sistema

Estadual de Finanças e a estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Fazenda -
SEF - e dá outras providências.

Distribuída a proposição às Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública, a primeira concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, apresentando-me as Emendas n°5 1 e 2. A segunda opinou por sua
aprovação com as Emendas n°s 3 e 4, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer. nos termos regimentais.
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Fundamentação

O objetivo do projeto em epígrafe é instituir o Sistema Estadual de Finanças, com a
finalidade de integrar e realizar a gestão das finanças públicas na política económica
e social do Estado. Ele abrange três áreas: a de gestão e administração do sistema
tributário estadual e controle da receita tributária; a de gestão e administração
financeira, contabilidade pública e auditoria operacional da administração pública
estadual, e a de estimulo ao desenvolvimento econômico-social com a participação
do Estado na economia.

A SEF compõe-se de um órgão central, que é a Secretaria de Estado da Fazenda;
de um órgão subordinado, que é o Conselho de Contribuintes do Estado de Minas
Gerais, e das seguintes entidades vinculadas: Banco do Estado de Minas Gerais -
BEMGE -, Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais - MinasCaixa - (em
processo de liquidação extrajudicial). Caixa de Amortização da Dívida Pública -
CADIVE -, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Minas Gerais S.A. -
DIMINAS - e Minas Gerais Participações S.A. - MGL

O projeto define ainda a finalidade e as competências da 5F1` na consecução da
política financeira, tributária e fiscal do Estado.

O art. 6° do projeto define sua estrutura orgânica, que compreende 17 unidades
administrativas:

- Gabinete;
2 - Assessoria Econômica;
3- Auditoria Operacional Setorial;
4 - Assessoria de Planejamento e Coordenação;
5 - Superintendência de Informática;
6 - Superintendência de Recursos Humanos;
7 - Superintendência Administrativa;
8 - Superintendência de Finanças;
9-Superintendência de Legislação e Tributação:
10- Superintendência da Receita Estadual;
11 - Superintendência de Crédito Tributário;
12- Procuradoria Geral da Fazenda Estadual;
13 - Superintendência Regional da Fazenda;
14- Superintendência Regional Metropolitana;
15- Superintendência Central de Administração Financeira;
16- Superintendência Central de Auditoria Operacional;
17 - Superintendência Central de Contadoria Geral.
As ações de coordenação, supervisão e acompanhamento gerencial das unidades

administrativas nos 9 a 14 serão exercidas pelo Secretário Adjunto de Administração
Tributária. e as das unidades n°s 15 a 17. pelo Secretário Adjunto de Administração
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Financeira e Controle Operacional. As fruições da Secretaria-Geral do Conselho de
Contribuintes serão de responsabilidade da Superintendência de Crédito Tributário.
As competências das unidades administrativas criadas ou transformadas pelo projeto
serão estabelecidas em decreto. A denominação, a localização e a abrangência das
unidades descentralizadas previstas nas unidades nos 12 e 13, ou seja. a Procuradoria
Regional da Fazenda Estadual e a Superintendência Regional da Fazenda, também
serão estabelecidas em decreto.

O BDMG passa a vincular-se à Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral.
A Loteria do Estado de Minas Gerais passa a vincular-se à Secretaria de Estado da
Casa Civil e Comunicação Social, e extingue-se o Conselho de Política Financeira.

Está prevista no projeto a abertura de crédito especial para atender a despesas
extras em 1997, para o caso de ele ser aprovado já naquele ano. Como ele está sendo
apreciado somente em 1998, julgamos dispensável tal medida, razão pela qual
apresentamos emenda supressiva.

Para atender à nova estrutura e instituir o Sistema Estadual de Finanças, o projeto
prevê a criação, a transformação e a extinção de vários cargos na SEF, a saber:

1 - criação de um cargo de Secretário Adjunto de Estado;
2 - transformação de uni cargo de Diretor 1 (código MG-06. símbolo DR-06) em

um cargo de Auditor Setorial (MG-45-US-45). com os mesmos vencimentos;
3 - inclusão da classe de Auditor Setorial no Grupo de Direção Superior;
4 - inclusão no Grupo de Direção Superior, de recrutamento limitado, de dois

cargos de Diretor II (DS-3-F-9-grau A), três cargos de Diretor 1 (DS-2-F-8-grau B) e
dois cargos de Diretor Regional (DS-4-F-8-grau A), os Últimos lotados na
Superintendência Regional Metropolitana;

5 - transformação do cargo de Diretor II (DS-3-F-9-grau A) em cargo de
recrutamento limitado;

6 - transformação de três cargos de Chefe de Posto Fiscal (CH-1-F-6-giau A) em
três cargos de Inspetor Regional (EX-3-F-6-grau A), de recrutamento limitado, com
os mesmos vencimentos;

7 - extinção, no Quadro de Provimento em Comissão, de 1 cargo. de Secretário-
Geral do Conselho de Contribuintes (EX-1 1-F-7-grau B), 1 cargo de Supervisor
Fazendário ifi (EX-16-F-7-grau A) e 13 cargos de Supervisor Fazendário (EX-17-F-
4-grau C). todos do Grupo de Execução. No Grupo de Chefia extinção de 2 cargos
de Chefe de Divisão (CH-3-17-7-grau A) e 2 cargos de Administração Fazendária-
AFIH (CH-2-17-6-grau B);

8 - criação, no Quadro de Provimento em Comissão, de recrutamento limitado, de
23 cargos de Coordenador de Fiscalização (EX-18-F-6-grau B), e 13 cargos de Chefe
de Divisão 1 (EX-19-F-7-grau B). todos do Grupo de Execução. No Grupo de
Assessoramento, criação de 5 cargos de Assessor de Orientação Tributária (AS-5-17-
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5-grau B);

9 - criação, no Quadro Especial de Pessoal (Anexo 1 do Decreto n° 36.033. de
14/9/94) - Cargos Comissionados de Recrutamento Amplo -, de uni cargo de Diretor
II (EX-19-F-7-grau B) e quatro cargos de Diretor 1 (MG-06-DR-06).

A despesa anual decorrente dessas alterações nos cargos será de, no mínimn,
RS2.040.641,07, não estando ai incluídas vantagens nem gratificações, mas apenas
os vencimentos base dos cargos criados ou alterados.

O projeto ainda autoriza o Poder Executivo a regulamentar os critérios, a forma e
os limites para atribuição e pagamento da gratificação de que trata o § 2° do art. 20
da Lei n°6.762, de 23112/75. alterado pelo art. 15 da Lei n° 11.091, de 415193, a qual
não poderá ter valor mensal maior que quatro vezes o valor do maior vencimento do
Quadro Permanente de Tributação. Fiscalização e Arrecadação. Essa medida também
terá repercussão financeira.

Altera ainda o projeto o art. 50 da Lei n° 6.762, de 23112175, vedando aos
integrantes das classes de Tributação, Fiscalização e Arrecadação o exercício de
qualquer outra atividade remunerada exceto a de magistério-  que não haja
prejuízo ao desempenho de seu cargo.

A SEF promoverá, anualmente, no mês de janeiro, levantamento do quantitativo
de cargos preenchidos e vagos das classes de Fiscal de Tributos Estaduais e Agente
Fiscal de Tributos Estaduais, para avaliar a necessidade de concurso público para
provimento de cargos. Houve engano na redação do parágrafo único do ai. 19,
motivo pelo qual apresentamos emenda supressiva. Rejeitamos as Emendas n°5 1 e 2,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça porque a inclusão da classe de
Assistente Técnico Fazendário não atende ao objetivo fim da Secretaria, por se tratar
de classe administrativa. Sua situação. tecnicamente deve ser analisada em lei que
trate de carreira e não de estrutura orgânica. A prorrogação da validade do concurso,
que já se extinguiu, é decisão incoerente com os propósitos de melhoria e renovação
de quadros.

A proposta orçamentária para 1998 estima a despesa total da SEP em
RS480.148.851.00. sendo de R$395.897.625,00 a despesa com pessoal e encargos
sociais; de R$12.781.017,00. a de investimentos, e de R$71.470.109,00. as outras
despesas correntes. Só com inativos a despesa da Secretaria será de
1(5244.417.429.00, restando para o pessoal da ativa R$151.480.196.00. que
representam 39% da despesa total com pessoal.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.546197 com as Emendas

n°s 3 e 4, da Comissão de Administração Pública, 5 e 6. a seguir apresentadas; e pela
rejeição das Emendas n°s 1 e 2. da Comissão de Constituição e Justiça.

EMENDA N°5
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Suprima-se o parágrafo único do art. 19.

EMENDA N°6
Suprima-se o art. 24, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira relator - Marcos Helênic -

Antônio Roberto - Arnaldo Perna.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.594/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

Por meio da Mensagem n° 251/98, o Governador do Estado encaminhou a esta
Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 1.594/98, que dispõe sobre a reorganização da
Secretaria de Estado de Assuntos Municipais e dá outras providências.

Publicado em 1912198, o projeto foi distribuído às comissões competentes para
receber parecer. nos termos do art. 188, c/c o art. 102, III. 'a', do Regimento Interno.

Preliminarmente, cumpre a esta Comissão o exame dos aspectos jurídico-
constitucionais pertinentes ao projeto, fundamentado nos termos a seguir.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo alterar a estrutura orgânica da Secretaria de

Assuntos Municipais e, ainda, transformar, criar e extinguir cargos pertencentes a
essa Pasta.

A Secretaria de Assuntos Municipais foi criada pela Lei n° 9.427, de 2219187. com
as alterações introduzidas pela Lei n° 10.634, de 17/1/92, tendo por objetivo básico a
formulação da política de desenvolvimento integrado dos municípios.

Mantendo a orientação das leis anteriores, a proposição em pauta busca, mais urna
vez, adequar a estrutura da Secretaria de Assuntos Municipais à nova realidade
sistêmica do Estado, visando ao desenvolvimento integrado dos municípios mineiros.

A proposição define a competência atribuída à Secretaria em seu art. 3°,
destacando a compatibilização de planos, programas e projetos federais e estaduais
com os dos municípios e a aplicação de recursos provenientes de fundos federais e
estaduais, na sua área de atuação. bem como o apoio ao associativismo municipal. ã
modernização do governo municipal e à descentralização das ações do Governo.

Quanto à estrutura proposta. observa-se o remanejamento das atribuições de alguns
setores, com a conseqüente extinção de outros, e a criação de uma assessoria de
convênios. destacando-se. ainda, que à Diretoria de Associativismo foi conferido
maior poder de atuação no apoio ao associativismo municipal.

Em virtude das modificações na estrutura orgânica da Secretaria de Assuntos
Municipais e da criação e transformação de cargos, os cargos do Quadro de
Provimento em Comissão dessa Secretaria passam a ser os constantes no Anexo 1
que acompanha a proposição.
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A matéria em exame se insere no âmbito da competência do Estado membro, tendo

em vista a sua autonomia constitucional de auto-organização.
A luz do disposto no art. 61. VIII e XI, da Constituição Estadual, é imperiosa a sua

apreciação por esta Casa Legislativa.
No tocante à iniciativa legislativa, impõe-se observar a regra inserida no art. 66,

ifi "b" e "e", c/c O art. 90, V. da Carta mineira, que atribui ao Governador do Estado
a competência privativa para inaugurar o processo legislativo em matéria dessa
natureza, a saber:

"Art. 66 - São matéria de iniciativa privativa, além de outras previstas nesta
Constituição:

1- ...........................
ifi - do Governador do Estado:
a) ........................
b) a criação de cargo e função públicos da administração direta, autárquica e

fundacional e a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros da Lei
de Diretrizes Orçamentárias;

e) a criação, ..strutração e extinção de Secretaria de Estado. órgão autônomo e
entidade da administração indireta;".

Analisados os aspectos jurídicos, constitucionais e legais pertinentes ao projeto de
lei em apreço, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do Projeto

de Lei n° 1.594/98.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Genaro. relator - Marcos Helênio -

Ssebastiâo Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.609198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto de lei em tela, do Governador do Estado. encaminhado a esta Assembléia
por meio da Mensagem n° 253198, tem por finalidade substituir o Anexo 1 da Lei n°
12.729, de 30/12197, que altera a Lei n° 6.763, de 26112/75, que consolida a
legislação tributária do Estado e da outras providências.

Publicada em 2012/98, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, cabendo a esta Comissão emitir
parecer quanto aos aspectos de juridicidade. constitucionalidade e legalidade da
matéria, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. m, "a". do Regimento Interno.

Posteriormente, foi recebido nesta Casa o Projeto de Lei n° 1.633198, do Deputado
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Marcos Helênio, que tem por objetivo incluir alínea no inciso 1 do art. 12 da Lei n°
6.763, de 1975, reduzindo para 15% a aliquota de ICMS nas operações de
fornecimento de energia elétrica para consumo residencial. Publicada em 1313198, a
proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização
Financeira para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno. Por decisão da Mesa, a Presidência desta Casa, em sessão realizada no dia
1713198, nos termos do § 21 do art. 173 do Diploma Regimental, determinou a
anexação desta proposição ao Projeto de Lei n° 1.609198, por guardarem identidade
entre si.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.609198 tem por objetivo corrigir distorções provocadas pela

alteração do critério de definição da base de cálculo da Taxa Judiciária -
anteriormente o valor era fixo e correspondia a 17 UFIRs - e pelos percentuais
crescentes e progressivos, aplicáveis sobre o valor da causa, introduzidos pela Tabela
J. criada pelo art. 40 da Lei n° 12.729, de 30/12/97, que entrou em vigor em 1°/1/98.

Do ponto de vista da competência e da iniciativa, nenhum dos projetos contém
vícios nem irregularidades. Ambos atendem, pois, ao disposto no art. 24, 1, da
Constituição Federal, e no "caput do art. 65 da Constituição do Estado, prevendo
esta última Can& ainda, no art. 61. III, a competência desta Casa para dispor sobre
sistema tributário estadual, arrecadação e distribuição de rendas, vale dizer, a
matéria em exame deve ser disciplinada por lei em sentido formal, aprovada pelo
Legislativo e sancionada pelo Executivo.

Quanto ao aspecto de iniciativa, no âmbito do Estado de Minas Gerais, deve-se
observar, ainda, que tanto o Legislativo quanto o Executivo podem deflagar o
processo legislativo em matéria tributária, pois o ordenamento constitucional
estadual não a inseriu no domínio da iniciativa privativa de qualquer dos Poderes.

Ainda que se possa alegar que custas e taxa judiciária tenham idêntica base de
cálculo, não há óbice constitucional a que isso ocorra, pois a Carta Federal, em seu
art. 145, § 2°, e a Carta Estadual, em seu art. 144. § 2 0, impedem, apenas, que as
taxas tenham a mesma base de cálculo de impostos.

O art. 1° da proposta substitui o Anexo 1 a que se refere o citado art. 4° da Lei n°
12.729, de 1997. Tal anexo contém a Tabela J. com três faixas de valor da causa e
respectivos percentuais de aplicação: até lt$5.000.00. 1%; acima de R55.000.00 até
RS10.000,00. 1,51/o; e acima de R$l0.000,00. 2%.

Nos termos da citada mensagem do Governador do Estado que encaminhou a
proposição a esta Casa, os valores e respectivos percentuais de aplicação constantes
na nova Tabela J foram escalonados de tal forma que o percentual estabelecido para
a cobrança decresce na razão inversa do valor da causa, até estabilizar-se em 0,40%.

Ao primeiro exame, verifica-se que o projeto procura corrigir a distorção da
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legislação em vigor no que se refere à fixação do valor da Taxa Judiciária para os
níveis mais elevados do valor da causa.

Análise mais aprofundada, entretanto, permite-nos concluir que deve haver um
limite máximo para o valor da mencionada taxa

Cumpre registrar o comando da Constituição do Estado, no capítulo destinado às
finanças públicas, que, ao dispor sobre a instituição de tributos, sabiamente destaca o
caráter pessoal dos impostos, a saem graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte. Essa é, pois, a razão maior do questionaniento do projeto quanto à
inexistência de um teto para a fixação da Taxa Judiciária, em face do objetivo de
torná-la compatível com a capacidade contributiva do cidadão e para atender,
também, ao principio constitucional da razoabilidade.

A Lei n° 12.729, de 1997, no seu art. P. alterou vários dispositivos da Lei n°
6.763. de 26112/75, entre os quais o art. 107, neste caso com o intuito de antecipar o
recolhimento da Taxa Judiciária nos embargos à execução e na ação monitória, de
forma que ocorra no momento da distribuição da ação. A nosso ver, os embargos à
execução constituem direito do réu de opor-se, legitimamente, ao andamento do
feito, não sendo justo, pois, que ele seja obrigado a efetuar o pagamento da taxa,
calculada sobre o valor dado à causa no início desta, quando, na verdade, o réu
pretende, com essa medida judicial, fazer valer o seu direito subjetivo de opor-se à
execução. Se mantida a redação do texto legal, o direito de petição do réu toma-se
inócuo. Faz-se mister, pois, corrigir essa distorção.

Por medida de economia processual e oportunidade jurídica, julgamos conveniente
revigorar, nesta fase, o art. 136 da Lei n°6.763, de 1975.

Com efeito, a Lei n° 12.730, de 30112197, por meio de seu art. 2°, alterou o art. 136
da Lei n°6.763, de 1975, dando-lhe a seguinte redação:

"Art. 136 - A intervenção do sujeito passivo no processo tributário administrativo
far-se-á diretamente ou por intermédio de procurador munido de instrumento de
mandato regularmente outorgado".

Verifica-se, pelo exame desse dispositivo, que foi excluida a exigência de que o
procurador, no caso, seja advogado ou estagiário, devidamente inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil como constava no texto anterior do citado artigo, por tratar-se
de processo tributário-administrativo e por, subsidiariamente, aplicarem-se normas
da Lei Processual Civil, campo de atuação profissional privativa do advogado. Por
essa razão. faz-se mister restabelecer a redação do texto original do dispositivo.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.609198 com as Emendas n°s 1 a 3, que a seguir
apresentamos.

EMENDA N° 1
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Dê-se ao parágrafo único do art. 40 da Lei n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, a

seguinte redação:
"Mi 40 - .........................................
Parágrafo único - A aplicação de qualquer percentual nas faixas constantes na

Tabela J. a que se refere o "caput" deste artigo, não poderá resultar em valor inferior
a R$30M0 (trinta reais) nem em valor superior a R$4.000.00 (quatro mil reais).".

EMENDAN°2
O art. 107 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975, alterado pelo art. 10 da Lei

n° 12.729, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 107 - A Taxa Judiciária será recolhida:

- de ordinário, antes da distribuição do feito ou despacho do pedido inicial ou da
reconvenção;

II - a final:
a - no inventário e arrolamento, juntamente com a conta de custas;
b - na ação proposta por beneficiário da justiça gratuita ou pela União. por Estados,

municipios e demais entidades de direito público interno, pelo réu, se vencido,
mesmo em parte;

c - na ação penal pública, se condenado o réu;
d - na ação de alimentos;
e - no embargo a execução;
f - no mandado de segurança se este for denegado;
1H - na hipótese do art. 102, no mesmo prazo para o pagamento das custas

judiciais.
§ 1° - Na ação monitõria o recolhimento da Taxa Judiciária far-se-á no ato da

distribuição do feito.
§ 2° - E devido o pagamento ou a devolução da Taxa Judiciária referente à

diferença entre o valor dado à causa e a importância a final apurada ou resultante da
condenação definitiva.

§ 30 Decidida a impugnação do valor da causa, a parte será intimada a pagar a
diferença no prazo determinado pelo Juiz, que não excederá a 5 (cinco) dias.".

EMENDA N°3
O art. 136 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro de 1975. alterado pelo art. 2 0 da Lei

n° 12.730, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Mi. 136 - A intervenção do contribuinte no processo tributário-administrativo

far-se-á pessoalmente, ou por seus representantes legais na forma em que dispuser a
Lei Processual Civil, ou por intermédio de procurador que seja advogado ou
estagiário, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, munidos de
instrumento de mandato regularmente outorgado.".

Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
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Heis' Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa. relator - Antônio Júlio.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.609/98
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Chefe do Poder Executivo, encaminhado a esta

Casa por via da Mensagem n° 253198, tem por objetivo alterar dispositivos da Lei n°
12.729, de 30112197, e dar outras providências.

Publicada em 2012198, foi a proposição distribuída ás Comissões de Constituição e
Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Por força de requerimento
aprovado em Plenário, a matéria será também apreciada por esta Comissão.

Em razão de decisão da Mesa da Assembléia Legislativa, amparada pelo art. 173
do Regimento Interno, foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei n° 1.633198. do
Deputado Marcos Helênio.

Em reunião realizada em 1813198. foi o Projeto de Lei ri 0 1.609198 apreciado pela
Comissão de Constituição e Justiça. que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Agora, em face de requerimento do Deputado Marcos Helênio, vem a matéria a
esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
Conforme consta na própria mensagem governamental, a Lei n° 12.729, de 1997,

acabou por produzir uma inquestionável distorção no que diz respeito à cobrança da
Taxa Judiciária prevista na Lei n° 6.763. de 1975. Tal situação passou a onerar
excessivamente o cidadão que necessita dos serviços judiciais.

Diante dessa situação, que acabou por prejudicar o sagrado direito do cidadão de
recorrer ao Judiciário em face de lesão ou ameaça de lesão a seus direitos, o próprio
Governador do Estado cuidou de reparar o erro mediante o projeto em apreço.

O Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal n° 8.078, de 1990) impõe ao
poder público o dever de facilitar o acesso do cidadão ao Poder Judiciário. O projeto
aprovado, convertido na Lei n° 12.729, contraria flagrantemente tal garantia.

A tabela alternativa que acompanha o projeto em apreço não é a que reflete com
maior fidelidade os anseios da população, pois ainda onerará em muito o
consumidor.

Por outro lado, tais incorreções foram sanadas pelas emendas apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça. Tais reparos tornam o seu parecer incensurável.

Acrescentamos ao nosso parecer, entretanto, a Emenda n° 4. cujo objetivo é
facilitar ainda mais o acesso do consumidor à justiça, barateando os seus custos. Para
atingir esses objetivos, optamos por limitar o período de vigência da cobrança da
Taxa Judiciária,

Quanto ao Projeto de Lei n° 1.633198. entendemos que merece a nossa plena
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acolhida dado o seu relevante alcance social. Não há dúvidas de que essa proposição
procura corrigir uma inaceitável distorção: aplicação da aliquota de 30% de ICMS
sobre as operações de fornecimento de energia elétrica para consumo residencial.

Ora, a energia elétrica consumida em residência ganhou o mesmo "status" de
produtos supérfluos, como perfumes importados, motocicletas acima de 500cc, etc.
Sua aliquota superou até mesmo a incidente sobre os cigarros, o que é inaceitável. A
energia elétrica é hoje imprescindível em nosso dia-a-dia e, portanto, não pode ser
tão onerada.

Assim sendo, como forma de contemplar o conteúdo do projeto subscrito pelo
Deputado Marcos Helênio, apresentamos a Emenda n° 5 na conclusão do nosso
parecer.

Já a Emenda n° 6 objetiva compatibilizar a aplicação da Emenda n° 5 à Lei n°
6.763, ou seja, exclui a energia elétrica para consumo residencial do rol de produtos
sujeitos à aliquota de 30% de ICMS.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela aprovação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°

1.609198 com as Emendas n°s 1 a 3. da Comissão de Constituição e Justiça. e 4 a 6, a
seguir redigidas.

EMENDA N°4
Acrescente-se onde convier:
"Art..... - A Taxa Judiciária de que trata esta lei será exigida até 31 de dezembro

de 1998, quando será extinta.".
EMENDA N°5

Acrescente-se a seguinte alínea ao inciso 1 do art. 12 da Lei n° 6.763, de 26 de
dezembro de 1975:

"Art. 12 - .............
1- ....................
( ... ) 15% (quinze por cento) nas operações de fornecimento de energia elétrica para

consumo residencial.".
EMENDA N°6

Suprima-se a alínea g.2 do inciso 1 do art. 12 da Lei no 6.763. de 26 de dezembro
de 1975.

Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Gemido Nascimento. Presidente - Antônio Andrade. relator - Ambrósio Pinto.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.076196
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado José Maria Barros, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Confederação de Irmãos Beneficentes Evangélicos de
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Juiz de Fora - CIBEJF -, com sede no Município de Juiz de Fora.

Aprovado o projeto em 1° turno, sem emenda, cabe a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Ratificando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

entendemos ser pertinente declarar de utilidade pública a referida entidade, tendo em
vista a relevância de seu trabalho assistencial em favor das pessoas carentes que a ela
recorrem, alicerçado no principio cristão de amor ao próximo.

Pelas atividades de eminente caráter filantrópico que vem realizando, torna-se a
instituição merecedora do titulo declaratório que lhe está sendo outorgado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri 0 1.076196 no 2° turno,

na forma proposta.
Sala das Comissões. 20 de março de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI l'4° 1.258197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o projeto em tela dispõe sobre o recolhimento

de contribuição previdenciária por servidor em exercício de cargo em comissão em
outro Poder que não o de origem.

O projeto foi aprovado no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1, desta Comissão.
Agora, volta a este órgão técnico para receber parecer no 2 0 turno, nos termos
regimentais. A redação do vencido integra este parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é estabelecer que o servidor público da

administração direta, titular de cargo efetivo, que esteja em exercício de cargo em
comissão em outro Poder que não o de origem somente recolherá a contribuição
destinada ao custeio parcial dos proventos de aposentadoria relativa ao cargo em
comissão no qual se encontra em exercício. ficando vedado qualquer desconto
previdenciário complementar pela Ütularidade do cargo efetivo.

A proposição vem solucionar a situação de servidores estaduais que se afastaram
de suas funções para atuar em outros órgãos ou entidades como ocupantes de cargos
em comissão e vinham sofrendo descontos para complementação previdenciária e de
proventos de aposentadoria superiores aos percentuais devidos pela remuneração
efetivamente percebida. Contribuições adicionais ou complementares exigidas do
servidor constituem receita indevida, e o projeto veio sanar esse erro.

A diminuição de receita, do ponto de vista financeiro-orçamentário, será bastante
pequena, por ser pequeno o número de servidores nessa situação.
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Para solucionar erro de redação no Substitutivo no 1, apresentamos a Emenda no 1,

que apenas corrige a falta de n'na palavra no texto.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.258/97
com a Emenda n° 1 ao vencido no 10 turno, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Acrescente-se ao art. 1° a expressão "complementação de" logo após a expressão

"Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais e de".
Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Kemil Kumaira. Presidente - Antônio Roberto. relator - Dimas Rodrigues - Durval

Angelo.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.258/97

Proíbe a cobrança de complementação de contribuição previdenciária de ocupante
de cargo em comissão em exercício em outro Poder que não o de origem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. lo - Fica vedada a cobrança de complementação de contribuição

previdenciária para o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais e de contribuição para custeio parcial dos proventos de aposentadoria do
servidor público da administração direta e indireta do Estado em exercício de cargo
em comissão em órgão ou entidade de outro Poder que não o de origem.

Parágrafo único - O cálculo das contribuições de que trata o "caput" deste artigo
terá como base o estipêndio de contribuição do cargo pelo qual o servidor tiver feito
opção, conforme estabelecido no art. 25 da Lei n° 9.380, de 18 de dezembro de 1986.

Mi. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.469/98
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, a proposição em epígrafe pleiteia seja

solicitado ao Presidente da CEMIG o envio a esta Casa das seguintes informações, de
forma analítica, por município, mês a mês, no período compreendido entre janeiro de
1997 ejaneiro de 1998:

1 - o número de postos de atendimento ao consumidor daquela empresa existentes
no Estado;

2 - o número de funcionários lotados nesses postos;
3 - o quantitativo e a natureza das chamadas atendidas.
Publicado em 28/2/98, foi o requerimento encaminhado à Mesa para receber

parecer, nos termos do art. 79. VIII. "c". do Regimento Interno.
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Fundamentação

A matéria em exame insere-se no âmbito da competência privativa da Assembléia
Legislativa por força do art. 62. XXXI da Constituição do Estado, que determina:

"Ajt. 62- Compete privativamente à Assembléia Legislativa:

XXXI - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da
administração indireta;".

O requerimento submete-se, ainda, ao comando do art. 54, § 30, da Carta Estadual,
a seguir transcrito:

"Art. 54 - ......
§ 30 - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente

de entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Policia Militar e a
outras autoridades estaduais, e a recusa ou o não-atendimento no prazo de trinta
dias, ou a prestação de informação falsa constituem inflação administrativa, sujeita a
responsabilização.".

Analisada sob o aspecto do mérito, entendemos que a proposição versa sobre
matéria de interesse público, considerando que a resposta às indagações formuladas
permitirá o controle do Poder Legislativo sobre os serviços prestados pela CEMIG ao
consumidor.

A propósito, parece-nos importante considerar que, se o cidadão tem direito a uma
prestação de serviços públicos eficiente, mais razão ele tem para ser bem e
prontamente atendido pela CEMIU, que vende o seu produto como qualquer empresa
de mercado.

Conclusão
A vista do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento a° 2.469/98 na

forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia 18 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Dilzon Melo, relator - Francisco Ramalho - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.470/98

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado GUinar Machado, o requerimento em epígrafe, publicado
em 2812198. solicita seja encaminhado ao Secretário de Estado da Fazenda pedido de
informação sobre as aplicações que o Estado vem fazendo com os recursos oriundos
da venda das ações da CEMIG.

Cabe à Mesa, nos termos do Regimento Interno. analisar o requerimento e sobre
ele emitir parecer.

Fundamentação
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A alienação das ações da CEMIG foi autorizada pela Lei n° 11.968, de l°111195.

com as seguintes condições:
a) exclusão das ações que assegurem a participação majoritária do Estado no

capital votante;
b) aplicação dos recursos auferidos no pagamento da dívida pública e na execução

dos programas sociais previstos no Plano Plurianual de Ação Governamental -
PPAG.

Na lei autorizativa retrocitada não há nenhum dispositivo que obrigue a que se
informe a Assembléia Legislativa acerta dos valores e demais dados relativos à
execução dos contratos de alienação das ações da CEMIG. Por isso, faz-se mister a
aprovação do requerimento em comento, possibilitando que se conheça a destinação
dada aos recursos financeiros decorrentes da operação.

A operação de alienação das ações da CEMIG alcançou a cifra de
R$l.130.000.000.00. Consultando o balancete mensal do Estado referente ao mês de
dezembro de 1997, verificamos que o montante de recursos arrecadados na
modalidade de receita "Alienação de Bens Móveis", que abrange também os
ingressos financeiros provenientes de alienação da parte societária do Estado, foi de
R$385.000.000,00. valor inferior ao obtido na operação anteriormente citada.

A receita prevista com alienação de bens móveis na lei orçamentária para o
exercido de 1998 é de R$890.000.000.00. Podemos inferir que tais números se
baseiam na expectativa de recebimento dos valores ainda não pagos pela venda das
ações da CEMIG.

E necessário, portanto, que a Assembléia Legislativa, no cumprimento de sua
missão institucional de fiscalizar as rendas públicas e, com base no art. 62. XXXI, da
Constituição Estadual, receba do Secretário de Estado da Fazenda a relação analítica
da aplicação dos recursos oriundos da operação de venda das ações da referida
empresa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.470198 na forma

proposta.
Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Romeu Queiroz- Presidente - Ivo José. relator - Francisco Ramalho - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

O Sr. Presidente despachou, em 1913198, as seguintes comunicações:
Do Deputado José Milhão (2), dando ciência à Casa do falecimento das Sras.

Maria Cardoso Vilela, ocorrido em 17/3/98. e Clara Sólia Prado, ocorrido em
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18/3/98.

Do Deputado Paulo Schettino, dando ciência à Casa do falecimento do Sr. Rogério
Mansur Lauar, ocorrido em 1413198, em Almenara. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 24 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 2552 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 18/3/98
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - 2 a Parte (Ordem do Dia):
Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados Gilmar Machado
e Paulo Piau; aprovação - Discussão, em turno único, dos vetos às Proposições de Lei
n°s 13.528, 13.604 e 13.594; encerramento da discussão - Chamada para
recomposição do número regimental; existência de "quorum" para discussão -
Discussão, em turno único, do veto à Proposição de Lei n° 13.599; discurso do
Deputado Gilmar Machado; questão de ordem; chamada para recomposição do
número regimental; existência de "quorum" para a continuação dos trabalhos;
prosseguimento do discurso do Deputado Gilmar Machado; questão de ordem -
Encerramento.

-	Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo
Carneiro Leão - Agostinho Patrús - Ajiton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Ermano Batista - Gemido Nascimento - Gemido Santannã - Gil Pereira -
Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - Ibrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil
Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Maria José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguei
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricies Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h14min. a lista de

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



reunião anterior.
18 Parte

Ata
- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3°-Secretário, nas funções de 2°-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
28 Parte (Ordem do Dia)

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à
28 Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em

que solicita a inversão da pauta, de modo que os vetos sejam apreciados na seguinte
ordem: vetos às Proposições de L(i n°s 13.528, 13.604, 13.594 e 13.599. Em votação,
o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Vem à mesa requerimento do Deputado Paulo Piau, em que solicita a inversão da
pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 1.543/97 seja apreciado em primeiro lugar
entre os projetos em fase de discussão. Em votação, o requerimento. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528, que
dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia acessados pelo prefixo 900
e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para a votação do veto, e passa
discussão das demais matérias.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.604, que
regulamenta o parágrafo único do art. 194 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre a assistência social às populações de áreas inundadas por reservatórios e dá
outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão.
o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.594, que
regulamenta o art. 197 da Constituição do Estado, que dispõe sobre a
descentralização do ensino e dá outras providências. A Comissão Especial opina pela
manutenção do veto. Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. A Presidência, verificando, de plano, a inexistência de "quorum" para a
continuação dos trabalhos, solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição do "quorum",

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 31 Deputados. Há. portanto, "quorum"

para a discussão das matérias constantes na pauta
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Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.599, que

autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital social da COPASA e
dá outras providências. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em
discussão, o veto. Para discuti-lo, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,
pessoas presentes nas galerias, estamos aqui para encaminhar a discussão do veto
que o Governador do Estado opôs à proposição de lei referente às ações da COPASA-
MG. Vamos expressar o nosso posicionamento em relação a essa proposição, já que
um dos grandes debates que tivemos aqui, no final do ano passado, foi exatamente o
referente a essa empressa.

A nossa bancada apresentou a emenda que foi objeto de veto por parte do
Governador do Estado porque, no nosso entendimento, a COPASA-MG tem
necessidade de que seus recursos sejam investidos de fato em saneamento básico.
Hoje. no Estado, lia uma grande carência de redes de esgoto e de ligações de água, e
estamos assistindo agora, não só em Belo Horizonte como no conjunto do Estado, a
uma epidemia de dengue, exatamente porque nos faltam redes de água e esgoto.
Precisamos de melhor infra-estrutura de saneamento. Quanto mais nos faltam essas
redes de saneamento, maiores são os problemas que nos surgem. Sem o tratamento
adequado da água, os rios são um foco de proliferação de doenças. E o que estamos
vendo no caso da dengue.

Há necessidade de que nos posicionemos contrariamente à medida do Governo de
destinar os recursos da COPASA - MG para outras finalidades que não a atividade-
fim da empresa, que é a de garantir água potável e, acima de tudo, saneamento
básico nas áreas do Estado onde presta serviços

Posicionamo-nos contra a utilização desses recursos para outros fins, porque, se
continuarmos abrindo brechas para que o Governo desmonte, para que realmente
abra mão do nosso patrimônio sem que haja um reinvestimento, sem que de fato o
povo de Minas possa ver o dinheiro voltado para a atividade-fim da empresa, vamos
acabar ficando sem saneamento básico, sem a Companhia e sem patrimônio. Isso é
extremamente grave. Gostaríamos, então, de discutir com os Deputados e as
Deputadas essa questão. E fundamental que tenhamos nesta Casa um debate
profundo a esse respeito.

No final do ano passado. quando da votação da matéria, a Casa entendeu que havia
a necessidade de resguardar e preservar o patrimônio da empresa e permitir, como
está colocado aqui, que o Governo rediscuta a venda de parte das ações, desde que
esse dinheiro fique alocado para a venda, para o reinvestimento nessas áreas. Agora,
o que não pode é o Governo dizer que somos apenas contra. Ele diz que precisamos
abater parte da divida. Não, estamos nos posicionando contra a utilização desses
recursos para outros fins. E muito simples, basta fazermos um debate sobre isso.
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O Líder do Governo disse que os Deputados têm acesso a qualquer informação,

mas até hoje estamos esperando o contrato de renegociação da dívida que foi feito
entre o Governo do Estado e a União. Ele ainda não chegou à Assembléia
Legislativa. Até hoje, os Deputados e as Deputadas não tiveram acesso a essa
documentação. Com ela, poderíamos ver qual é o comprometimento no pagamento
da divida que diz respeito à COPASA-MG. Se não tivermos informações claras e
precisas, como vamos colocar essa empresa à disposição, á venda sem resguardar o
direito dos consumidores ao saneamento e à rede de água?

Queremos discutir em cima dos argumentos utilizados pelo Governador do Estado.
Vou ler para que os Deputados possam entender a argumentação que ele utilizou.
Depois, vou fazer a contra-argumentação. O Govemador, ao rejeitar o veto, coloca o
seguinte:

- Lê as razões do veto, constantes na Mensagem n° 245198, publicada na edição de
24/1/98.

Bom, diante dessa argumentação formulada pelo Governador do Estado, temos a
dizer o seguinte: já que a Comissão, que examinou o assunto com mais tempo, com
mais tranqüilidade, analisando os aspectos constitucionais, os aspectos jurídicos, se
posiciona da seguinte maneira em relação a esse veto (...)

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Deputado Gilmar Machado, podemos perceber que

o assunto que V. Exa. aborda é muito importante. E importante pelo fato de que
precisa ser discutido, uma vez que se propõe numa emenda do PT que o dinheiro
arrecadado com venda de estatal seja aplicado em saneamento básico. Aí, questiono.

Aprovo, porque acho que a aplicação em saneamento básico de qualquer recurso
obtido pelo Governo com a venda de estatais é de grande importância, uma vez que o
meio ambiente em nosso Pais e em nosso Estado é uma vergonha para a nossa
Nação.

Entretanto, fica aí um contra-senso, e eu queria ouvir mais. Por quê? Ora, a estatal
é vendida, e com o dinheiro da venda o Estado faz o trabalho que ela deveria fazer.
Um exemplo: eu te vendo a minha empresa e, com o dinheiro que você me pagar,
executo o trabalho que você deveria executar. Porque todos sabemos que, na verdade.
a COPASA-MG não faz o trabalho que deveria. Estive recentemente em Januária,
para onde fui chamado pelo pessoal do Praia Clube, e ali pudemos perceber um mau
cheiro enorme, com o esgoto caindo livre. Ainda assim, a COPASA-MG cobra pela
rede de esgoto, da mesma forma como andou cobrando taxa de lixo de Prefeituras,
colocando a seguinte condição: é ilegal cobrar, mas, se vocês não pagarem a taxa de
lixo, retiraremos a água da cidade. Isso acontece porque se trata de um monopólio.

Mas o Estado já entra dando uma benesse muito grande, porque, se ele vender as
ações de uma estatal para uma empresa privada, é necessário que essa empresa
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cumpra sua obrigação de saneamento. E  Estado vai sanear para ela?

Por achar o assunto muito importante e por constatar, como V. Exa. também pode
ver, que não há ninguém aqui, eu gostaria que V. Exa. interrompesse sua
participação e que o Presidente. Deputado Romeu Queiroz. encerrasse esta reunião,
porque ele pode verificar, de plano. que não há "quorum" para a votação nem para
ouvirmos tão importante assunto. Sr. Presidente, o assunto é de extrema importância,
assim como sua votação, e V. Exa. pode perceber que não há "quorum". Assim, eu
pediria a V. Exa. que, de plano, encerrasse esta reunião.

O Sr. Presidente - Como se trata de matérias importantes da pauta, a Presidência
vai determinar a recomposição do "quoruin". Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados; há 7 Deputados em

reuniões de comissões. totalizando 36 Deputados. Há "quorum" para a continuação
dos trabalhos. Com a palavra, para continuar a discutir a matéria, o Deputado
Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Obrigado. Sr. Presidente. Gostaria depois, de
responder às indagações pertinentes do Deputado Raul Lima Neto sobre a venda das
ações da COPASA-MG. Mas queria voltar, em primeiro lugar, se me permitir o
Deputado Raul Lima Neto, à fase em que eu estava tentando contestar isso. Vou aqui
apresentar as razões por que entendo que houve um equívoco por parte do
Governador do Estado, ao opor os dois vetos. Posteriormente, responderei à
indagação de V. Exa.. que realmente procede.

O que faz o primeiro dispositivo aqui levantado? Ele procura viabilizar a gerência
dos recursos do Fundo de Financiamento para as Aguas e Esgotos - FAE. "Utilizar
na integralização do capital social da COPASA-MG, por um conselho composto por
representantes do poder público estadual, dos municípios e da sociedade civil". O §
30 vincula a aplicação dos recursos arrecadados, em decorrência da alienação de
ações da empresa, na construção de sistema de saneamento básico, diferentemente do
que assegurou o Chefe do Poder Executivo nas razões do veto.. "AS medidas
preconizadas nas disposições anteriormente citadas vão ao encontro dos mais altos
interesses da população, como também da própria administração pública estadual.
No que concerne à participação dos poderes públicos estadual e municipal e da
sociedade civil no conselho gestor dos recursos oriundos do FALE, para a
integraJização do capital social da COPASA-MG, devem ser considerados os
seguintes aspectos: primeiro, embora seja uma sociedade anônima, a COPASA-MG é
também uma entidade da administração indireta do Estado, com o capital quase
exclusivamente público, que funciona mediante a orientação política do poder
público". Então, a primeira argumentação do Governo é a de que, sendo a COPASA-
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MG uma sociedade anônima... Se partíssemos apenas desse pressuposto, ele estaria
correto, porque mima sociedade anônima, evidentemente, os acionistas é que
participam, deliberam e montam exatamente os seus conselhos. Mas, mim segundo
momento, temos que levar em consideração que a COPASA-MG. além de ser uma
sociedade anônima, é também uma empresa da administração indireta do Estado.
Sendo uma empresa da administração indireta do Estado. conseqüentemente - e ela
tem a maior parte de seu capital oriunda do Poder Executivo... Portanto, é um
dinheiro que é do povo do Estado. Se ela é uma empresa cujos recursos, em sua
maioria, são oriundos do poder público, evidentemente, o poder público tem como
interferir nesse processo. A sociedade tem o direito de interferir nas decisões e nas
definições. Como a população pode fazer isso? Ela não tem como participar do
processo todo de uma só vez. O que ela faz, então? Como a sociedade participa desse
processo? Ela participa através das representações. E. em determinadas ações e
fundos, temos o quê? Temos a presença de quem? De representantes da sociedade
civil, através de conselhos, que vão, então, definir onde e como vão ser utilizados os
recursos do poder público e do Estado. Ai. então, não procede a argumentação do
Executivo de que a sociedade civil não pode participar. Ou seja, cai por terra essa
argumentação do Governo. No que concerne à participação do poder público
estadual, a COPASA-MG está sujeita, então, como uma empresa da administração
indireta, portanto, uma empresa que tem a maior parte de seu capital proveniente do
poder público. Ela também está sujeita aos princípios norteadores da atividade
pública, constantes no art. 37 da Constituição da República, devendo ser observadas
as questões ligadas ã moralidade e à publicidade dos atos praticados pelos Diretores
daquela empresa. Aí. mais uma argumentação que parece ter passado despercebida
ao Poder Executivo e, portanto, aos juristas do Palácio da Liberdade.

Como empresa pública, ela está sujeita ao art. 37 da Constituição Federal. Ela tem
que se sujeitar ao que reza o referido artigo. Não há como ignorar a Constituição
Federal. Governador de Estado não pode passar por cima da Constituição Federal;
ele tem, sim, que observá-la criteriosamente. Dele é exigido o cumprimento da regra.

O art. 37 da Constituição Federal é muito claro e diz que toda empresa da
adm i nistração indireta com a participação do poder público tem por obrigação dar
transparência a todos os números. E obrigada a dizer se houve lucro, se houve
prejuízo, onde gasta e como gasta, pois o próprio nome, empresa pública, já diz que
não se pode ter nada encoberto.

O que observamos no Estado de Minas é que o atual Governador não é chegado a
tornar públicas as informações; é chegado apenas a flazer propaganda.

A questão da COPASA-MG tem a ver com o acordo assinado com o Governo
Federal para a negociação da divida. Por que o Governo do Estado insiste em não
permitir que a Assembléia Legislativa, Casa dos representantes legítimos do povo
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mineiro, tenha acesso às informações relativas ao acordo? Sabemos que o contrato é
muito ruim, mas parece que o Governo considera-o pior ainda, porque não permite
que a Assembléia Legislativa tenha acesso a ele. Quando alguém do poder público
esconde informações é porque alguma coisa errada fez e não pode deixar que as
pessoas vislumbrem o eito.

Trata-se de um acordo muito mal elaborado. Foi excelente para a União, mas um
desastre para Minas Gerais, e a COPASA está envolvida nisso.

O Governador não pode continuar insistindo no boicote às informações à
sociedade, impedindo-a de controlar as empresas públicas. E constitucional e
plenamente possível que o cidadão acompanhe os gastos públicos.

Não ficando apenas neste itein, prossigamos com as provas de que o Governador
cometeu um equívoco ao vetar aquele artigo: "Dessa forma, torna-se salutar a
inclusão dos municípios mineiros, e especialmente da sociedade civil, no conselho
gestor, para definir a aplicação dos recursos públicos oriundos do Fundo de
Financiamento para Agua e Esgoto numa gestão participativa, já reconhecida pelos
resultados positivos alcançados por diversas administrações municipais nos últimos
anos".

Há municípios que não utilizam os serviços da COPASA. Há alguns que têm seu
departamento municipal de água e esgoto, o DEMAE. como é o caso de Uberlândia,
minha cidade. Vamos ver que o DEMAE possui conselho, para que a população
possa discutir, possa deliberar, e é uma empresa de sociedade anônima, porque tem
ações colocadas no mercado, e as pessoas podem livremente comprar essas ações.

Por que nesse município, que tem a mesma natureza, as mesmas características,
não há problema? Lá o Governo do Estado e as pessoas ligadas a ele, em nenhum
momento, contestaram, questionaram que não poderia haver empresa. Inclusive,
participam das eleições para a escolha dos conselheiros. Mas, quando chega a parte
do Governo do Estado, ai há problema. Lá pode participar, aqui não pode. Não
conseguimos entender essa política de dois pesos e duas medidas, utilizada pelo
Governo do Estado. Quando lhe interessa participar e colocar os seus representantes
para interferir, ele participa. Quando não lhe interessa, tem apenas o objetivo de
dirigir sozinho, sem a participação de ninguém, ai não pode. Aí vemos mais uma
incoerência do atual Governador do Estado. Ele quer que todas as empresas e
administrações dos municípios permitam que tenham conselhos, que as pessoas
possam participar, deliberar, atuar, não há nenhum problema. Porém, quando é
conselho para controlar e fiscalizar as empresas do Estado, aí não pode, porque vai
incomodar. Vão querer saber exatamente onde ele está gastando o dinheiro, quanto
foi gasto para as novelinhas, enquanto a maioria das pessoas estão sem saneamento
básico. As pessoas poderão saber quanto custou a novela na televisão, porque a
novela da vida continua, é o povo sem saneamento básico, pegando dengue. porque



478
não há redes de esgoto. Essa novela, o Governador não mostra para o povo de Minas,
quer esconder.

E essa questão que queremos discutir. Se o Governo quer fazer novela, vamos fazê-
la, mas mostrar uma que resolva o problema de verdade, não apenas na televisão. E
muito cômodo, é só contratar os artistas e fazer a cena que quiser.

Infelizmente, Governador do Estado, enquanto o senhor está no Palácio, tranqüilo,
com as novelas da televisão, o povo está vivendo sem rede de esgotos, sem água
encanada, sem água potável, passando dificuldades, e V. Exa. quer pegar dinheiro
para colocar em outras coisas e pagar as suas novelinhas de televisão. E contra isso
que estamos nos levantando, pedindo que os Deputados votem contra o veto.

E inadmissível que o Governo continue insensível, querendo pegar os recursos que
deveriam estar sendo colocados em saneamento para cuidar da questão ambiental.

Vimos também que o Governador colocou na novelinha que, no final do ano, a
Lagoa da Pampulha estaria recuperada, as redes de esgoto, os rios estariam correndo
limpinhos e o povo poderia tomar banho no Arrudas. Desafio o Governador Eduardo
A.zeredo, em dezembro, a nadar no Arrudas. Desafio o Governador Eduardo Azeredo
a nadar na Lagoa da Pampulba. Vamos lá Governador, vamos ver como o rio estará
no final do ano. Vai nadar no Airadas.

Vamos parar de tentar enganar as pessoas com o próprio dinheiro delas, porque o
dinheiro está saindo da COPASA, que é uma empresa da administração indireta e, se
é do Governo, é do povo. Vamos parar de utilizar mal os recursos das pessoas.
Vamos discutir concretamente por que não temos os conselhos, que poderiam definir
como gastar e como resolver as questões ambientais.

O Deputado Raul Lima Neto, que me apartou, realmente tem razão. Precisamos
começar a ter uma outra visão da questão ambiental. Precisamos ter, de fato, uma
preocupação muito grande em saber como estão os nossos rios, as lagoas, saber como
vamos preservar o ambiente, para que as pessoas possam ter um padrão de vida
melhor. É exatamente para essas questões que estamos tentando alertar os
Deputados.

Ao rejeitar esse veto, queremos argumentar que as epidemias a que estamos
assistindo ocorrem exatamente por falta de investimentos. Hoje, não estamos
enfrentando só a epidemia de dengue. Temos também a hepatite, a febre amarela e
uma série de doenças que imaginávamos já ter superado ou que não teríamos mais
que conviver com elas. Imaginávamos que já tinhmos liquidado com esse problema.
Dizem que o Brasil tem avançado nessa questão, e eu trabalho para que melhore,
para que não tenhamos um povo com doenças do século passado, que poderíamos já
ter superado, porque já temos tecnologia e conhecimento científico que nos
permitiriam não mais estar convivendo com esses problemas. Mas, para isso
precisaríamos estar investindo em saneamento básico. E. nesse aspecto. a COPASA
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tem um papel flmdamental para o conjunto do Estado de Minas Gerais, porque a
maior parte das redes de água, esgoto e de saneamento básico vem da COPASA. São
poucos os municípios do Estado que têm os seus departamentos municipais de água e
esgoto. Então, a atuação da COPASA abrange a maior parte do Estado.

E por isso que a nossa preocupação com a COPASA e, principalmente, com a
saúde do povo é muito grande. Não basta o Governador falar que está preocupado
com a saúde do povo só na novelinha da televisão, tem que mostrar isso com ações
objetivas e concretas, e são exatamente essas que não estamos conseguindo perceber.
O Governador enviou para a Assembléia Legislativa o veto a esses artigos, referentes
aos recursos da COPAS& mas não o vimos, em momento algum. dizer que vai
colocar esses recursos á disposição, para diminuir as dificuldades que a população
enfrenta com a falta de água e de redes de esgoto.

E por isso que estamos pedindo aos Deputados que digam "não" a esse veto, para
que possamos, de fato, fazer com que a COPASA tenha como finalidade primeira
garantir que a água chegue a todos os lugares. Estive em Ribeirão das Neves há 15
dias, aqui na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e pude perceber o descaso
com que o Governo do Estado está tratando os moradores da região. Não foi feita a
ligação das redes de água e esgoto, e o povo quer pagar. Em alguns lugares já está
até pagando antecipadamente. O serviço não chega porque o Governador precisa
desse dinheiro para outras coisas que não a rede de água e esgoto e porque quer
utilizar esse dinheiro da COPASA-MG para pagamento de dividas. Aí o Governador
quer dar uma aparência de que realmente vai gastar.

Ele diz que vetou porque vai utilizar parte desse dinheiro para pagar a dívida e
parte para colocar no PMDI - Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado. E
vai dizer, também, que está gastando muito no vale do Jequitinhonha para construir
barragens maravilhosas. Mas, recentemente, estivemos lá e vimos que Minas Novas
em breve terá de decretar estado de calamidade pública por causa da falta de água.
Além de não estar chovendo, não há barragens. Vamos ter problemas em Rnbim, em
Itaobim e em outros lugares. Mas como pode ser isso? Não construíram barragens e
mais barragens? Onde estão as barragens?	 -

Vamos parar de enganar as pessoas e de ficar fazendo novelinha. Não tenho nada
contra isso. Podem continuar colecionando tampinhas e fazendo o que querem. Mas
vamos também gastar um pouco de tempo olhando para o drama da vida das pessoas
no dia-a-dia. Pode continuar fazendo suas novelinhas. desde que o faça dentro da
legislação. já que o TRE as proibiu por serem ilegais. O Governador fala muito em
legalidade. mas faz exatamente o que não pode ser feito. Mas, dentro da lei, pode
fazer as novelinlias. Não há problemas. Mas, além de ver novelas, vamos ver a vida
do povo no dia-a-dia. Vamos a Ribeirão das Neves para observar a situação da
cidade. Vamos a Ibirité. a Caeté. a Venda Nova. Vamos andar. Vamos sair um pouco
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do Palácio para conhecer melhor este Estado.

O que nos deixa entristecidos, ao vermos o veto a esse projeto, é a insensibilidade.
A coisa é igual com o Presidente da República. Se perguntarmos a ele qualquer coisa
sobre os problemas ou as peças de teatro de Paris, ele responderá. Ele é maravilhoso.
Sabe o que está acontecendo em Londres. Ele fala inglês e francês. Responde tudo
nesses idiomas. Se precisar falar alemão ou nisso, ele fala. E conhece todos os
problemas de lá. Só falta conhecer os problemas do brasileiro. O resto ele conhece
bem. Mas nós precisamos de pessoas que se preocupem com os problemas dos
brasileiros, dos mineiros. E disso que precisamos em Minas Gerais.

Por isso vamos continuar discutindo à exaustão o problema da COPASA-MG.
Queremos o dinheiro da COPAS A-MG. para que a água encanada chegue às casas
das pessoas, para que se faça a rede de esgoto, para que tenhamos a diminuição dos
problemas com a dengue e dos problemas resultantes da falta de redes de esgoto.
Essa é a nossa preocupação. O que temos, nesta tribuna, no regime democrático, é
nossa voz, para tentarmos argumentar. E vamos fazer isso, enquanto o Regimento
Interno permitir. E nada faremos em desacordo com o Regimento, pois aprendemos a
respeitá-lo para podermos cobrar, apesar de o Governador não saber muito o que
significa o respeito à lei, à Constituição.

Vamos continuar insistindo, cobrando, e, aproveitando a presença do Líder do
Governo. Deputado Péricles Ferreira. queremos dizer que o Governo alegou ter
rejeitado isso aqui por precisar de parte do dinheiro para pagar a dívida. Deputado
Péricles Fe~ onde está o contrato de renegociação da dívida? Outro dia, numa
entrevista a um jornal, o Deputado Péricles Ferreira disse que eu era um demagogo.
Eu havia apresentado uni requerimento pedindo informações. Ele disse que eu era
um demagogo, porque não precisava de requerimento, já que o Deputado, a qualquer
hora consegue qualquer projeto e qualquer informação do Governo do Estado. Mas
até hoje não chegou a informação. Onde estão as informações. Deputado Péricles
Ferreira? A Assembléia já aprovou. São 30 dias para que cheguem as informações e,
até agora, nada Por que será que elas não chegaram? Eu pergunto: quem é o
demagogo?

Questão de Ordem
O Deputado Adelmo Carneiro Leão - A informação é básica para que possamos

exercer integralmente nossa função parlamentar. A discussão que está sendo feita
hoje é para apontarmos para os colegas, para o Presidente desta Casa e para o
Governo a necessidade de que este nos encaminhe essas informações. Só assim
poderemos exercer bem o nosso mandato; só assim os cidadãos mineiros poderão
conhecer o nosso trabalho.

Seria mais interessante que essa discussão continuasse no momento em que um
número maior de parlamentares estivesse presente. Por isso, solicito ao Presidente,



rs'

481
Deputado Romeu Queiroz, que encerre, de plano, por falta de "quonmi", esta
reunião.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 22 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

13.594
Às quinze horas do dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo, Wilson Pires
(substituindo este ao Deputado Geraldo Santanna, por indicação da Liderança do
PFL) e Maria José Haueisen (substituindo o Deputado Toninho Zeitune, por
indicação do Líder do Bloco Parlamentar de Oposição), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Mauro Lobo,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura
da ata da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a
Presidência dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar o
parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.594. Na ausência do Deputado
Antônio Andrade, anteriormente designado como relator, o Presidente redistribui a
matéria à Deputada Maria José Haueisen, que emite parecer pela rejeição do veto.
Submetido a discussão e votação, é o parecer rejeitado. A Presidência designa como
novo relator o Deputado Wilson Pires, que emite parecer pela manutenção do veto.
Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência suspende os trabalhos para que seja lavrada esta ata. Reabertos
os trabalhos, o Presidente solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à leitura da
ata. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a Presidência dispensa a
leitura, considera aprovada a ata solicita aos Deputados que a subscrevam e encerra
os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões. 17 de março de 1998.
Mauro Lobo. Presidente - Wilson Pires - Maria José Haneisen.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA 25 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA REIJMÃO DE DEBATES, EM 23/3/98
Presidência do Deputado Tarcísio Henriques

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

- Comparecem os Deputados:
Gemido Rezende - Agostinho Patrús - Alberto Pinto Coelho - Ambrósio Pinto -

Dimas Rodrigues - Gemido Nascimento - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - Luiz Fernando Faria - Miguel Barbosa - Péricles
Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Tarcísio Henriques) - As 20h15min. a lista de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa
de abrir a reunião, por falta de «quorum" e convoca os Deputados para a
extraordinária de amanhã dia 24, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária, também de amanhã . às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A
ordem do dia anunciada é a publicada na edição anterior.).

ATA DA p REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°
47/97, DE AUTORIA DO GOVERNADOR DO ESTADO, QUE SUPRIME O § 6°

DO ART. 36 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia nove de dezembro de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ambrôsio Pinto, Wilson Pires e João Batista de Oliveira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc". Deputado Ambrósio
Pinto, declara abertos os trabalhos e informa que não há ata a ser lida, por ser esta a
primeira reunião da Comissão e que a finalidade da reunião é eleger o Presidente e o
Vice-Presidente e designar o relator. O Presidente "ad hoc" determina a distribuição
das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado João Batista
de Oliveira para atuar como escrutinador. Procedida a apuração dos votos, o
Presidente "ad hoc" proclama eleitos, para Presidente, o Deputado Wilson Pires, e,
para Vice-Presidente, o Deputado João Batista de Oliveira. A seguir, declara
empossado o Deputado Wilson Pires como Presidente e passa a ele a direção dos
trabalhos. 0 Deputado Wilson Pires agradece a confiança nele depositada, declara
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empossado como Vice-Presidente o Deputado João Batista de Oliveira e, na
oportunidade, designa relator da matéria o Deputado Ambrósio Pinto. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a reunião extraordinária a ser realizada no dia
16112197, às 14h3Omin. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
Wilson Pires. Presidente - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade.

ATA DA Sã REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros,
Gilmar Machado, Marco Régis, Anderson Adauto e Paulo Piau (substituindo este ao
Deputado Sebastião Navarro, por indicação da Liderança do PFL). membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado José
Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Por
solicitação do Presidente, o Deputado Marco Régis lê a seguinte correspondência:
Oficio n° 148197, do Sr. Ciríaeo Serpa de Menezes. Superintendente Regional da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, encaminhando cópia do
convênio firmado entre esse órgão e o Colégio Razão, para atendimento a estudantes,
de acordo com o Programa de Apoio a Estudantes e Recém-Formandos da
CODEVASF; oficios do Sr. Josecler Gomes Moreira. coordenador do Programa
Acorda. Brasil. parabenizando a Comissão pelo apoio que tem sido dado ao Projeto
Cidadãos para o Século XXI. do Pacto de Minas Pela Educação, que busca resgatar a
qualidade do ensino em Minas Gerais; do Deputado João Batista de Oliveira,
encaminhando cópia de oficio e dossiê da Federação de Associações e Pais de Alunos
de Minas Gerais remetidos ao Ministro da Educação e ao Secretário da Educação,
contendo denúncias de escolas públicas mineiras quanto à cobrança de taxas e
contribuições indevidas; Oficio n° 7/98 do Desembargador Lúcio Urbano. Presidente
do Tribunal de Justiça do Estado. encaminhando cópia da Resolução n° 294195. que
disciplina a denominação dos prédios de fóruns; impressos da Secretaria da
Educação contendo informações sobre a mudança do ensino e o processo de
aceleração da aprendizagem em Minas Gerais. O Presidente passa, a seguir, a
designar os relatores dos Projetos de Lei n°5 1.333 (Deputado José Henrique), 1.372
(Deputado Gilmar Machado). 1.406 (Deputado Marco Régis). 1.497 (Deputado
Sebastião Navarro Vieira) e 1.498197 (Deputado José Henrique). Registra-se, neste
momento, a presença do Deputado Sebastião Navarro Vieira Esgotada a matéria
destinada à 1' Parte da Reunião. o Presidente passa à P Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de parecer sobre proposição sujeita à
apreciação do Plenário. O relator do Projeto de Lei n° 1.447197, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, emite parecer, em 1 0 turno, pela aprovação da matéria com as
Emendas n°5 1 e 2, que apresenta. Submetido a discussão e votação, é aprovado o
parecer. A seguir, o Presidente passa à 2 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 2 0 turno, os Projetos de Lei nos
1.340 e 1.412/97 (relator: Deputado José Henrique); 1.342197 na forma do vencido
em 1° turno (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); 1.353 e 1.434197 (relator:
Deputado Marco Régis), e 1.388197 (relator: Deputado Gilinar Machado). São
aprovados, em 1 0 turno, os Projetos de Lei n°s 1.471 (relator: Deputado Gilmar
Machado). 1.475 (relator: Deputado Marco Régis) e 1.491197 (relator: Deputado
Sebastião Navarro Vieira). Prosseguindo, o Presidente submete a votação, nos termos
do parágrafo único do art. 103 do Regimento Interno, e são aprovados os
Requerimentos n°s 2.452, 2.453, 2.455, 2.458197 e 2.461, 2.464 e 2.465/98, tendo
sido transferida a direção dos trabalhos ao Deputado Sebastião Navarro Vieira
durante a votação do Requerimento n° 2.453. Após, o Presidente passa à V Parte da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposição da Comissão, e
são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Piau, que requer seja realizado
um ciclo de debates sobre a transformação da escola em local de formação da
cidadania, e Guinar Machado, que requer a realização de uma audiência pública,
com autoridades e representantes da educação, visando a implantar o Grupo de
Trabalho de que trata a Lei n° 12.766, de 1998. Nesta parte da reunião, o Presidente
acusa o recebimento e defere o requerimento do Deputado Jorge Hannas, que solicita
a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de Lei D 836/96, em face da perda de prazo
para a emissão de parecer. A seguir. o Presidente submete a discussão e votação, e é
aprovado, o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.428197. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
José Maria Barros. Presidente - José Henrique - Paulo Nau.

ATA DA SP REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dez de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
Nascimento. José Militão, Ambrósio Pinto e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Gemido
Nascimento, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que
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proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Em seguida, informa que a reunião se destina a realizar
audiência pública, por ocasião da Semana do Consumidor, com representantes da
sociedade civil, a fim de obter informações sobre os serviços prestados pela
COPASA-MG. pela CEJvIIG e pela TELEMIG. Esgotada a matéria destinada à P
Parte da reunião, a Presidência passa à V Fase da Ordem do Dia. compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão, O Deputado Ambrósio Pinto
procede à leitura de requerimentos do Deputado Marcos Helênio, em que solicita
sejam ouvidos na Comissão representantes da TELEMIG e do PROCON-BI, a
respeito da cobrança não autorizada, na fatura mensal dos serviços de telefonia
prestados por aquela empresa a pessoas jurídicas, de contribuição em favor da
entidade CRER-VIP; e sejam convidados a participar de reunião da Comissão
representantes da CEMIG. do SrNDIELETRO. do PROCON-ER do PROCON-MG
e do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, para discutir o
novo sistema de tarifas da CEMIG. chamado "tarifa amarela", especialmente no que
tange a seus possíveis beneficios ao consumidor. Submetidos a votação, são os
requerimentos rejeitados, com voto favorável do Deputado Geraldo Nascimento. A
seguir, a Presidência informa aos Deputados e aos demais participantes que serão
ouvidos na reunião os Srs. Gelton Palmien Abud e Emílio Vasconcelios,
representantes da COPASA-MG; Ricardo Henrique de Meio Fonseca e Frederico da
Silva Passos, representantes da TELEMIG; José da Costa Carvalho Neto,
representante da CEMIG, e Rodrigo Botelho Campos. Coordenador do PROCON-
BH. Registra. ainda, a presença do Sr. Danilo Santana. Presidente da Associação
Brasileira de Consumidores. e das Sras. Lúcia Pacifico Homõm e Maria Mônica de
Oliveira Castro, representantes do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de
Minas Gerais. Prosseguindo, o Presidente tece suas considerações iniciais sobre o
objetivo da reunião e passa a palavra aos convidados para que façam suas
explanações. Os expositores esclarecem que as empresas precisam reajustar as tarifas
para adequar os serviços e possibilitar sua expansão com qualidade. O Coordenador
do PROCON-BH fala da importância do Código de Defesa do Consumidor, que
completa sete anos de vigência, e acrescenta que a mudança nas relações de consumo
fez com que houvesse uma redefinição dos serviços e se refletiu até no volume de
reclamações que as entidades recebem. Os convidados respondem, ainda, às
perguntas formuladas pelos Deputados e participantes. conforme consta nas notas
taquigráficas. O Presidente tece suas últimas considerações e agradece aos
convidados pelos valiosos subsídios trazidos à Comissão. Cumprida a finalidade da
reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões. 17 de março de 1998.
Geraldo Nascimento. Presidente - João Leite - Ambrósio Pinto - Antônio Roberto.

ATA DA la REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRiTO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO DOS
ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL - DOPS
As dez horas do dia dez de março de mil novecentos e noventa e oito, comparecem

na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta, Wilson Pires, Adelmo
Carneiro Leão e Ivair Nogueira, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente faz a leitura do Oficio ri0 2.769/97, encaminhado pelo Sr. Santos Moreira.
Secretário de Estado da Segurança Pública, prestando informações a respeito dos
arquivos do DOPS. A Presidência esclarece que a finalidade da reunião é tratar de
assuntos de interesse da Comissão. O Deputado Ivair Nogueira passa às mãos do
Presidente fichas dos arquivos do DOPS, sobre as quais o Deputado Wilson Pires
solicita maiores informações. O Deputado Ivair Nogueira esclarece que elas foram
jogadas na porta da emissora CBN por pessoa não identificada. O Presidente recebe o
material e determina sejam tomadas providências para se comprovar sua
autenticidade. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira. relator, apresenta um
cronograma contendo proposta para o desenvolvimento dos trabalhos da Comissão.
Colocado em discussão e votação, é o cronograma aprovado. O Deputado Adelino
Carneiro Leão apresenta requerimento, pedindo seja enviado oficio à Rede Globo
solicitando cópia integral da reportagem relativa a esta CPI realizada em 613198, no
Posto de Identificação da Assembléia Legislativa. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Adelino Carneiro Leão - Antônio Roberto - Jvair

Nogueira.
ATA DA 6P REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e quarenta minutos do dia doze de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dunas Rodrigues,
Arnaldo Penna, Wilson Trópia e Aílton Vilela. membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Dunas Rodrigues. declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Trópia que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta
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e distribui ao Deputado Arnaldo Penna as Propostas de Emenda à Constituição n°5
25196, 36197 e os Projetos de Lei n°s 326195 e 901196; ao Deputado Wilson Trópia,
os Projetos de Lei nos 913/96 e 1.176197; ao Deputado Aliton Vilela, os Projetos de
Lei n°s 1.363 e 1.450197. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se à P Fase da
Ordem do Dia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os Pareceres de
Redação Final das Propostas de Emenda à Constituição n°s 25196 e 36197 (relator:
Deputado Arnaldo Perna) e dos Projetos de Lei n os 326/95, 901196 (relator:
Deputado Arnaldo Perna); 913196 e 1.176197 (relator: Deputado Wilson Trópia);
1.363 e 1.450197 (relator: Deputado AlIton Vilela). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de março de 1997.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna - Wilson Trópia.

ATA DA 2a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARK NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO DOS
ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL - DOPS
As dez horas e quinze minutos do dia dezessete de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta.
Ivair Nogueira, Adelmo Carneiro Leão e Antônio Roberto, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Carlos Pimenta,
declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A Presidência faz a leitura do Oficio a° 315198, encaminhado à Comissão
pelo Sr. Marcelo Leonardo. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB. A
Presidência esclarece que a finalidade da reunião é ouvir os Srs. Sálvio Humberto
Penua, assessor parlamentar Aluísio Rodrigues Coelho, advogado, e Betinho Duarte,
Vereador por Belo Horizonte, convidados, e os Srs. Márcio Barroso Domingues.
Diretor do Instituto de Identificação. e Soraya Patrícia Gandra Fonseca. Delegada de
Policia e Assistente do Diretor do Instituto de Identificação. intimados.
Primeiramente, a Presidência passa a palavra aos convidados para que façam suas
exposições. Durante a sua explanação. o Vereador Betinho Duarte faz a entrega de
documentos à Comissão. A Presidência recebe a documentação e determina a sua
anexação aos autos. Em seguida. o Presidente tece esclarecimentos sobre alguns
pontos referentes às comissões parlamentares de inquérito e passa a ouvir o
depoimento dos Srs. Márcio Barroso Domingues e Sorava Patricia Gandra Fonseca.
A Presidência anuncia a chegada do Sr. Antônio Ribeiro Romanelil, representante da
OAB indicado para acompanhar os trabalhos da CPI. Após os depoimentos, as
testemunhas são inquiridas pelo Deputado Ivair Nogueira. relator. Neste momento, o
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Deputado Wilson Pires comparece à reunião e justifica o seu atraso por estar
participando de reunião da Comissão de Saúde. O Deputado Carlos Pimenta,
necessitando se ausentar, pede que o Deputado Wilson Pires, como Vice-Presidente,
assuma a direção dos trabalhos. O Deputado Ivair Nogueira solicita cópia da
documentação citada pela Sra. Soraya em seu depoimento. A Presidência - que
ele formalize o seu requerimento. Prosseguindo, passa-se à inquirição dos depoentes
pelo Deputado Adelmo Carneiro Leão. E necessáiio registrar que as exposições, os
depoiinentos, os questionamentos, assim como todo o conteúdo da reunião, constam,
na íntegra, nas notas taquigráficas. Dando prosseguimento, a Presidência indaga se
há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimentos, solicitando seja enviado oficio à Deputada Federal Sandra
Starling, convidando-a para prestar informações a esta CPI; e sejam ouvidos a Sra.
Norma de Góes Monteiro. Diretora do Arquivo Público Mineiro, e o Sr. Amilcar
Vianna Martins Filho, Secretário da Cultura no dia 24 de março. às 10 horas, e os
Srs. Apoio Heringer Lisboa, Maurício Vieira Paiva Carmela Pezzuti, Sandra
Starlin& Ariovaldo da Hora e Alexandre Carrão, no mesmo dia. às 14 horas. O
Deputado Ivair Nogueira apresenta requerimento em que solicita seja enviada à
Comissão cópia da ficha constante nos arquivos do Instituto de Identificação da
Secretaria da Segurança Pública referente ao Sr. Sálvio Humberto Perna. Colocados
em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a participação e a colaboração dos Srs.
Márcio Barroso Domingues, Soraya Patricia Gandra Fonseca, SáMo Humberto
Penna. Aluisio Rodrigues Coelho e Betinho Duarte, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Carlos Pimenta. Presidente - Adelino Carneiro Leão - Wilson Pires - ivair

Nogueira.
ATA DA 115- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COrvIIS SÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezessete de março de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Kemil Kumaira, Sebastião Helvécio. Sebastião Navarro Vieira, Mauri Torres e
Durval Angelo, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental. o
Presidente. Deputado Kemil Kumaira. declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Sebastião Helvécio que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e acusa o
recebimento da correspondência enviada pelos Srs. Homero Ferreira Diniz,
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Superintendente de Negócios da Caixa Econômica Federal, e Paulo Rubens Navarro
Vieira, Secretário-Geral da Mesa da Assembléia. Na fase de distribuição das
matérias, o Presidente designa o Deputado Sebastião Navarro Vieira para relatar o
Projeto de Lei n° 201/95, no 1° turno; o Deputado Sebastião Helvécio para relatar o
Projeto de Lei n° 1.123/97, no 1 0 turno; e o Deputado Durval Angelo para relatar o
Requerimento n° 2.485/98. Em seguida, passa-se à P Fase da Ordem do Dia. Com  a
palavra. o Deputado Sebastião Navarro Vieira, relator do Projeto de Lei 1? 1.122197,
emite parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
vencido no 1° turno. Posto em discussão e votação, é o parecer aprovado. Logo após,
o Presidente informa que continua em discussão o parecer do Deputado Antônio
Roberto que conclui pela aprovação do Projeto & Lei n° 1.301197 com as Emendas
nos 1 e 2, da Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia, e 3 a 5, que
apresenta. Na reunião anterior, o Deputado Durval Angelo solicitou vista da matéria.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado, com voto contrário do
Deputado Durval Angelo. Na fase de discussão e votação de proposições da
Comissão, o Presidente coloca em votação a minuta da deliberação relativa a
distribuição de subvenções sociais, auxílio para despesas de capital e transferência a
municípios para o exercício de 1998, com recursos consignados no orçamento da
Assembléia e esclarece que, na reunião anterior, o Deputado Durval Angelo solicitou
prazo para melhor anal isar a matéria. Colocada em votação, é a propoisção
aprovada, com voto contrário dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Mauri
Torres. O Presidente solicita aos membros da Comissão que ~aro a
proposição, que passa a denominar-se Deliberação n° 13198. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares. convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
Kemil Kumaira. Presidente - Antônio Roberto - Durval Angelo - Jorge Eduardo de

Oliviera - Dimas Rodrigues.
ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N-
49197

Às quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros,
José Henrique e Arnaldo Penna (substituindo este ao Deputado Olinto Godinho, por

j	indicação da Liderança do Bloco Social Trabalhista), membros da supracitada
.5 Comissão. Havendo número regimental. o Presidente "ad hoc", Deputado José Maria

Barros, declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a eleger o
Presidente e o Vice-Presidente e a designar o relator da matéria, determina a
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distribuição das cédulas de votação e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que atue
como escrutinador. Apurados os votos, a Presidência proclama eleitos, para
Presidente, o Deputado José Maria Barros, e, para Vice-Presidente, o Deputado José
Henrique, ambos com três votos. O Presidente "ad hoc" declara empossado como
Vice-Presidente o Deputado José Henrique, a quem passa a direção dos trabalhos.
Este declara empossado como Presidente o Deputado José Maria Barros, a quem
retorna a direção dos trabalhos. O Presidente agradece a sua eleição e designa o
Deputado José Henrique relator da matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento dos Deputados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, amanhã dia 19, às 10h30min, com
a finalidade de se apreciar o parecer do relator, determina a lavraram da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
José Maria Barros. Presidente - José Henrique - Dimas Rodrigues.

ATA DA 22a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quinze minutos do dia dezenove de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
Nascimento, Antônio Andrade e Ambrósio Pinto, membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Gemido Nascimento, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, comunica que se encontra em poder da Mesa e à disposição dos Deputados
oficio do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, em que
convida a Comissão a participar de reunião desse órgão, em 2513198, deslizada a
discussão sobre os medicamentos genéricos e o Decreto n° 793. de 1993. Após,
determina à assessoria a distribuição de cópia do oficio aos membros das Comissões
de Defesa do Consumidor e de Saúde. Informa, ainda, que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na ordem do dia. Passa-se à discussão e à votação do
Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei n° 1.609198. O Presidente indaga ao
relator, Deputado Antônio Andrade, se está em condições de emitir parecer.
Respondendo afirmativamente, o relator procede à leitura de seu parecer, mediante o
qual conclui pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de
Constituição e Justiça, e 4 a 6, que apresenta. Na fase de discussão, o Deputado
Geraldo Nascimento manifesta-se favoravelmente à aprovação da matéria e faz a
ressalva de que, em Plenário, irá posicionar-se sobre o assunto. Após. o Presidente
submete a discussão e votação o parecer, que é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Gemido Nascimento. Presidente - Ambrósio Pinto - João Leite,

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.463/97

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela visa a declarar de
utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver de Uberaba, com sede no Município de
Uberaba.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma original, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em pauta,

entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a Sociedade Eunice Weaver
de Uberaba, tendo em vista a importância de seus trabalhos que intentam lograr a
recuperação das pessoas acometidas pelo mal de Hansen.

A entidade busca também a conscientização dos familiares dos doentes e da
sociedade em geral. de maneira que com eles possam conviver tranqüila e
harmoniosamente, promovendo, dessa forma, um trabalho de alcance social
incontestável.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.463197 no 2°

turno, como foi proposto.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.
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BELO HORIZONTE. QUINTA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 352a REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 24/3/98
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Francisco Ramalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: P Fase (Expediente): Alas -

Correspondência: Ofícios - 2a (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°5 1.660 a 1.662/98 - Requerimento da Deputada Maria
José Haueisen - Comunicações: Comunicações do Deputado Dimas Rodrigues (2) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Miguel Martini e Raul Lima Neto - 2
Parte (Ordem do Dia): 18 Fase: Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos:
Requerimento da Deputada Maria José Haueisen; deferimento - Discussão e Votação
de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nos 1.212 e 1.336/97;
aprovação - Y Fase: Discussão e Votação de Proposições: Requerimentos dos
Deputados Gilmar Machado e Tarcísio Henriques; aprovação - Requerimento do
Deputado Wilson Pires; discurso do Deputado Raul Lima Neto; questão de ordem;
chamada para recomposição do número regimental; existência de "quorum" para
discussão; prejudicialidade do requerimento - Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Parcial à Proposição de Lei a° 13.599; discursos dos Deputados
Anderson Adauto e Marcos Helêmo; questão de ordem - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramilho - Geraldo Rezende -

Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Aílton
Vilela - Ajalinar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio
Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Amônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Peuna - Bené
Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval
Angelo - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado -
Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - Ibrahim Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira
- João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hnnnns -
José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Kemil Kuxnaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria
José Haueisen - Mauri Torres - Mauro Lobo - Miguel Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godmnho - Paulo Nau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto -
Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconçeilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
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Sebastião Navarro Vieira - Tarcisio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila
- Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Francisco lbnnalho) - Às 14h15min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro aberta a
reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
trabalhos. Com a palavra. o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura das atas das
duas reuniões anteriores.

la Parte
l' Fase (Expediente)

Atas
- O Deputado Ivo José. 2°-Secretário, procede à leitura das atas das duas reuniões

anteriores, que são aprovadas sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia. 5aSecretária nas funções de 10-Secretário, lê a
seguinte correspondência:

OFICIOS
Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira. Secretário de Administração,

informando, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça, que não há
impedimento à doação de imóvel do Estado ao Município de São Sebastião da
Vargem Alegre. (- À Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.269/97.)

Do Sr. Santos Moreira da Silva. Secretário da Segurança Pública encaminhando
cópia do relatório do Inquérito Policial n° 1.310197, instaurado na sede da 15
Delegada Regional de Segurança Pública. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente Central de Administração
de Transportes. Imóveis e Serviços, da Secretaria de Administração, comunicando
que o pedido feito pela Comissão de Justiça (informação sobre a existência, no
Município de Diogo & Vasconceilos, de próprio público com a denominação de
Adriano Duarte) foi encaminhado à Secretaria de Transporte; tão logo haja
pronunciamento, será encaminhado a esta Casa. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se
ao Projeto de Lei n° 1.162/97.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de Administração
de Transportes. Imóveis e Serviços, da Secretaria de Administração, comunicando
que o pedido da Comissão de Justiça (se existe, no Município de Bom Jesus do
Amparo, próprio público com a denominação de Maria Assunção Bicalbo e se possui
denominação oficial o prédio anexo à Escola Estadual Padre Pedro Paulo Pessoa) foi
encaminhado à Secretaria de Transporte; tão logo haja pronunciamento, será
encaminhado a esta Casa. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n°
1.501/97.)



494
Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de Administração

de Transportes. Imóveis e Serviços, da Secretaria de Administração, comunicando
que o pedido da Comissão de Justiça (se existe, no Município de Contagem, próprio
público com a denominação de Mário Elias de Carvalho e se possui denominação
oficial a Escola Estadual do Bairro Riacho das Pedras) foi encaminhado á Secretaria
da Educação; tão logo haja pronunciamento, será encaminhado a esta Casa (- A
Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.516197.)

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente Central de Administração
de Transportes, Imóveis e Serviços, da Secretaria de Administração, comunicando
que o pedido da Comissão de Justiça (se existe, no Município de Pirapora, próprio
público com a denominação de José Raimundo Gitirana e se possui denominação
oficial o aeroporto de Pirapora) foi encaminhado à Secretaria de Transporte; tão logo
haja pronunciamento, será encaminhado a esta Casa. (- A Comissão de Justiça.
Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.558/97.)

Do Sr. Estevain Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de Administração
de Transportes, Imóveis e Serviços, da Secretaria de Administração, comunicando
que, segundo informações da Secretaria da Educação, a reversão do terreno de
2.347.50n 2 ao Município de São José do Jacuri não pode ser efetivada, pois o imóvel
em questão será utilizado para ampliação das dependências da Escola Estadual John
Kennedy. (- A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n o 1.438/97.)

Do Sr. Luiz Rogério Mitraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de Recursos
Humanos e Administração, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça,
informando que as providências cabíveis serão tomadas tão logo a Secretaria de
Educação se pronuncie a respeito do imóvel objeto do Projeto de Lei n° 1.571/97. (-
A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.57 1/97.)

Do Sr. Luiz Rogério Mítraud de Castro Leite, Secretário Adjunto de Recursos
Humanos e Administração, em atenção a requerimento da Comissão de Justiça,
informando que as providências cabíveis serão tomadas tão logo a Secretaria de
Educação se pronuncie a respeito do imóvel objeto do Projeto de Lei n° 1.511/97. (-
A Comissão de Justiça. Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.511197.)	-

Do Sr. Wanderson Eustáquio Costa, Diretor do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado de Minas Gerais - SINDPUBLICOS-MG -, solicitando
empenho para a solução dos problemas expostos no relatório final da CPI do Sistema
Penitenciário. (- A CPI do Sistema Penitenciário-)

Y Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade. são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROJETO DE LEI N° 1.660/98

Declara de utilidade pública o Lar dos Meninos do Coração de Jesus da
Comunidade dos Flechas de Abre-Campo, com sede no Município de Abre-Campo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Meninos do Coração de

Jesus da Comunidade dos flechas de Abre-Campo, com sede no Município de Abre-
Campo-

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 20 de março de 1998.
José Henrique
Justificação: O Lar dos Meninos do Coração de Jesus da Comunidade dos Flechas

de Abre-Campo é uma associação sem fins lucrativos, já declarada de utilidade
pública municipal, que vem prestando relevantes serviços de cunho social, desde a
sua fundação. no Município de Abre-Campo.

O seu extenso programa inclui a manutenção de creche para crianças carentes da
comunidade, de 6 meses a 6 anos de idade, e também a orientação a flimiliares. tendo
como meta o desenvolvimento fisico e mental de seus assistidos, facilitando-lhes o
acesso a programas de educação, esporte, lazer, saúde, higiene e alimentação, entre
outros.

Diante do exposto, por certo esta postulação receberá o apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.661198
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Desenvolvimento Comunitário

Sagrado Coração de Jesus, com sede no Distrito de Pedra Menina e foro no
Município de Rio Vermelho.

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

Comunitário Sagrado Coração de Jesus, com sede no Distrito de Pedra Menina e foro
no Município de Rio Vermelho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de fevereiro de 1998.
Wanderlev Ávila
Justificação: A Associação Pró-Desenvolvimento Comunitário Sagrado Coração de

Jesus foi fundada em 16110194. A entidade, de ação comunitária, assistencial e
filantrópica. tem como finalidade incentivar atividades esportivas e culturais.
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coordenar os recursos da comunidade no trabalho comunitário e promover a proteção
da saúde, da família da maternidade, da infância e da velhice e a escolarização
formal, além da preservação do patrimônio histórico e artístico.

Com o título de utilidade pública estadual, a Associação espera fazer parceria com
órgãos estaduais visando à melhoria da qualidade do atendimento prestado à
comunidade de Pedra Menina.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188. c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.662/98
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Tiros o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Tiros parte do

imóvel de sua propriedade constituída de terreno com área de 7.200m 2 (sete mil e
duzentos metros quadrados), remanescente da área total de 14.400m2 (quatorze mil e
quatrocentos metros quadrados), situada na Avenida José Bontempo, esquina com as
Ruas Padre José Coelho e Antônio Pessoa naquele municipio, registrado sob o n°
10.741,a fis. 50 do livro 3-14, na Comarca de Tiros.

Parágrafo único - O imóvel descrito no 'caput" deste artigo destina-se ã construção
de ginásio poliesportivo.

Mi. 20 - O imóvel & que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se. findo
o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Mi. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Mi. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 17 de março de 1998.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Numa parte do imóvel, está em funcionamento a Escola Estadual José

Coelho, que conta com espaço fisico adequado às suas necessidades. Já a outra parte,
de que trata o projeto, encontra-se ociosa. Consultada sobre esta, a Secretaria da
Educação mostrou-se favorável à solicitação do Chefe do Executivo local, que
pleiteia a sua doação para que ali se construa um ginásio poliesportivo. Tal
empreendimento atenderá aos anseios da comunidade, oferecendo-lhe mais uma
opção de lazer.

A par dessas considerações e numa demonstração de reconhecimento a uma
administração voltada para o bem-estar social, como é a de Tiros, esperamos a
aprovação deste projeto de lei pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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- É também encaminhado à Mesa requerimento da Deputada Maria José Haueisen.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado Dunas

Rodrigues(2).
Oradores inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupantes da galeria,

senhoras e senhores, dois motivos me trazem a esta tribuna nesta tarde. O primeiro
deles é a homenagem que quero render ao Prefeito de Itainarandiba. Sr. Márcio
Gomes, que no dia 10 deste mês foi receber em Brasília o Prêmio Cidade Solidária,
conferido pelo Governo Federal através do Programa Comunidade Solidária.

Estivemos presente e prestigiamos o ato de premiação, junto com o Governador
Eduardo Azeredo. a Sra. Heloisa Azeredo e outras personalidades dos Poderes
Executivo e Legislativo.

Deu motivo a esta homenagem e a essa premiação o esforço constante que o Sr.
Prefeito tem despendido no sentido de mobilizar a sociedade e estimular sua
organização e participação efetiva na solução de seus problemas.

A nossa homenagem é de reconhecimento a todos os habitantes do Município de
Itamarandiba, porque, na realidade, eles foram os protagonistas de tudo quanto lá foi
feito em favor da comunidade. Assim sendo, os êxitos e os prêmios lhes pertencem.
Parabéns ao Sr. Prefeito Márcio Gomes. Parabéns, povo de Itamarandiba.

O outro motivo. Sr. Presidente. é trazer para nossa reflexão a questão fundamental
da educação, tema que a Igreja escolheu este ano para fazer a sociedade toda refletir.
Já me pronunciei na quarta-feira de cinzas, dia em que foi lançada a Campanha da
Fraternidade deste ano, exaltando a enorme importância de seu conteúdo, na medida
em que ele atinge não apenas as crianças e os jovens como a toda a sociedade.

Esse tema é importantissimo e crucial, na medida em que é um fator determinante
do desenvolvimento das potencialidades e faculdades do ser humano, com vistas a
sua plena realização individual e social, em consonância com sua inalienável
dignidade.

O lema "Fraternidade e Educação a Serviço da Vida e da Esperança" nos dá unia
idéia muito clara da profundidade e da amplitude com que a Campanha da
Fraternidade pretende abordar o tema da educação.

Cabe a nós, representantes do povo, neste Poder Legislativo, nos somarmos a essa
campanha a fim de analisarmos e encararmos em profundidade a problemática
educacional em nosso País, em nosso Estado e nas comunidades, visando não apenas
a sua modernização, por via da incorporação das novidades tecnológicas, mas
também à incorporação de elementos de conteúdo que realmente contribuam para
uma educação integral em função de um humanismo também integral, como já disse
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o filósofo Jacques Maritain.

A qualidade na educação não é necessariamente resultado da incorporação de um
sofisticado instrumental tecnológico, mas da interiorização de valores que pautem a
conduta e o comportamento do ser humano perante si mesmo, perante os demais,
perante a natureza e perante Deus.

Realmente, são muitas as carências e as deficiências do nosso sistema educacional.
Há em nosso País uma carência imensa de escolas para a educação pelo menos

básica de milhões de crianças em idade escolar que nem sequer têm acesso ao
conhecimento das primeiras letras do alfabeto.

Há uma carência enorme de centros de ensino médio, especialmente de caráter
público, nas áreas onde se concentram e vivem os setores populares, fato que na
prática estimula a proliferação de centros educacionais privados, cujas mensalidades
são tão elevadas que acabam beneficiando só os setores de alto poder aquisitivo.

A educação é elitista e está se tornando um fator de discriminação, ampliando cada
vez mais a brecha entre educados e analfabetos. entre cultos e ignorantes, entre
profissionais e operários, entre ricos e pobres, entre privilegiados e excluídos.

A qualidade do ensino e a remuneração fazem a diferença. Os centros de ensino
privado selecionam e remuneram melhor os seus docentes.

Os centros de ensino público são, na sua grande maioria, reduto de muita gente
que, não tendo conseguido dar continuidade a sua formação superior, acabou
abraçando a docência para conseguir seus meios de sobrevivência.

Essas pessoas não estão habilitadas para ser educadoras, porque não foram
formadas nem treinadas para saber instruir e para modelar as atitudes e
comportamentos dos educandos.

Há, pois, uma carência imensa de docentes devidamente preparados para o
exercício de uma função tão nobre e tão exigente como é educar.

Temos no País e em nosso Estado grande quantidade de crianças em idade escolar
que não contam com escolas nem professores devidamente preparados ou
dignamente remunerados.

O Estado não tinha uma política ou um programa que estimulasse, a formação de
novos docentes ou que reciclasse os que estão em exercício Isso só ocorreu com o
recente lançamento do PROCAP

Ainda não se constroem escolas na mesma proporção do crescimento da população
em idade escolar.

Só em nosso Estado temos índices alarmantes de analfabetismo e situações
dramáticas de crianças que não podem ter aulas porque não existem instalações para
isso, isto é. escolas.

Em dias passados, o Ministério da Educação revelou que em Minas Gerais, de uma
população escolar de 2,8 milhões, mais de 260 mil estão fora da escola.
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Diz-se que mais de 700 mil alunos que freqüentam os bancos escolares estão com

distorções na sua carreira escolar, pela defasagem entre a série que cursam e a idade
que têm, ou seja, esses alunos estão atrasados em mais de dois anos ou deixaram de
freqüentar a escola pelo menos durante um ano. Para corrigir isso, só recentemente,
também, é que foi criado o Programa Acertando o Passo.

Em 1996, só em Belo Horizonte existiam mais de 17 mil crianças sem freqüentar
escola e mais de 60 mil com distorções na trajetória escolar.

Mas a nossa Secretaria da Educação corrigiu os dados do Ministério dizendo que
na faixa etária entre 7 e 14 anos existem mais de 151 mil analfabetos.

Percebe-se aqui que as estatísticas dos Governos Federal e Estadual não coincidem,
mas o problema é maior ainda. Essa disparidade nas estatísticas não nos impede de
ver o tamanho da problemática educacional em nosso País e em nosso Estado, onde a
repetência é outro problema muito sério.

Mas atenção! Neste momento existe um outro problema que se agrava cada dia
mais, e que aparentemente não é de caráter educacional que é o drama do
desemprego, que está se espalhando por todas as partes. evidenciando o despreparo
em que se encontra a maioria da população economicamente ativa que tem que
realizar trabalhos que exigem maiores destrezas e habilidades em função de um
desenvolvimento científico e tecnológico cada vez mais sofisticado.

A causa desse drama é que o sistema educacional brasileiro se descuidou do ensino
profissionalizante para encarar as contingências e conseqüências do acelerado
avanço tecnológico, que de maneira alarmante desloca mão-de-obra e reduz
oportunidades de emprego em todas as áreas da produção.

Falando de educação em termos qualitativos, percebemos que, mesmo entre os que
têm pleno acesso à educação formal. há uma enorme deficiência em matéria de
formação humana. Ou seja, não há unia interiorização de conhecimentos, valores e
virtudes que dêem sentido à vida, seja no plano pessoal, familiar ou social e que nos
habituem a atitudes e comportamentos constantes de fraternidade, solidariedade e
compromisso cívico e político.

A nossa juventude, paradoxalmente a que mais se educa, manifesta uma
exacerbada tendência ao individualismo, aos privilégios, ao consumismo sem limites,
ao exibicionismo, ao narcisismo, à agressividade, à violência, enfim, prima nesse
ambiente o egoismo.

Com freqüência, fala-se das diferenças entre ricos e pobres, ou sej& a profunda
brecha que produzem as desigualdades econômicas, mas pouco ou nada se fala e
escreve sobre as diferenças e desigualdades entre os que têm a posse da cultura e o
saber e os incultos e ignorantes.

As grandes injustiças do País, no fundo, mais que pela falta de dinheiro são
geradas pela desigualdade na formação, na capacitação e no saber.
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A cultura e o conhecimento nem sempre são bem utilizados, e alguns justificam

sua superioridade social pelo que sabem, que, além disso, explica tudo o que podem;
que nas suas mãos está não só domínio do mundo e da natureza, mas, também, de
seus semelhantes.

O cidadão brasileiro é presa de grandes injustiças porque desconhece o seu valor e
a sua dignidade como pessoa humana. A ignorância da grande maioria da população
manifesta-se em indolência, apatia, indiferença, insensibilidade, displicência, abulia
e desinteresse.

Há muita gente por ai que se mantém em uma espécie de estado de hipnose; fica
como que anestesiada pela indiferença; não acorda, não reage, não se encontra a si
mesmo; está limitada para escolher, não tem alternativas, não pode selecionar por
incapacidade; não se enriquece intelectualmente, porque isso, pata essas pessoas, não
é importante; não usufruem dos prazeres da cultura nem dos estéticos, porque seus
códigos de compreensão e apreciação são extremamente simples e elementares, pois
apenas lhe preocupam suas satisfações instintivas e materiais.

A ignorância não é só não saber ler, escrever, contar, não saber usar os números,
ou não ter conhecimentos científicos a respeito do mundo. O fato de as pessoas
desconhecerem seu próprio valor e sua dignidade, leva-as a não se considerarem
como seres que formam parte, ainda que diferentes, da natureza na qual vivem e da
qual devem saber fazer uso, refere-se também ao fato de não refletirem e de não
terem consciência de seu ser social, de suas obrigações, de seus direitos, do direito de
seus semelhantes, de seu potencial de superação e de progresso.

Enfim, urna pessoa ignorante não é consciente de sua própria ignorância, ela não é
somente pobre no plano intelectual, mas parece estar condenada a viver na miséria,
porque sua falta de conhecimentos lhe impede de descobrir possiveis soluções para
superar sua situação. Essa é a ignorância radical que atinge a uma grande porção da
população e é causa quase que determinante dos tremendos problemas econômicos,
políticos e sociais em que continuamente vivemos.

Senhores, o muro da ignorância é a maior causa do nosso atraso, e é a essa
realidade que um sistema de educação deve responder. Se bem que a Constituição
brasileira já marcou toda a importância e urgência da educação para a construção da
cidadania; foi feita, também, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas
ainda temos muito que trabalhar, na perspectiva de contribuir para a elaboração de
um projeto educacional adequado às necessidades e às exigências de um Brasil
realmente pujante e desenvolvido e de uma sociedade brasileira verdadeiramente
protagonista de seu destino.

Em função desses discernimentos, apresento requerimento à Mesa desta Casa.
visando à realização de audiência pública na Comissão de Educação. Cultura,
Ciência e Tecnologia para a discussão do tema: Educação a Serviço da Vida e da
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Esperança, sendo convidados o Prof. Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da UEMG,
os Irmãos Maristas e os Salesianos e as autoridades envolvidas com o assunto.

Tenho certeza de que desses debates e discernimentos sairão contribuições muito
ricas para a implementação de um sistema e de um processo educacional capaz de
fazer com que cada brasileiro saiba dar uni sentido histórico a sua vida, inserido num
compromisso coletivo permanente para alcançar o bem comum. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Deputado Romeu Queiroz; Srs.

Deputados, Sra. Deputada Maria José Haueisen, minhaç senhoras e meus senhores,
imprensa; sobrestando a votação, está o veto total ao Projeto de Lei n° 13.528198, que
dispõe sobre a prestação dos serviços públicos de telefonia a que se tem acesso pelo
prefixo 900 e dá outras providências. Faixa constitucional é a alegação. A Comissão
Especial opinou pela rejeição do veto.

Na faixa constitucionaL evidentemente, cessa toda a argumentação contrária ao
parecer da Comissão Especial para apreciar o veto, porque qualquer advogado, Juiz
de Direito, Procurador sabe que o Estado tem o direito e o dever de legislar
concorrentemente com a União, quando se trata de direito do consumidor.

O que o projeto propõe é acabar com essa imoralidade que está entrando na família
do nosso Estado, vendendo produtos que não interessam aos pais, aos jovens, como
sexo, erotismo, jogo. Ontem eu estava vendo o serviço 900 sendo explorado num
programa em que se dizia o seguinte: "Se você crê que o José Sena vai melhorar,
ligue para o número tal. Se você crê que o José Serra vai piorar, ligue para tal
número e concorra a uma 510 zero quilômetro". Dá para rir, mas o povão é o
principal a telefonar.

Senhores, votar contra esse projeto é votar contra a História, porque ela vai julgar,
já disse o nosso companheiro Deputado Remolo Aloise, homem amigo, a quem
muito respeito; quando ele diz "sim", sabemos que é sim, e, quando diz "não",
realmente, é um não. Ele se levantou e disse com o coração: "Gente, quem votar
contra esse projeto será julgado pela História, e, na medida que medirdes, sereis
medidos". Ele usou essas palavras.

Mas, senhores, recebo a informação de que o Governo mandou uma outra
instrução, em que, abandonando a questão da inconstitucionalidade, alega que o
projeto dispõe apenas sobre o serviço 900. e não 0900, que é de todo o País. Serviço
900 diz respeito somente a Minas. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu não acredito,
sinceramente. Deputado Gilmar Machado, que isso possa ser verdade. Eu não
acredito que essa instrução tenha sido dada. Isso não pode partir de um homem sério.
Isso é brincar com o povo mineiro. O espírito da lei é que deve ser interpretado. Seja
0900, seja 900, trata-se apenas de uma questão de semântica, são números. De
repente, votamos, regulamentando o serviço 900, e a TELEBRAS coloca, então, o
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serviço 400. E então?

Um Juiz de Uberlândia pronunciou-se, recentemente, dando parecer favorável a
urna ação impetrada por um pai de fnmília, que obrigou a Companhia Telefônica de
Uberlândia a pagar pelo acesso de seu filho, que se encontrava alcoolizado, ao
serviço 900. Como o proprietário do telefone em o pai, o Juiz não responsabilizou o
filho. O Juiz dizia, em sua sentença, que toda e qualquer soma na conta de telefone
oriunda do acesso pelo prefixo 900 será paga pela Companhia Telefônica, a não ser
que houvesse sido dada uma autorização antecipada, por escrito, do proprietário do
telefone. Esse é um princípio da lei. A Companhia Telefônica apelou pano Tribunal
de Alçada. Este deu parecer, por unanimidade, favorável à decisão do Juiz.

Senhores, eu diria a S. Exa. o Governador que, se deu, realmente, essa instrução,
que não faça isso. Será possível que todos os projetos que beneficiam o povo S. Exa.
tem que vetar? S. Exa. vetou, embora este Deputado lhe tenha rogado, projeto que
dispõe sobre a obrigatoriedade de, em cada estação rodoviária, haver um banheiro
gratuito para os passageiros. Lembro-me de que, à época, a companheira Deputada
Maria José Haueisen levantou-se, defendendo a idéia e citando exemplos. O projeto
foi aprovado, mas S. Exa. o vetou. Nos aeroportos existem banheiros. Quantas mães
e pais de famílin chegam, às vezes, de ônibus, e, ao entrar num banheiro levando
uma criança para fazer xixi, têm de pagar R$0,70? O nosso protesto e o nosso grito
foram grandes, pois esta Casa tem o poder de encontrar ressonância nos corações, é
um Poder instituído por Deus. Os interesses das empresas de ônibus, das estações
rodoviárias e das paradas de ônibus podem sobrepujar os interesses do povo? S. Exa.
vetou o projeto, orientou para que o veto fosse mantido, e ele foi.

Com relação ao serviço 900, Saulo Coelho. da TELEMIG, disse-me que era
favorável a esse projeto e já havia conversado com Deputados amigos, para que
concordassem com o projeto. Disse-me que ficou espantado quando o Governador
vetou o projeto. Estou dizendo a verdade, porque ela é imbatível. Se alguém
convencer outro, é porque está dizendo a verdade, mas eu disse a verdade a S. Exa.. e
a verdade não o convenceu O projeto foi vetado. Eu roguei e telefonei, mas o veto foi
mantido. Se S. Exa. pudesse ver quantos projetos considerou, de Deputados desta
Casa que foram um verdadeiro sacriflcio para o povo!

Sei que S. Exa. quer acertar. Creio na mudança do homem, porque aquele que
muda é sábio. S. Exa.. diria eu, por outro lado, tem sido bom no que diz respeito ao
meio ambiente, mas nem tanto, porque, domingo, estive, com uma equipe de barcos,
canoas e caiaques, com a policia marinha e florestal. margeando o rio São Francisco.
em Pirapora. Fui levado lá para ver os esgotos e os detritos que as fabricas
construídas à beira do rio, como a Antártica. derramam nele. A fábrica de alumínio
fica colada no rio. Nós fotografamos tudo. S. Exa. não está sendo muito bom, agora,
com relação ao meio ambiente, pelo que examinamos. As "providências", a "guerra".
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o "levante com o Governador", como S. Exa. falou do meio ambiente, seriam tão
úteis! Quando a companhia de metais envenenou o rio São Francisco, esta Casa
gritou, e não achou ressonância de sua parte. Qualquer argumentação para contrariar
esse projeto terá votação contra o povo. Temos certeza absoluta de que cada
parlamentar está aqui vocacionado por Deus e será cobrado mais tarde; está aqui
para praticar atos de justiça. Diz a Bíblia Sagrada e diria eua Deus que os aros de
justiça agradam a Deus mais do que a abstinência e o sacrificio. E ato de justiça para
com o povo de Minas Gerais, que sofre e está sendo assaltado em casa pelo serviço
900, que hipnotiza até crianças. O Estado de Minas Gerais e esta Casa Legislativa,
que votou em 1° e 2° turnos, por unanimidade, há de, mesmo respeitando S. Exa.,
derrubar esse veto. Muito obrigado.

Sr. Presidente, creio que o Deputado Wilson Pires não quis inverter a pauta nem
destacar esse projeto. Trata-se. evidentemente, de protegê-lo, porque é de seu
interesse, e também do Estado, a proteção, a derrubada do veto ao Projeto de Lei n°
13.528/98, em que se estabeleceu agora, segundo alguns segmentos, que o serviço
900 era para Minas Gerais apenas.

2 Parte (Ordem do Dia)
P Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2

Parte da reunião, com a 1A Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações
da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Deputada Maria José Haueisen em que

solicita que o Projeto de Lei n° 1.053196 seja incluído em ordem do dia, visto que as
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
perderam prazo para emitir parecer. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez,

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°5 1.212197. da Deputada Maria
José Haueisen, que dispõe sobre o afastamento remunerado de servidor público
candidato a cargo eletivo; e 1.336197. do Deputado José Militão, que torna
obrigatória a fixação de preço em produto comercializado no varejo e dá outras
providências. (A sanção.)

TFase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase. a Presidência passa ã 2

Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
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Discussão e Votação de Proposições

- A seguir. vêm à Mesa e são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua
vez, requerimentos dos Deputados Gilmar Machado, em que solicita a inversão da
pauta da reunião, de modo que o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.604 seja
apreciado logo após o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.528; e Tarcísio
Henriques, em que solicita a inversão da pauta, de modo que o veto à Proposição de
Lei n° 13.597 seja apreciado logo após o veto à Proposição de Lei n° 13.599.
(Cumpra-se.)

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Wilson Pires, em que
solicita a inversão da pauta da reunião de modo que oveto à Proposição de Lei n°
13.598 seja apreciado após o veto à Proposição de Lei n° 13.603. Em votação. Com  a
palavra, para encaminhá-la, o Deputado Raul Lima Neto.

Questão de Ordem
O Deputado Raul Lima Neto - Na verdade todos nós sabemos o espírito da lei, a

perfeição da lei, e como esse projeto é muito sério e não temos número regimental
para votá-lo, eu gostaria de pedir a V. Exa. que fizesse a recomposição de "quorum"
ou que encerrasse, de plano, esta reunião. unia vez que se não houver 60 Deputados
presentes, não deveremos votar nenhum veto.

O Sr. Presidente - Atendendo à solicitação do Deputado Raul Lima Neto, a
Presidência vai determinar a recomposição de "quorum". Com a palavra, a Sn.
Secretária, para proceder à chamada dos Deputados.

A Sra. Secretária (Deputada Maria OlMa) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 29 Deputados. Não há, portanto,

"quorum" para votação da matéria constante na pauta, mas o há para discussão da
matéria ficando, portanto, prejudicado o requerimento do Deputado Wilson Pires.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
n.° 13.599, que autoriza o Poder Executivo a aumentar e a integralizar o capital
social da COPASA-MG e a dar outras providências. (Faixa constitucional.) A
Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

daremos continuidade à defesa que iniciamos na semana passada para derrubar o
veto do Governador à Proposição de Lei 11.0 13.599, do Governador do Estado, que
dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Antes, porém, sendo a
primeira vez que ocupo a tribuna da Assembléia depois da decisão do Presidente em
apresentar o projeto de resolução mudando o Regimento Interno, eu gostaria de dizer
que talvez seja uma das últimas vezes que estaremos ocupando a tribuna da
Assembléia, dentro do espírito de verdade do parlamento. Em todo parlamento, em
todo Estado democrático, percebemos que em determinados momentos existe, por
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parte da Oposição, uma posição mais aguerrida do que a da bancada governista,
principalmente quando notamos, por parte da bancada governista, um certo
desânimo com relação ao Governo.

E aproveito a oportunidade para dizer que jamais poderíamos pedir ou solicitar ao
Governador que renunciasse no prazo fatal, como irão fazer todas aquelas pessoas
que estão em cargo no Executivo para disputar o processo eleitoral.

Mas hoje o "Diário da Tarde", na página 3, traz na sua manchete principal a
possibilidade: "Azeredo pode renunciar. Governador acha Estado grande demais
para disputar reeleição no cargo".

Confesso aos senhores que gostaria de que isso fosse verdadeiro. Aproveito o
momento para fazer da tribuna da Assembléia um desafio ao Governador - duvido,
duvido, duvido, em gênero, número e grau, que o Governador tenha a coragem cívica
de renunciar ao seu mandato para disputar as eleições na condição de um processo de
reeleição fora do Palácio da Liberdade.

Então, fica aqui. Sr. Presidente, Srs. Deputados, um desafio público do PMDB.
Queremos assistir, guardaremos muito bem guardado esse "Diário da Tarde" de 14
de março de 1998, quando o Governador coloca e admite a hipótese de renunciar ao
seu cargo para disputar as eleições em condições de igualdade com os outros
partidos.

Sabemos de antemão que não teremos resposta agora. mas no dia 3 de abril iremos
concluir se o Governador fez essa declaração apenas para ocupar um pouco do
espaço da mídia, ou se falou sério, pensando realmente no dia e no prazo final para
se desincompatibilizar. renunciando à condição de Governador, a fim de disputar em
igualdade de condições.

Vamos conhecer em 3 de abril se o Governador foi apenas "marqueteiro",
querendo conseguir, num lance de "marketing" político, algum espaço na imprensa
nacional e mineira ou se falava realmente sério e irá levar às últimas conseqüências
essa hipótese colocada.

Continuando. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a defesa que fazemos nesta tarde
nesta tribuna é tentar mostrar aos companheiros Deputados Estaduais a necessidade
que temos de derrubar os dois vetos do Governador à Proposição de Lei n° 13.599.

O primeiro, já votado nesta Casa no ano passado, quando o parlamento cumpriu o
seu papel, cuidando de aprimorar ainda mais uni projeto com que não estávamos de
acordo, que é permitir a abertura do capital da COPASA a nossa Companhia de
Saneamento de Minas Gerais. Mas. mesmo contra o projeto, quando a Oposição vê
que não tem condições de derrubá-lo, de votar contra, cabe à Oposição tentar
melhorar, tentar aprimorar os referidos projetos. E a Assembléia Legislativa assim o
fez, com a vontade soberana da maioria dos Deputados aqui presentes.

Aprimoramos o projeto com uma emenda, tentando colocar representantes da
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sociedade civil junto à COPASA, para que possam fiscalizar a aplicação dos recursos
que viriam com a abertura do seu capital.

Cabe lembrar aqui àquelas pessoas que estão acompanhando atentamente esse
projeto de lei de abertura do capital que há um nome extremamente bondoso sobre a
privatização de mais uma empresa pública, de mais um patrimônio público. E é claro
que ele difere da CEMIG.

Quanto à CEMIG. o atual Governador, no momento em que permitiu um contrato
de acionistas extremamente danoso à CEMIG. aos mineiros e ao patrimônio de
Minas, após tomar conhecimento da condução desastrada do Vice-Governador à
frente desse contrato deveria ter dito naquela época que, se não voltasse atrás nesse
compromisso, nesse acordo, tão danoso aos interesses de Minas, tão danoso ao
patrimônio mineiro, iria renunciar. Aí, sim, caberia. Sr. Presidente, Srs. Deputados.
a proposta de renúncia do Governador do Estado porque, naquele momento, ele deu
um prejuízo jamais dado por outro Governador na história de Minas.

Não estamos tendo condições de avaliar esse projeto com a profundidade que
gostaríamos, numa Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas temos a certeza de que,
no próximo ano, com um novo governo, iremos abrir essa caixa-preta que é a venda
da CE?vilG a um sócio minoritário. No próximo ano, esta Casa, com os Deputados
que aqui estiverem e com os novos que aqui chegarão, irmanados, animados com a
perspectiva maior de representar o povo de Minas, irá, sim, abrir essa caixa-preta e
mostrar aos mineiros o absurdo e o prejuízo que esse Governador deu a toda Minas
Gerais, aprovando, assinando esse contrato, esse acordo de acionistas tão danoso aos
interesses do Estado.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte)* - Um aparte. nobre Deputado. Queria
agradecer essa oportunidade.

V. Exa. fala do veto e do item atinente à participação da sociedade. Parece-me que
esse Governo tem receio ou medo de que o povo possa acompanhar o processo. E
quando uma pessoa se sente assim é porque alguma coisa deve estar acontecendo.

E muito claro o que estamos tentando explicar para os Deputados. Mas o Governo
usou o seguinte argumento: uma sociedade anônima já tem seus acionistas e não
pode ter representação da sociedade civil. Só que cometem um equivoco o
Governador e seus assessores que elaboraram o seu parecer. A COPASA é uma
empresa de economia mista e, como W. em primeiro lugar, é uma empresa pública.
Portanto, tem que dar transparência e permitir a participação porque o seu capital
original é proveniente de recursos públicos, do Estado, e, assim, as pessoas têm o
direito de participar.

Então. V. Exa. tem razão quando afirma que é preciso que a sociedade civil
participe. E o que se está querendo com a derrubada desse veto é que a sociedade
civil possa exercer o seu papel, ou seja, ter o direito de acompanhar o processo.
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Muito obrigado.

O Deputado Anderson Mauto - Agradeço ao Deputado Guinar Machado pela
interferência.

Quero agora concluir o meu raciocínio no que diz respeito específico a esse veto.
Como podemos aceitar um Governador do Estado que, apesar de já se passarem
janeiro. 0528 dias de fevereiro e mais 24 dias de março, ainda não conseguiu pagar a
última parcela do 13 0 do funcionalismo?

Como poderemos permitir que esse mesmo Governador, essa mesma equipe,
continue a administrar sozinha o Estado? Temos que colocar junto dele olheiros,
pessoas da sociedade civil, em toda oportunidade que tivermos, para fiscalizar seus
atos. E uma intervenção branca que Minas precisa fazer no atual Governo. Isso
porque um Governador que não consegue pagar o 130 salário 90 dias depois do
último dia do ano deve estar fazendo alguma coisa errada, no que diz respeito à sua
competência em gerir a administração pública.

Então. Sr Presidente, Srs. Deputados, tenho a certeza de que esta Casa irá
derrubar, em voto secreto, esse veto. Um governo que faz um acordo vergonhoso de
acionistas como o Governador, juntamente com seu Vice e com o Secretário da
Fazenda, fizeram na CEMIG não pode continuar a merecer a confiança dos mineiros
e, muito menos, de nós, Deputados, que estamos nesta Casa na condição de
representantes do povo mineiro para entre outras coisas, fiscalizar os atos do
Executivo. Sr. Presidente, Srs. Deputados, esperamos que, no momento em que
formos votar, a maioria dos Deputados derrube esse primeiro veto do Governador,
pelas razões que procuramos expor.

No segundo veto, o Governador vetou um outro artigo que mantinha os recursos
dentro do BDMG, para financiar programas de saneamento básico em Minas Gerais
para as cidades que ainda não têm água tratada, para os irmãos mineiros do interior.
Antes de entrar nessa questão propriamente dita, gostaria de relembrar um outro
assunto: como poderemos avaliar uma empresa de prestação de serviços. uma
concessionária de serviço público? Como teremos condições de apurar o verdadeiro
valor de uma companhia dessas, especificamente. da COPASA? Quanto vale a
COPASA? A COPASA vale pelo número de concessões que tem em Minas, pelo
número de pessoas que se utilizam de seus serviços, como concessionária de serviço
público?

Está inscrito e irá falar também nesse processo de discussão do veto desse projeto
de lei, o Deputado Adelino Carneiro Leão, que se preparou para mostrar a Minas
Gerais as considerações feitas pelas empresas contratadas pela própria COPASA.

Essas empresas de consultoria, que foram contratadas pela COPASA, recebendo os
honorários dessa mesma COPASA, avaliando o quadro geral da companhia,
aconselharam a seus Diretores que o processo de abertura do seu capital deveria ser



508
precedido, para que não houvesse prejuízos à própria companhia, de renovação das
concessões. Somente a partir daí, depois da renovação dessas referidas concessões, o
Governo poderia fazer a abertura de capital. Porém o Governador não quis isso,
exatamente, Srs. Deputados, porque demanda tempo e, infelizmente, a preocupação,
não só do atual Governador de Minas, mas da maioria absoluta dos Governadores
dos Estados, com raias exceções, não é manter o patrimônio dos seus respectivos
Estados. Nenhum Governador está pensando, hoje, em deixar grandes obras para a
posteridade. O pensamento que navega o consciente e o inconsciente dos
Governadores, hoje, é vender todo o patrimônio dos seus Estados, para fazer caixa de
campanha e enfrentar as eleições no processo de reeleição. Os gestos do Governador,
nesse caso especifico da COPASA, em que ele não aceitou seguir as instruções das
empresas que ele mesmo contratou e as quais está pagando, mostram-nos que este
Governo não está preocupado com a abertura do capital da COPASA, nem em fazer
com que, no processo de abertura, ele possa atingir o melhor preço. Ele quer fazer
outro negócio de jerico assim como fez no caso específico da CEMIG.

Caros companheiros amigos, Deputados Estaduais, esperamos sinceramente que,
no dia em que formos votar os dois vetos à Proposição de Lei n° 13.596, que, no
nosso entendimento, não deveria ter sido aprovado dentro desta Casa, devido à forma
como foi feito: às pressas, na última hora, em pleno ano eleitoral, estejamos bem
conscientes dos nossos atos. Nós todos. eu  e os senhores, os senhores e eu, sabemos
com que objetivo o Governo está a perseguir, de forma tão determinada, a venda do
patrimônio mineiro. Não interessa a ele se movimentar, ou fazer um projeto maior,
vendendo algumas empresas mineiras da melhor maneira possível. Tenho certeza
absoluta de que todos os Deputados que votaram a favor da privatização da CEMIG,
projeto esse que não contou com meu voto favorável, têm hoje um profundo
arrependimento do voto que deram para que o Governador pudesse não só vender,
mas, principalmente, fazer um acordo de acionistas tão danoso à sociedade e ao
patrimônio mineiro. Da mesma forma, volta o Sr. Governador agora. Não bastou
vender a melhor companhia de energia deste País, da forma aviltante como ele
conduziu o processo de venda com relação a esse acordo de acionistas, pois ele, não
satisfeito em vender a companhia de energia, quer agora vender e entregar a
companhia de água, esgoto e saneamento de Minas.

Sr. Presidente. Srs. Deputados, que me desculpem a nossa avaliação, mas
exatamente a forma com que o Governo quer fazer a abertura do capital da COPASA
é exatamente a forma que achávamos que o projeto não deveria ter sido aprovado.
Mas ele foi aprovado. E foi votado e aprovado com duas emendas que procuraram
aprimora-lo um pouquinho mais. E as duas emendas que esta Casa e nós, Deputados
pela Maioria aprovamos, recebeu o veto do Exmo. Sr. Governador. Esperamos,
sinceramente, que os nobres Deputados possam derrubar mais esse veto, porque o
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Governador diz que quer liberdade para aplicar os recursos no Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado. Pergunto aos Srs. Deputados, pergunto à sociedade civil
orglni7ada deste Estado se conhecem alguma obra desse Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado, PMDI.

PMDI - Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - é a história da carochinha
deste Governo, exatamente como foi a BR-381 no Governo anterior, quando nós
deixamos esta Casa e fomos para o interior fazer as nossas campanhas, com aquela
propaganda imensa, massificante da BR-381. Nós, que pensávamos que ela já
estivesse em fase de conclusão, exatamente pela propaganda maciça que o Governo
Estadual anterior fez sobre a BR-381, qual não foi a nossa surpresa. no final de 1994,
passando de São Paulo para Belo Horizonte, ao vermos que a obra não havia
praticamente nem começado, nenhum trecho pronto e duplicado. Viemos a descobrir
que a BR-381 foi a história da carochinha do ex-Governador e o PMI)I é a história
da carochinha do atual Governo.

PMDI, esse nome pomposo, esse nome com o qual o Governador pode fazer uma
nova novela, uma nova novela não com o padrão das televisões brasileiras, mas uma
nova novelinha mexicana, na qual pode, em pequenos capitulos, explicar ao povo de
Minas - através desse processo de novela, como fez a anterior - o que é o PMDI,
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, plano esse que gostaríamos muito de
ver dentro desse esforço do nosso Presidente, que de forma tão brilhante vem
conduzindo os destinos desta Casa.

Para concluir. Sr. Presidente, gostaria de fazer um apelo a V. Exa. no sentido de
que repensasse o projeto de resolução que está apresentando à Mesa, e que depois,
após a Mesa analisá-lo, e até antes, talvez, de vir para o Plenário pudéssemos fazer
uma reunião dos Líderes da Casa, juntamente com os membros da Mesa, para
discutir um pouco mais esse projeto. No nosso entendimento, se esse projeto de
resolução, de autoria de V. Exa.. for aprovado, vai macular a imagem de V. Exa.
como Presidente desta Casa. E V. Exa. foi tão bem no seu primeiro mandato, na
legislatura passada. e está indo tão bem como Presidente deste Poder, acho que, por
ser um ano eleitoral e por ter sido de iniciativa de V. Exa. a elaboração do novo
Regimento Interno da Casa, já que temos apenas abril e maio e no segundo semestre
teremos que ter um regime especial aqui na Assembléia, porque estaremos todos em
campanha pelo interior. V. Exa. deveria reavaliar essa mudança. Na primeira
mudança do Regimento Interno V. Exa. tomou a iniciativa de convocar uma
comissão de Deputados para apresentar uma idéia inicial e essa idéia foi aprovada
por unanimidade aqui na Assembléia. Por isso, gostaria que V. Exa. avaliasse se não
seria melhor discutirmos essa mudança, tão brusca, na próxima legislatura. No nosso
entendimento, conversando com o PT e com os companheiros do PMDB. realmente
achamos que o que a Minoria tem e o que a Minoria pode ter dentro do parlamento é



510
exatamente o verbo. É o que estamos fazendo hoje na tribuna da Assembléia,
procurando mostrar ao povo o quanto é danoso essa Proposição de Lei n° 13.599. Em
todo país democrático o governo governa e a Oposição faz oposição. O Governo faz
as obras, o Governo tem as verbas e a Oposição tem o verbo. E, com a devida vênia,
Sr. Presidente, o que V. Exa. buscou, talvez de forma inequívoca, mas que no final
foi exatamente isso, com a proposta de mudança do Regimento Interno, foi cassar a
única coisa que a Oposição tem, que é o verbo, que é a condição de ocuparmos a
tribuna dentro dos critérios estabelecidos pelo Regimento Interno. Regimento esse
proposto por V. Exa. Não temos culpa se está existindo um desânimo muito grande
por parte da base governista. Entendo o esforço de V. Exa. em tentar fazer com que
haja um equilíbrio de colocações aqui da tribuna. Mas nós da Oposição não temos
culpa se nenhum Deputado da base governista quer vir aqui fazer a defesa do Sr.
Governador. Nem a Oposição nem V. Exa. têm culpa e podem se responsabilizar por
esse desequilíbrio momentâneo que a Casa viveu no fim do ano passado, mas que foi
rico em termos de debate. Pena que foi em vésperas de ano eleitoral, mas tenho a
certeza de que na próxima legislatura voltaremos mais conscientes do papel que
temos que desempenhar aqui dentro, que não é o papel de defender com os olhos
vendados o Governo. O nosso papel, muito pelo contrário, é o de defender a
sociedade.

Não foi o Governo que nos trouxe para esta Assembléia. Foi a sociedade mineira,
cada um com o seu segmento, cada um com a sua região, que trouxe os 77 Deputados
para esta Casa.

Quero concluir. Sr. Presidente, solicitando aos nobres pares que avaliem os vetos,
para que possamos derrubá-los. Vamos derrubar os vetos do Governador á
Proposição de Lei n° 13.599.

Faço um apelo pessoal a V. Exa., para que avalie a possibilidade de não
analisarmos e votarmos o projeto de resolução que V. Exa. apresentou e que está
começando a ser examinado pela Assembléia.

Para complementar, quero dizer que vou guardar esse jornal onde o Governador
disse que pode renunciar para disputar em igualdade de condições com os outros
candidatos. Esse jornal ficará muito bem guardado, para que possamos saber até que
ponto o Governador foi realmente um homem ético e correto ou se ele fez apenas um
ato de "marketing" político, querendo ganhar mais um pouquinho de espaço na
mídia mineira e nacional. Muito obrigado,

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - A Presidência informa ao ilustre

Deputado Anderson Adauto e ao Plenário que o projeto de resolução apresentado
pela Mesa Diretora desta Casa que busca modificação do nosso Regimento Interno,
pretende um enriquecimento do debate aqui no nosso Plenário e cria um rito especial
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para quando das transmissões diretas pela TV do Legislativo de projetos em
discussão e votação. Portanto, é uma medida democrática, que vem dar equilíbrio e
buscar o mesmo tempo para a Situação e a Oposição discutirem os projetos.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente, profissionais da imprensa, estamos também fazendo aqui a
discussão do veto parcial do Governador ao Projeto de Lei n° 13.599, que autoriza o
Poder Executivo a aumentar e integralizar o capital social da COPASA. Queremos
comentar o veto às emendas dos Deputados Gilmar Machado, Adelmo Carneiro Leão
e Ronaldo Vasconceilos.

Primeiramente, queremos lembrar que o projeto do Governador propõe a abertura
de capital da COPASA. utilizando os recursos do Fundo Estadual de Agua,
R$600.000.000.00 mais precisamente, para aplicar na COPASA. Todos seríamos,
com certeza, favoráveis a esse projeto se ele tivesse como objetivo maior o
rernvestimento dos lucros auferidos nessa operação de venda das ações, se esses
fossem de fato reaplicados em saneamento básico, em saúde pública.

Entretanto, o Governador vetou as duas emendas. Vou citá-las para que vocês
vejam a importância delas para o contexto do projeto e para a sociedade mineira. A
primeira emenda diz que os recursos do Fundo de Agua e Esgoto utilizados na
integralização do capital da COPASA. que são os R$600.000.000.00, serão
gerenciados por um conselho a ser composto por representantes do poder público
estadual, dos municípios e da sociedade civil.

Ai o Governador alega que uma sociedade mista, como é o caso da COPASA já
tem seu conselho de acionistas. Entretanto, quando incorpora uni valor de um fundo
que vem a ser um fundo específico, entendemos que os municípios deveriam
manifestar-se. Na criação da COPASA ficou previsto que os municípios seriam
participantes desse processo. Os municípios podem atuar com a COPASA ou podem
ter seus serviços de água e esgoto independentes. Mas a grande maioria dos

: municípios do nosso Estado tem os serviços de água e esgoto da COPASA. Por que,
então, esses municípios não se manifestam? Por que eles não podem ter acesso a esse
aumento de capital de RS600.000.000.00? No nosso entender, essa emenda propunha

: fiscalização mais ampla desse dinheiro que vai entrar na COPAS& afinal são
R$600.000.000.00, não é pouco dinheiro. O objetivo da emenda do Deputado Gilmar
Machado visava mais à questão da transparência no gerenciamento desse dinheiro.
assim como à participação democrática da sociedade em atos do Governo.
principalmente numa sociedade mista, já que a venda dos 33% da CEMIO trouxe
problemas irreversíveis para Minas Gerais. Falaremos sobre isso depois.

O veto da outra emenda, do Deputado Adelino Carneiro Leão, também nos causa
perplexidade. Por que a emenda? Ele diz apenas que o produto de alienação desses
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RS600.000.000,00 será obrigatoriamente reinvestido pelo Estado em construção de
sistemas de saneamento básico. Qual é o objetivo do Deputado Adelino Carneiro
Leão? Seria acatar aquilo que está previsto na legislação especifica que criou a
COPASA. Quando se criou a COPASA, estava previsto que todos os recursos
adquiridos em vendas de ações fossem revertidos em projetos de expansão dos
serviços da COPASA. O que o Deputado queria? Queria apenas reafirmar aquilo que
a legislação especifica previa, queria regulamentar. garantir que esses recursos
fossem destinados a obras de saneamento básico. Dizer que esses valores vão para o
Programa Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - seria como dizer que vão
para o programa de campanha eleitoral, o "PCE", enquanto a saúde em nosso
Estado, em nossa Nação, se encontra em estado de calamidade pública, com a volta
de epidemias que já julgávamos superadas, como a tuberculose e a leishimniiiose,
fruto da falta de água canalizada e saneamento básico.

Antes os governistas iam à tribuna ediziam: "Não é papel do Estado mexer com
hotel". Ai vão arrendar o Grande Hotel de Araxá. Esse é um capítulo à parte, sobre
o qual quero falar. Vão arrendar por quê? Gastaram RS13.000.000,00 e agora vão
arrendar? Por que gastaram os R$13.000.000.00? Tudo bem, não é papel do Estado,
e concordamos que não é mesmo. O papel do Estado é garantir a segurança, a saúde
e a educação. Ai concordamos com os governistas. Agora, se água canalizada não é
saúde pública, se rede de esgoto não é saúde pública. não sei o que é, então.

Quanto à educação, hoje quem recebe as maiores verbas é o ensino privado. A
imprensa já sabe a respeito das verbas destinadas a uma entidade privada, uma
faculdade de Montes Claros, onde um Diretor está respondendo por vários crimes, já
esteve preso e, mesmo assim, recebeu R$300.000,00 de verbas públicas. E os
estudantes estão sem vagas nas escolas públicas. A propaganda oficial diz que estão
sobrando vagas, mostrando naquela brincadeira de roda, quando sentam nas cadeiras
e fica sobrando uma cadeira. Mas não é verdade, estamos vendo que, quando não
faltam vagas, faltam carteiras para os alunos, que fazem revezamento: um dia vai
uma turma, e no outro dia vai outra turma.

Estamos preocupados com o rumo que está tomando esse Governo, principalmente
na sua ânsia pela reeleição, quando mostra urna obediência e uma sintonia afinadas
com o Governo Federal, porque realmente é a mesma proposta, é a famosa proposta
da exclusão social, é a proposta que chamam de globalização de Primeiro Mundo.
Que Primeiro Mundo é esse em que grande parte da sociedade está passando fome e
a elite perversa está aí concentrando renda, mantida por Deputados que querem estar
aliados a esse poder? Temos que denunciar, é um absurdo. Não vamos nos aliar a
essa elite podre que está no nosso País.

Questão de Ordem
0 Deputado Gilmar Machado - V. Exa. está fazendo um pronunciamento
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extremamente complexo e sério, mas gostaríamos de solicitar ao ilustre Presidente
que V. Exa. o fizesse com o número regimental de Deputados presentes no Plenário.
Solicitaria o encerramento, de plano, da reunião, visto que não há" quorum", e o
prosseguimento de sua intervenção, nobre Deputado, na próxima reunião.

O Sr Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - E regimental. A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de "quorum" para continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
Antes de finalizar os trabalhos desta reunião, cumpre-me informar que tem sua

discussão encerrada em turno único, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.599. uma vez que permaneceu em ordem do
dia para discussão por seis reuniões.

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

as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã. dia 25, às 9 e às 20 horas,
nos termos dos editais de convocação, e para a ordinária, também de amanhã às 14
horas. com a seguinte ordem do dia: (A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.) Levanta-se a reunião.

ATA DA 14a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO POBLICA

Às dez horas e dez minutos do dia dezesseis de outubro de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqiiinio,
Antônio Júlio, Sebastião Costa Arnaldo Perna (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista. por indicação da Liderança do PSDB). Ivair Nogueira e Maria José
Haueisen (substituindo esta ao Deputado Gilmar Machado, por indicação da
Liderança do PT). membros da Comissão de Constituição e Justiça; Sebastião Costa
(substituindo este ao Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do
PFL). Arnaldo Penna. Antônio Andrade, Maria José Haueisen (substituindo esta ao
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do PT). Ivair Nogueira
(substituindo este ao Deputado Ibrahim Jacob, por indicação da Liderança do PDT),
membros da Comissão de Administração Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarquinio, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado
Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada,
é subscrita pelos membros presentes. O Presidente informa que a reunião se destina à
apreciação dos pareceres das Comissões para o 1 0 turno do Projeto de Lei n°
1.324197. Com a palavra, o Deputado Ivair Nogueira emite seu parecer, no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça mediante o qual conclui pela aprovação da
proposição supracitada na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Colocado em
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, no âmbito da Comissão de
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Administração Pública, o Deputado Arnaldo Penna faz leitura de seu parecer,
mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 1,
aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, é
o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Hely Tarqüínio. Presidente - Arnaldo Penna - Sebastião Helvécio - Ajalmar Silva -

Sebastião Costa.
ATA DA P REUNIÃO PREPARATÓRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 90 DIAS, APURAR A DESTINAÇÃO DOS
ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLíTICA E SOCIAL - DOPS
As quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wilson Pires,
Adelino Carneiro Leão, Carlos Pimenta e Ivair Nogueira membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado Wilson
Pires, declara aberta a reunião e esclarece que a finalidade dela é eleger o Presidente
e o Vice-Presidente, designar o relator e programar os trabalhos da Comissão. O
Presidente "ad hoc" determina a distribuição  das cédulas de votação, devidamente
rubricadas, e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que atue como escrutinador.
Procedida a contagem dos votos, registram-se quatro cédulas de votação; para o
cargo de Presidente, o Deputado Carlos Pimenta obteve quatro votos; para o de Vice-
Presidente, o Deputado Wilson Pires obteve três votos, e o Deputado Ivair Nogueria
obteve um voto para Vice-Presidente. O Presidente "ad hoc" proclama eleitos, para
Presidente, o Deputado Carlos Pimenta e, para Vice-Presidente, o Deputado Wilson
Pires. Em seguida, declara empossado o Deputado Carlos Pimenta como Presidente e
lhe passa a direção dos trabalhos. O Deputado Carlos Pimenta assume a Presidência,
agradece a confiança nele depositada e declara empossado como Vice-Presidente o
Deputado Wilson Pires. Após, designa como relator da matéria o Deputado Ivair
Nogueira. Fica definido que a Comissão se reunirá ordinariamente às terças-feiras,
às 10 horas. O Deputado Adelino Carneiro Leão apresenta requerimento, solicitando
sejam convidados para prestarem depoimentos à Comissão as seguintes autoridades:
Dr. Santos Moreira. Secretário de Estado da Segurança Pública; Dr. Casteliar
Guimarães. Secretário de Estado da Justiça; Dra. Sonva Patricia Gandra Fonseca-
Delegada: Sr. Sálviio Humberto Penna, Assessor Parlamentar Dr. Márcio Barroso
Domingues. Diretor do Instituto de Identificação; Sr. Aluizio Rodrigues Coelho,
advogado; Dr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira e Dr. Antônio Aurélio Santos,
Promotores de Justiça da Promotoria de Direitos Humanos. O Deputado Ivair
Nogueira apresenta requerimento, pedindo sejam solicitados à Ordem dos
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Advogados do Brasil - Seção Minas  Gerais - e ao Ministério Público do Estadó de
Minas Gerais representantes dos referidos órgãos para acompanharem os trabalhos
desta Comissão. Colocados em votação, são os requerimentos aprovados. O Deputado
Carlos Pimenta passa a Presidência ao Vice-Presidente, Deputado Wilson Pires, para
apresentar requerimento de sua autoria, no qual pede seja solicitada ao Presidente da
Comissão de Direitos Humanos desta Casa a indicação de um membro dessa
Comissão para acompanhar os trabalhos desta CPI. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Wilson Pires retorna a Presidência ao Deputado
Carlos Pimenta, e, cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de março de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Ivair Nogueira - Adelino Carneiro Leão - Wilson

Pires.
ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS. APURAR A INSTALAÇÃO DE
GARIMPOS NOS RIOS DO niutrrÓiuo DO ESTADO DE MINAS GERAIS E

SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia dez de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho,
José Milhão. Raul Lima Neto e Djalma Diniz (substituindo este ao Deputado Paulo
Nau, por indicação da Liderança do PFL). membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Anivaldo Coelho, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Raul Lima Neto que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que. lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente faz pronunciamento a respeito dos trabalhos da Comissão. Prosseguindo,
informa que se encontra sobre a mesa requerimento do Deputado Raul Lima Neto,
apresentado em reunião anterior, que estava em poder do relator para análise.
Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Raul Lima Neto
apresenta requerimento solicitando que a Comissão se reúna ordinariamente às 10
horas das quartas-feiras ao invés de às 16 horas das terças-feiras. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O Deputado Anivaldo Coelho passa a
Presidência ao Vice-Presidente. Deputado José Militão, e apresenta requerimento
solicitando que, devido ao acúmulo das funções de Presidente e relator e à
necessidade de conhecimentos técnico-científicos de grande complexidade para
exame da matéria, seja providenciada a contratação temporária dos Srs. João César
de Freitas Pinheiro e Cláudio Sciar para auxiliarem nos trabalhos. O Deputado José
Milhão coloca o requerimento em votação, o qual é aprovado, e retoma a Presidência
ao Deputado Anivaldo Coelho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Anivaldo Coelho. Presidente - José Milhão - Raul Lima Neto - Paulo Nau.

ATADA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SATIDE
Às nove horas e trinta minutos do dia doze de março de mil novecentos e noventa e

oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de Oliveira,
Carlos Pimenta, Adelino Carneiro Leão, Jorge Hannas e Wilson Pires, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental- o Presidente, Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Jorge Hannas
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros presentes. A seguir, a Presidência lê a correspondência enviada pelo
Sr. Homem Santos. Presidente do Tribunal de Contas da União, dando ciência das
irregularidades ocorridas no Conselho Estadual de Enfermagem. Após, o Presidente
distribui ao Deputado Jorge Hannas os Projetos de Lei n°5 1.559 e 1.376197; ao
Deputado Carlos Pimenta, os Projetos de Lei n°5 1.391 e 1.490/97 e ao Deputado
Wilson Pires, o Projeto de Lei n° 1.312/97. A seguir, informa que a reunião tem por
finalidade ouvir os seguintes convidados: Sr. José Rafael Guerra Pinto Coelho,
Secretário de Estado da Saúde, representado pelo Sr. Cbristiano Augusto Bicalho
Canedo Sr. Athos de Carvalho, Secretário Municipal de Saúde; Sr. Frederico Carlos
de Carvalho Soares. Coordenador da Fundação Nacional de Saúde; Sr. Eduardo
Avelino, Secretário Municipal de Saúde, de Montes Claros; Sr. Henrique Borém,
Secretário Municipal de Governo, de Montes Claros; e Sra. Gilvania Cozensa
Westin, epidemologista da Secretaria Municipal de Saúde. A seguir, a Presidência os
convida a tomar assento à mesa, informa que os expositores irão discorrer sobre a
epidemia de dengue no Estado e passa a palavra aos expositores, pela ordem
mencionada, conforme consta nas notas taquigráficas. Participam dos debates todos
os parlamentares. O Deputado Adelino Carneiro Leão apresenta requerimento, em
que solicita seja promovida a divulgação continua, pela TV Assembléia, das ações
que os diversos órgãos têm desenvolvido para combater a dengue e que, ao mesmo
tempo, a emissora realize a divulgação de medidas educativas para prevenção da
doença. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e das autoridades,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Hannas - Wilson

Pires.
ATA DA 7a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO. DA
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PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL

As quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,
Anivaido Coelho e Wilson Trópia, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Deputado Carlos Pimenta assume regimentalmente a
Presidência, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Trópia que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. Não havendo correspondência a ser lida, o Presidente distribui
os Projetos de Lei n°s 1.284197 ao Deputado Wilson Trópia e 1.523197 ao Deputado
Anivaldo Coelho. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. A Presidência indaga
ao Deputado Wilson Trópia, relator do Projeto de Lei n° 1.284197, se está em
condições de apresentar seu parecer. O Deputado Wilson Trôpia procede à leitura de
seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo n° 2, recebido em Plenário. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Logo após. o Presidente passa à discussão e à votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado,
no 20 turno, o Projeto de Lei a° 1.446197 (relator: Deputado Carlos Pimenta).
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 10 turno, os Projetos de Lei n°5
1.076/96 (relator: Deputado Bené Guedes); 1.474, 1.486. 1.488/97 (relator:
Deputado Anivaldo Coelho); 1.481, 1.482197 (relator: Deputado Wilson Trópia);
1.483, 1.487 e 1.489/97, este último com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Carlos
Pimenta). Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à votação de proposições
da Comissão. O Deputado Anivaldo Coelho apresenta dois requerimentos. O
primeiro, do Deputado Adelino Carneiro Leão, em que solicita sejam convidados os
Srs. Sebastião Oliveira. Juiz do Trabalho; Carlindo Paulo Rodrigues de Oliveira,
economista do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-

? Econômicos- DIEESE; Paulo César Funghi. Presidente da CUT-MG; Antônio
Augusto Junho Anastasia e Helen Ferraz Azan. Conselheiros da OAB-MG, para, em
audiência pública, debaterem o contrato temporário de trabalho.. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. O segundo. do Deputado Ivo José. requer sejam

: convidados os Srs. Eduardo Barbosa. Secretário do Trabalho e Assistência Social;
Mauro Roberto Soares de Vasconcelos. Diretor do DER-MG: o Presidente do
Sindicato das Empresas de Transporte Público Intermunicipal; Rômulo de Carvalho
Ferraz e Antônio Sérgio Tonet. Promotores de Justiça lotados na Promotoria
Especializada de Defesa dos Deficientes Físicos e Idosos do Ministério Público do

< Estado e representantes da Coordenados de Apoio e Assistência à Pessoa
Deficiente, para debaterem a Lei n° 9.760. de 1989, que institui o passe livre nos
transportes intennunicipais aos portadores de deficiência. Colocado em votação, é o
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requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares , convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Olinto Godinho, Presidente - Bené Guedes - Anivaldo Coelho - Wilson Trópia.

ATA DA & REUNIAO ORDINARIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

As nove horas e trinta minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Maria Barros,
José Henrique e Paulo Piau (substituindo este ao Deputado Sebastião Navarro Vieira,
por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente. Deputado José Maria Barros, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Paulo Nau que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O
Deputado José Henrique lê o Oficio n° 209198, do Sr. José Lima de Freitas,
Presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora, em que encaminha cópia da
Representação n° 20, que pleiteia a manutenção, por parte do Estado, do 1°, 2° e 3°
períodos da pré-escola na Escola Estadual Mariano Procópio; e cópia de documento
da Sra. Maria Ceres Pimenta Spinola Castro. Secretária Municipal de Educação,
dirigido aos profissionais de educação, contendo decisão do Conselho Nacional de
Educação que permite, no ano de 1998, a realização do horário pedagógico. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições e designa como seus
relatores os Deputados a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.455, 1.471 e 1.566197
(Deputado Gilmar Machado); 1.468, 1.491 e 1.539/97 (Deputado José Henrique);
1.475 e 1.568197 (Deputado Marco Régis); 1.496 e 1.510/97 (Deputado Sebastião
Navarro Vieira). Esgotada a matéria destinada à l Parte da reunião, o Presidente
passa à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário, O Deputado José
Henrique, relator do Projeto de Lei n° 1.333/97, emite parecer pela aprovação da
matéria no 21 terno, na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o parecer. O Presidente passa à 2 Fase da Ordem do
Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a
apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados, em 2°
turno, os Projetos de Lei n

as 1.372197. na forma do vencido em 1° turno, e 1.429197
(relator: Deputado Gilmar Machado); 1.406197 (relator: Deputado Marco Régis);
1.497/97 (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira); e 1.498197 (relator:
Deputado José Henrique). E aprovado, ainda, em 1° turno, o Projeto de Lei n°
836196, após parecer oral do relator. Deputado José Henrique, nos termos do disposto
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no art. 145, § 1° e 20, do Regimento Interno. O Presidente, a seguir, submete a
votação os Requerimentos n°s 2.467. 2.484 e 2.486 a 2.489198, que são aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária.
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
José Maria Barros. Presidente - José Henrique - SebastiAo Navarro Vieira - Gilmar

Machado.
ATA DA 85a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas do dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio Bouças, Arnaldo Penna.
lbrahim Jacob. Marcos Helõnio e Anderson Adauto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Leonídio Bouças,
declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Anderson Adauto que proceda ã
leitura da ata da reunião anterior. Solicitada a dispensa da leitura, o Presidente dá a
ata por aprovada e solicita aos membos presentes que a subscrevam. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e comunica
o recebimento das seguintes proposições: Projeto de Lei n° 1.515197 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio); parecer sobre a Emenda n° 1, apresentada em
Plenário, no 1° turno, ao Projeto de Lei n° 1.373197 (relator: Deputado Ajalinar
Silva). Passa-se à 1° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Com
a palavra, o relator. Deputado Arnaldo Penna, emite parecer concluindo pela
aprovação do Projeto de Lei n° L403197. do Deputado Ibrahim Jacob. com a Emenda
n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em discussão e votação, é o
parecer aprovado- Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
AJalmar Silva, Presidente - Marcos Helênio - Arnaldo Penna - Tarcisio Henriques.

TRAM1TAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.507197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Wilson Pires, o projeto de lei em epígrafe visa a
declarar de utilidade pública a Associação Nacional dos Aposentados do BEMGE -
AJUBEMGE -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela

juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, apresentando a
Emenda if 1, cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto,
conforme preceitua o art. 103, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A AJUBEMGE é sociedade civil com personalidade jurídica que vem

desenvolvendo programas que visam a redimensionar o papel do aposentado,
buscando a sua valorização. E relevante mencionar, também, a atuação da entidade
na defesa dos interesses da classe.

Tais iniciativas tornam a entidade merecedora do título declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.507197 com a

Emenda no 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO TíNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.508/97
Comissão do Trabalho, da Presidência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado João Batista de Oliveira, propõe seja

declarada de utilidade pública a Associação Beneficente do Bairro e Vila Tomaz e
Adjacências. com sede no Município de Belo horizonte.

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

Fundamentação
A referida Associação foi criada com a finalidade de melhorar a infra-estrutura da

Vila Tomaz e região. Assim, apóia todas as campanhas que visam a promover o
desenvolvimento da comunidade, executando e estimulando as iniciativas de caráter
social, esportivo e cultural.

Dessa maneira, fica demonstrado que o trabalho realizado pela instituição toma-a
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.508197 na forma

original.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Wilson Trópia relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.520197
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.520197. do Deputado Jorge l4annns, visa a declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores de Aguas Claras - AMAC -, com sede
no Município de Santana do Paraíso.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda no 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando importantes serviços de natureza coletiva,

uma vez que procura solucionar os grandes problemas enfrentados pela comunidade.
Além disso, empreende atividades menores nas áreas de assistência social, saúde,

educação, cultura e lazer.
Fica demonstrado, pois, que o trabalho já realizado pela instituição a torna

merecedora do titulo declaratório de utilidade pública ora proposto.
Conclusão

Em vista do aludido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.520/97 com a
Emenda n° 1. da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.529197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.529197 visa a

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Deficiente Caminhar de Santa Luzia,
com sede no Município de Santa Luzia.

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

Fundamentação
A referida Associação tem como objetivo estatutário assistir o portador de

deficiência. Para tanto, proporciona-lhe recreação, ministra cursos
profissionalizantes, tendo por meta o aproveitamento de suas capacidades laborativas
e sua integração na sociedade.

Dessa forma, acreditamos justo e oportuno que a entidade seja declarada de
utilidade pública

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto & Lei n° 1.529197 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 24 de março de 1998.
Wilson Trópia, relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.534197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em tela visa a declarar de

utilidade pública a Associação Carmelitana dos Amigos Rtaiyanos - ACAR -, com
sede no Município de Monte Carmelo.

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

Fundamentação
A Associação Carmelitana dos Amigos Rotar anos é sociedade civil com

personalidade jurídica.
Seu objetivo primordial é prestar serviços assistenciais aos mais necessitados nas

áreas de habitação, transporte, alimentação, saúde e educação, além de estimular a
solidariedade entre seus associados.

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.534197 na
forma proposta.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.536197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.536/97, do Deputado Francisco Ramalho, visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de
Prudente de Morais, com sede no Município de Prudente de Morais.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em exame exerce atividades de caráter assistencial, visando a promover

o desenvolvimento do excepcional e sua integração na sociedade. Para a consecução
de seu objetivo, realiza a prestação de diversos serviços nas áreas de educação, saúde
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e lazer, beneficiando, com isso. o deficiente necessitado.

Dessa forma julgamos oportuno que essa entidade seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Preto de Lei n o 1.536/97 como

apresentado inicialmente.
Sala das Comissões, 24 de março de 1998.
Wilson Trópia. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.553197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Kemil Kumaira, o projeto de lei em epígrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Sociedade de Amparo à Maternidade e à Infância
Olinto Diniz de Carmo da Mata - SAMIOD -, com sede no Município de Carmo da
Mata.

Em obediência ao que determina o Regimento Interno, inicialmente foi a matéria
encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pôr sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n°1.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado para deliberação conclusiva, de acordo
com o que preceitua o art. 103, 1. "a" do Regimento Interno.

Fundamentação
A SAMIOD congrega esforços para resolver os problemas que mais afligem a

comunidade local. Para isso, intervém junto a autoridades constituidas, pleiteando
recursos para melhor assistir às pessoas carentes que a ela recorram.

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido pela entidade, entendemos
meritória a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.553197 com a

Emenda n°1. da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.560197
Comissão do Trabalho. da Previdência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Sebastião Helvécio, o projeto de lei em epigrafe visa a

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Beija-
Flor, com sede no Município de Tocantins.

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

Fundamentação
O Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Beija-flor é sociedade civil com

personalidade jurídica Tem como finalidade representar a comunidade junto aos
órgãos públicos, levando-lhes suas reivindicações.

Promove vasta obra assistencial que envolve campanhas de vacinação infantil e
auxilio aos portadores de deficiência, e presta outros serviços na área de saúde
pública. Implementa, ainda, atividades esportivas, sociais, culturais e religiosas,
visando à melhor integração da população local.

Tais iniciativas a fazem merecedora do título declaratório de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.560/97 na forma
apresentada.

Sala das Comissões, 24 de março de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.562/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.562197, do Deputado Sebastião Helvécio. visa a declarar de

utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Santa Isabel -
CDCSI -, com sede no Município de Tocantins.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e apresentou-lhe a
Emenda n° 1. Vem agora o projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva,
conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade referida vem prestando serviços assistenciais regulares à comunidade

de Tocantins. Para a concretização de seu objetivo, utiliza recursos. oriundos
principalmente de doações. no combate à fome e à pobreza.

Além disso, buscando alargar o horizonte de suas ações, vem empreendendo
exemplar trabalho de proteção ao meio ambiente.

Em virtude dos seus méritos, julgamos conveniente a declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Em vista do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri0 1.562197 com a

Emenda n°1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.
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PARECER PARA TURNO IIJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.563197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em teia visa a declarar de
utilidade pública a Associação de Distrofia Muscular de Minas Gerais - ADM - MG -

com sede no Município de Belo Horizonte.
Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103. L 'a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Associação tem por objetivo proteger os direitos e os interesses dos

portadores de distrofia muscular, enfermidade progressiva, sem cura, que causa
degeneração dos músculos.

Realiza também trabalho de conscientização junto à comunidade e aos familiares
dos portadores da doença. esclarecendo sobre os meios de tratamento e prevenção.

Assim sendo, julgamos meritório outorgar-lhe titulo de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.563197 na sua
forma original.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Benê Guedes. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.567197
Comissão do Trabalho, da Presidência e da Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em epigrafe

visa a declarar de utilidade pública a Casa de Assistência ao Menor Tia Zeni. com
sede no Município de Ribeirão das Neves.

Submetido o projeto à apreciação da Comissão de Constituição .e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, vem agora a matéria
a esta Comissão para deliberação conclusiva, em atendimento ao que preceitua o art.
103, 1. na". do Regimento Interno.

Fundamentação
A Casa de Assistência ao Menor Tia Zeni oferece assistência de inestimável valor

ao menor carente desamparado e, assim, compromete-se com o respeito humano e a
fraternidade.

Em vista da importância do trabalho da instituição, é justo e meritório o titulo
declaratório de sua utilidade pública.
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Conclusão

Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1. 567197 na
forma proposta.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Wilson TrÓpia, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.456197
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.456197, do Deputado Wanderley Ávila visa a declarar de

utilidade pública a Fundação de Apoio ao Ensino Superior de Pirapora - FAESP -,
com sede no Município de Pirapora.

Prelimiiinrmente, foi a matéria encaminhada ã Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva no 1° turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Com sede em Pirapora, a FAESP tem como objetivo promover atividades culturais,

a pes~ o ensino superior, a extensão e o desenvolvimento científico e tecnológico
em Pirapora e microrregião; realizar serviços técnico-científicos para instituições
interessadas e para a comunidade; conceder bolsas a estudantes de graduação, pós-
graduação, extensão e outros; divulgar dados científicos por meio de publicação
especializada; identificar junto ã iniciativa privada demandas de pesquisa, visando a
estabelecer parcerias.

Isso posto, conclui-se que a entidade contribui para o desenvolvimento da
sociedade mineira. Nada mais justo, pois, que lhe conceder o título declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.456197 no 1°

turno, com a Emenda n° 1. apresentada a seguir.
EMENDA N° 1	 -

Dê-se ao art. 1 0 a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a FAESP - Fundação de Apoio ao

Ensino Superior de Pirapora. com sede no Município de Pirapora.".
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
(limar Machado, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.448197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado José Militão, o projeto de lei em análise visa a declarar de
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utilidade pública o Movimento de Promoção e Assistência Social Sopão Mineiro -
Sopão -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovada no 1° turno, em sua forma original, deve a proposição agora ser
apreciada para o 2° turno de deliberação conclusiva, em cumprimento das
disposições regimentais.

Fundamentação
O Movimento de Promoção e Assistência Social Sopão Mineiro presta auxílio de

inestimável valor para amenizar questões graves como a fome e a mendicância.
Inspirado nos ideais de fraternidade, compromete-se com o respeito humano e com

a ajuda irrestrita aos necessitados.
Tendo em vista a relevância de seu trabalho, entendemos ser pertinente e meritório

o título declaratário de utilidade pública que pretendemos lhe seja outorgado.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.448197 na forma original.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Bené Guedes. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.476/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Rêmolo Aloise, o projeto de lei em epigrafe objetiva

declarar de utilidade pública o Lar Jesus-Maria-José. do Município de Cássia.
Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, compete agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos regimentais
Fundamentação

Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,
reconhecemos a importância em se declarar de utilidade pública a referida entidade,
devido aos bons serviços por ela prestados à comunidade

A sua principal finalidade é abrigar, educar e profissionalizar crianças e
adolescentes carentes até 18 anos.

Após a aprovação da Lei n° 8.069. de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente,
a entidade passou a desenvolver seu trabalho de acordo com o art. 94 desse diploma,
que determina respeito absoluto à integridade e aos direitos do menor.

Por isso julgamos que a instituição seja merecedora do titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.476197 no 20

turno, na forma original.
Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
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Wilson Trópia. relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.212197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.212197. da Deputada Maria José Haueisen. que dispõe sobre
o afastamento remunerado de servidor público candidato a cargo eletivo, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que. segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.212/97
Dispõe sobre o afastamento remunerado de servidor público candidato a cargo

eletivo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - E permitido o afastamento remunerado para concorrer a cargo eletivo em

pleito municipal, estadual ou federal ao servidor público estadual:
1 - concursado, mesmo durante o período & estágio probatório;
II - designado, nos termos do art. 10 da Lei n° 10.254, de 20 de julho de 1990;
ifi - estabilizado, na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitárias da Constituição da República.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos

a 2 de julho de 1996.
ArL 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Dirias Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Wilson TrÓpia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.336/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.336197, do Deputado José Militão, que torna obrigatória a
afixação de preço em produto comercializado no varejo e dá outras providências, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art 268 do Regimento
Interno.

Visto que o objetivo primordial do projeto, é tornar obrigatória a afixação de preço
em produtos comercializados no varejo, esta Comissão propõe que o conteúdo do
parágrafo único do art. 1° do projeto originaLem que se estabelece a norma geral de
afixação do preço em moeda corrente, figure no "caput', passando o teor deste a
constituir o parágrafo único do artigo.em virtude de seu caráter de ressalva.
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Assim sendo, opinamos por se dar á proposição a seguinte redação final.,que está

de acordo com o aprovado.
PROJETO DE LEI N° 1.336197

Torna obrigatória a afixação de preço em produto comercializado no varejo e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E obrigatória a afixação do preço da mercadoria, expresso em moeda

corrente, na embalagem do produto, destinado á venda ao consumidor final no
comércio varejista do Estado.

Parágrafo único - Sem prejuízo do disposto no caput" deste artigo, é facultada ao
comerciante a utilização de código numérico ou de barras para registro eletrônico do
preço do produto.

Art. 20 - Ocorrendo divergência entre o preço registrado eletronicamente e aquele
constante na embalagem, prevalecerá o que representar o menor custo para o
consumidor.

Art. 3° - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades
previstas na legislação vigente

Ait 4°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
Dimas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Perna. relator - Wilson Trópia.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR PRESIDENTE
COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou. em 2413198, as seguintes comunicações:
Do Deputado Dunas Rodrigues (2), dando ciência à Casa do falecimento dos Srs.

Diogo Campos de Almeida e Nilton Cangussu, ocorridos no Município de Janaúba.
nos dias 20 e 2313198, respectivamente. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 353 A REUNIÃO ORDINÁRIA. EM 2513198
Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Gemido Rezende

Sumário: Comparecimento - Abertura - Questões de ordem - Ia Parte: Ia Fase
(Expediente): Ata - Y Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°5 1.663 a 1.665198 - Requerimentos nos 2.520 a 2.522198 -
Questões de ordem; chamada para recomposição de "quorum"; inexistência de
número regimental para continuação dos trabalhos - Encerramento - Ordem do Dia

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Rnrnalho - Gemido Rezende - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Aulton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade
- Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Feriria - Bilac Pinto- Carlos
Pimenta - Dunas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Dmval Angelo -
Ermano Batista - Gemido Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glvcon
Terra Pinto - Helv Tarquinio - Ibrabmm Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge }4nnrni - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira -
L.eonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marcos Helêmo - Maria José }iaueisen -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Nau -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconceilos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques
- Toninho Zeitune - Wanderlev Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - As 14h15min. a lista de

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

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não

temos nem dez Deputados presentes. A ata ainda não foi lida, e não a estou
discutindo. Solicito o encerramento, de plano. da reunião.

0 Deputado Sebastião Helvécio - Sr. Presidente, gostaria de alertar V. Exa. para o
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fato de que vários Deputados aqui estão ou estiveram. Então, seria interessante a
recomposição do "quoruni". para que possamos prosseguir os trabalhos desta
reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa aos ilustres Deputados que fizeram uso
da palavra pela ordem que a lista de comparecimento registra a presença de 27
Deputados. Portanto, regimentalmente. há "quoruni" para continuação dos trabalhos.

ia Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Iva José. 2°-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior,

que é aprovada sem restrições.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Não havendo correspondência a ser
lida, a Mesa passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos
para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.663198

Dá nova redação ao art. 80 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, que institui o
Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 80 da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952, passa a vigorar com a

seguinte redação:
"Art. 80 - ......
A remoção que se processará a pedido do funcionário ou "ex officio" dar-se-á:

- de uma para outra repartição ou outro serviço;
II - de um para outro órgão de repartição ou serviço;
ifi - para outra localidade independentemente de vaga:
a) para acompanhar cônjuge ou companheiro;
b) por motivo de saúde de servidor, cônjuge. companheiro ou dependente.

condicionado à comprovação porjunta médica.
§ 1° - A remoção prevista nos incisos 1 e II só poderá ser feita respeitada a lotação

de cada repartição ou serviço.
§ 2° - A autoridade competente para ordenar a remoção será aquela a que

estiverem subordinados os órgãos, ou as repartições ou os serviços entre os quais ela
se faz.

§ 3° - Ficam asseguradas à professam primária casada com servidor federal,
estadual ou militar as garantias previstas pela Lei n° 814, de 14 de dezembro de
1951.".
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Amônio Júlio
Justificação: A proposição em tela dispõe sobre a remoção do servidor público para

outra localidade quando esse for acompanhar o seu cônjuge ou por motivo de saúde.
Hoje a remoção não abrange essas duas hipóteses em nível estadual, conforme a Lei
n° 869, de 517152.

As alterações apresentadas por meio desta proposição objetivam principalmente
adequar a mencionada lei à Constituição Federal. A Carta Magna, em seus arts. 226
e 227, preceitua que a família é a base da sociedade, merecendo especial proteção do
Estado, indicando que a convivência familiar é fundamental para a educação dos
filhos e a harmonia do casal. Muitos servidores, por não contarem com a
possibilidade de remoção, enfrentam dificuldades e têm abalada a união familiar,
justamente por estarem lotados em localidades distintas daquelas dos seus respectivos
cônjuges. As crianças são as que mais sofrem com a ausência de convivência familiar
completa e mesmo casais sem filhos necessitam do relacionamento diário para
assegurar a estabilidade da relação conjugal.

Esses são os fundamentos da proposição ora apresentada e para a qual contamos
com o apoio dos nobres parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188. c/c O art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.664198
Declara de utilidade pública o Movimento em Prol do Povo de Minas Gerais, com

sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Movimento em Prol do Povo de

Minas Gerais, com sede no Município de Ipatinga.
Mi. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 22 de outubro de 1997.
Ibrabim Jacob
Justificação: Fundado em 1815192, no Município de Ipatinga, o Movimento em

Prol do Povo de Minas Gerais é sociedade civil com personalidade jurídica própria e
duração indeterminada.

Por não ter fins lucrativos, seus diretores e demais associados desenvolvem
atividades de caráter filantrópico, pelas quais não são remunerados.

De acordo com o art. 2° do seu estatuto, constituem objetivos da entidade: estudar.
pesquisar e elaborar as reivindicações do povo de Minas Gerais; atuar nas áreas
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sociais de esporte, lazer, segurança, saúde e educação; defender os interesses dos
associados junto aos órgãos públicos municipais, estaduais e federais; proporcionar à
comunidade de baixa renda a construção ou a reforma de creches, postos de saúde,
escolas e casas; manter contatos com órgãos congêneres no Pais e no exterior e
estabelecer convênios com órgãos públicos e privados para atender às reivindicações
da população.

Entendemos que o enunciado de tais objetivos justifica a oportunidade de se elevar
a entidade em tela à categoria daquelas consideradas oficialmente de utilidade
pública no âmbito estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho, para deliberação. nos ternos do art. 188. c/c O art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.665198
Cria a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1° - Fica criada a Ouvidoria Ambiental do Estado de Minas Gerais, órgão

auxiliar do Poder Executivo na recepção, na tramitação e no encaminhamento das
sugestões, das denúncias e das propostas relativas às questões ambientais.

Art. 2° - Compete à Ouvidoria Ambiental:
- receber as sugestões. as reclamações, as denúncias e as propostas de qualquer

cidadão ou entidade;
II- acompanhar a tramitação e a análise das demandas recebidas e divulgar para o

interessado as soluções dadas;
ifi - sugerir ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável ou às entidades afins a realização de estudos, a adoção de medidas ou a
expedição de recomendações, visando à regularidade e ao aperfeiçoamento de suas
atividades;

IV - praticar atos compatíveis com as atribuições, por determinação do Secretário
de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

V - promover pesquisas, palestras e seminários sobre temas relacionados com o
meio ambiente, providenciando a divulgação dos resultados desses eventos.

Au. 3° - No desempenho de suas competências. a Ouvidoria Ambiental deverá:
- manter arquivo atualizado de toda a documentação relativa às denúncias. às

reclamações e às sugestões da população;
II - instalar núcleos da Ouvidoria Ambiental em municípios;
ifi - manter intercâmbio e celebrar convênios com entidades públicas ou privadas,

nacionais e estrangeiras, que exerçam atividades congêneres às da Ouvidoria
Ambiental;

IV - elaborar relatório trimestral de suas atividades, prestando contas públicas.
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Art. 4° - As informações solicitadas pela Ouvidoria Ambiental deverão ser

atendidas no prazo que for fixado em função da complexidade do caso.
Art. 5° - A Ouvidoria Ambiental é dirigida por um Ouvidor, indicado pelo

Conselho Estadual de Política Ambiental e nomeado pelo Governador do Estado,
para mandato de 2 (dois) anos. permitida 1 (uma) recondução.

§ 1° - O cargo e os vencimentos do Ouvidor são equivalentes aos de Secretário
Adjunto de Estado.

§ 20 - É vedado ao Ouvidor o exercício de cargo, emprego ou função pública
enquanto durar seu mandato.

§ 30 - Caso a escolha do Ouvidor recaia em servidor público, será automática a
licença. facultada a este, quando estável a opção pela remuneração do cargo,
emprego ou função de origem.

Art. 60 - O Ouvidor somente poderá ser destituído pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental em caso de falta grave, incompatível com o exercício de suas
atribuições.

Mi. 70 - Os servidores necessários ao funcionamento da Ouvidoria Ambiental
serão cedidos pelo Poder Executivo, incluindo sua assessoria técnica, mediante
proposta do Ouvidor.

Art. 8° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.
Art. 9° - As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de verba especial

consignada no orçamento do Estado.
Ar[- 100 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 110 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Durval Angelo
Justificação: O mundo está atento às questões ambientais como forma de garantir a

sobrevivência e o bem-estar. No centro dessa preocupação mundial está o nosso País,
pelas suas dimensões continentais e biodiversidade ambiental.

Minas Gerais, há muito, vem dando especial atenção às questões que envolvem o
meio ambiente, e este projeto de lei busca ampliar a atuação nessa área.

A criação da Ouvidoria Ambiental possibilitará uma participação mais efetiva da
sociedade civil na luta pela preservação do meio ambiente. criando uru canal direto,
sem burocracia, para que as entidades civis e o povo apresentem denúncias e
apontem soluções a serem encaminhadas em prol da preservação, utilização e
conservação ambiental.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Meio Ambiente e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.188. c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
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N° 2.520/98, do Deputado Leonidio Bouças, pedindo que se oficie ao Governador
do Estado solicitando o cumprimento da sentença condenatória que obriga o Estado a
quitar débitos com ex-servidores da RURALMJNAS.

N° 2.521/98, do Deputado Leonídio Bouças, pedindo que se oficie ao Governador
do Estado solicitando o cumprimento da sentença condenatória que obriga o Estado a
pagar vantagem pessoal aos ex-servidores da MinasCaixa. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.522198, da Comissão de Defesa do Consumidor, solicitando seja formulado
apelo aos representantes do Ministério Público com vistas a que se tomem as
medidas judiciais cabíveis para que os mutuários inadimplentes da CEF não sejam
incluídos no cadastro de maus consumidores. (- A Comissão de Defesa do
Consumidor.)

Questões de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, insisto na mesma questão de ordem.

O "quorum" regimental que permite a existência de oradores inscritos é de 26
Deputados. Não temos, no momento, esse número em Plenário. Então, apelo a V.
Exa. para que cumpra o Regimento e encerre, de plano, a reunião.

• Deputado Sebastião Helvécio - Apenas solicito a recomposição do "quorum".
• Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada para recomposição de "quorum". Com a palavra, o Sr. Secretário
para proceder à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
• Sr. Presidente - Responderam à chamada 24 Deputados. Não há "quorum" para

a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente- A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a reunião extraordinária de logo mais, às 20 horas. nos termos do edital de
convocação, e para a reunião ordinária de amanhã, dia 26, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 59 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As quinze horas do dia três de setembro de mil novecentos e noventa e sete.
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarquinio, Gilmar Machado,
Sebastião Navarro Vieira e Antônio Roberto (substituindo este ao Deputado Antônio
Júlio, por indicação da Liderança do PMDB). membros da Comissão de Constituição
e Justiça; Roberto Amaral. Antônio Roberto. Sebastião Navarro Vieira e Aniva!do
Coelho (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Bancada do
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PT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarquuuo, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Anivaldo Coelho que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A reunião se
destina a apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei n° 1.326/97, do Governador do
Estado, que autoriza a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais -
CODEURB - a doar à Companhia de Habitação de Minas Gerais - COHAB - imóvel
que menciona. Passa-se à Y Fase da Ordem do Dia. O Presidente esclarece que na
reunião anterior o Deputado Gihnar Machado, relator no âmbito da Comissão &
Constituição e Justiça, solicitou prazo regimental para emitir seu parecer. Com a
palavra o Deputado Gilmar Machado emite parecer mediante o qual conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do projeto. Logo após. o
Deputado Antônio Roberto, relator da matéria no âmbito da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do projeto. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres aprovados
por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos Deputados, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Hely Tarquimo, Presidente - José Braga - Marcos Helênio - Ailton Vilela.

ATA DA 3a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,
COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

As quinze horas do dia quatro de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alvaro Antônio, Arnaldo
Canarinho e Ailton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Alvaro Antônio, declara abertos os trabalhos,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita ao
Deputado Arnaldo Canarinho que proceda à leitura da ata da reunião anterior. A
Presidência dispensa a leitura da ata, atendendo a requerimento aprovado pela
Comissão, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. Passa-se
à fase de discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário
da Assembléia. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n° 2.430/97, do
Deputado Alberto Pinto Coelho. Passa-se à fase de discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento da
Deputada Maria Olivia, em que solicita sejam formulados convites aos Prefeitos,
Presidentes de Câmaras dos municípios que margeiam a BR-262 entre Betim e Luz,
representantes de empresas de ônibus que transitam pelo referido trecho, o Diretor-
Geral do DER-MG e o Superintendente Estadual do DNER para, em audiência
pública, discutirem os problemas decorrentes da má conservação e da falta de
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acostamento daquela rodovia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Alvaro Antônio. Presidente - Adelino Carneiro Leão - Maria Olivia.

ATA DA Ia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

13.594
Às quinze horas e quinze minutos do dia quatro de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Mauro Lobo,
Antônio Andrade (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio, por indicação da
Liderança do PMDB) e Jorge Hannas (substituindo o Deputado Geraldo Santanna,
por indicação da Liderança do PFL), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente "ad hoc", Deputado Mauro Lobo, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente da Comissão e a designar o relator. A Presidência determina a
distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado Jorge Hannas para atuar
como escrutinador. Verificada a coincidência do número de sobrecartas com o de
votantes e apurados os votos, a Presidência proclama eleitos o Deputado Mauro
Lobo, para Presidente, com três votos, e o Deputado Ivair Nogueira, para Vice-
Presidente, com dois votos. A seguir, o Deputado Mauro Lobo agradece a escolha de
seu nome para a Presidência da Comissão e designa para relator da matéria o
Deputado Antônio Andrade. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença de todos, informa que a próxima reunião será convocada por
meio de edital, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 1998.
Mauro Lobo. Presidente - Wilson Pires - Maria José Haueisen.

ATA DA & REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

Às dez horas do dia onze de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Nau, Luiz Fernando Faria e
Maria José Haueisern membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Paulo Piau, declara abertos os trabalhos e solicita
à Deputada Maria José Haueisen que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Em seguida, informa que
a reunião se destina a eleger o Vice-Presidente da Comissão e apreciar a matéria
constante na pauta; determina a distribuição das cédulas de votação aos Deputados
presentes e convida a Deputada Maria José Haueisen para atuar como escrutinadora.
Após. passa a palavra a essa parlamentar, que anuncia o resultado da votação: foi
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eleito o Deputado Luiz Fernando Faria, com três votos. O Presidente empossa o
Vice-Presidente eleito e concede-lhe a palavra. O Deputado Luiz Fernando Faria
agradece a co~ nele depositada e tece comentários sobre os trabalhos da
Comissão. Logo após, a Presidência registra a presença do Deputado Antônio
Andrade e passa à leitura de oficio do Sr. Manoel Rodrigues da Silva Pontes,
Presidente da Associação dos Pequenos e Microrruralistas de Minas Gerais - APM-
RUMIG -, publicado no "Diário do Legislativo" de 2812198. Continuando, o
Presidente designa a Deputada Maria José Haueisen para relatar, no 1° turno, o
Projeto de Lei n° 1.293/97; e o Deputado Luiz Fernando Faria, para relatar o
Requerimento ti0 2.481/98. Encerrada a la Parte da reunião, a Presidência procede à
leitura de requerimentos do mesmo teor dos Deputados Maria José Haueisen e
Marcos Helênio. em que solicitam sejam convidados o Superintendente Regional do
ll'TCRA.o Secretário Executivo do CORA. o Presidente e a Diretora da FETAEMG
para debaterem na Comissão a liberação de recursos federais para projetos de
assentamentos para reforma agrária e de verbas estaduais para obras de
abastecimento de água e eletrificação rural nas áreas dos referidos projetos.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Paulo Piau. Presidente - Maria José Haueisen - Ajalmar Silva.	-
ATA DA 923 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
Às onze horas do dia onze de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarquimo, Antônio Júlio,
Sebastião Costa, Antônio Genaro e Marcos Helênio, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Hely Tarqüinio,
declara abertos os trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ala
da reunião anterior. Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a
Presidência dispensa a leitura da ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados
que a subscrevam. A seguir, acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designa os relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.616 e 1.618198
(Deputado João Batista de Oliveira); 1.617 e 1.623 a 1.626/98 (Deputado Marcos
Helênio); 1.619 e 1.622198 (Deputado Antônio Genaro); 1.620, 1.621, 1.627 e
1.628198 (Deputado Antônio Júlio), Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Submetidos a discussão e votação, são aprovados os pareceres mediante os quais os
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relatores concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela
antijuridicidade dos Projetos de Lei nos 1.494 e 1.525197 (relator: Deputado Ermano
Batista), registrando-se o voto contrário dos Deputados Marcos Helênio e Antônio
Júlio. e pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei n°5 201/95 com a Emenda n° 1 e 1.480197 (relator: Deputado Antônio Genaro);
1.123197 com a Emenda n° 1 (relator: redistribuído ao Deputado Antônio Júlio); e
1.515197 (relator: Deputado Marcos Helênio). O Projeto de Lei n° 1.594198, que
recebeu parecer do Deputado Antônio Genaro pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria, teve sua discussão adiada em virtude de
pedido de vista deferido pela Presidência. Os Projetos de Lei n°s 1.609 e 1.610198
tiveram sua apreciação adiada em virtude de pedido de prazo solicitado pelos
relatores. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres mediante os quais os relatores concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°5
1.456197, 1.484197 com a Emenda n° 1 e 1.523197 (relator: Deputado Antônio
Genaro). Nos termos do art. 185 do Regimento Interno, a Presidência determina o
envio dos Projetos de Lei n°s 1.494 e 1.525197 ao Plenário, para inclusão dos
pareceres em ordem do dia. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares. convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavraram da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Marcos Helênio.

ATA DA V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Às quinze horas e dez minutos do dia onze de março de mil novecentos e noventa e
oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Paulo Nau e
Jorge Eduardo de Oliveira membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental. o Presidente. Deputado Gil Pereira, declara abertos os trabalhos e solicita
ao Deputado Jorge Eduardo de Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
seguir, a Presidência lê correspondência da Câmara Municipal de Juiz de Fora,
publicada no "Diário do Legislativo" de 613198. e designa o Deputado Paulo Piau
para relatar o Projeto de Lei n° 1.542/97. Encerrada a P Parte dos trabalhos, passa-se
à Y Fase da Ordem do Dia. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento n°
2.473198. Passa-se, a seguir. à V Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado
Paulo Nau apresenta requerimento em que solicita sejam convidados os Srs.
Landulfo Donas Filho. Secretário de Indústria. Comércio e Turismo, e Paulo Sáfady
Simão, Presidente da TURMINAS, a fim de discorrerem sobre os projetos em
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andamento nos referidos órgãos. Colocado em votação, é aprovado o requerimento.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Gil Pereira, Presidente - Paulo Piau - Jorge Eduardo de Oliveira - Tarcísio

Henriques - Dimas Rodrigues.
ATADA Ia REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS, PROCEDER À APURAÇÃO DE
DENÚNCIAS NO FUNCIONAMENTO DOS BINGOS EM MINAS GERAIS, TAIS

COMO: VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS, SONEGAÇÃO FISCAL,
FRAUDES NA PREMIAÇÃO E ENVOLVIMENTO DE POLICIAIS COM AS

DENÚNCIAS, DENTRE OUTROS DELITOS
Às quinze horas e trinta minutos do dia onze de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Alencar da Silveira
Júnior, Antônio Roberto, Durval Angelo e Paulo Schettino, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Alencar da Silveira
Júnior, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda á
leitura da ata da reunião anterior. O Deputado Antônio Roberto requer a dispensa da
leitura, o que é aprovado pela Comissão. O Presidente dá por aprovada a ata, solicita
aos Deputados que a subscrevam e informa que a reunião se destina a apreciar
proposições da Comissão. O Deputado Durval Angelo apresenta requerimento em
que solicita seja realizada visita surpresa aos bingos da Região Metropolitana e do
interior, bem como a convocação, para depoimento. dos Srs. Hindemburgo
Chateaubriand Filho, Geraldo Magela Pinto Garcia, Gil Marcos de Araújo e Silva,
Gilberto José dos Santos. Ezio Vicente dos Reis. Roberto Pereira Silva. Vanderson
Elis da Silva, Jorge Alberto Escobar Barboza Vanderlei V. Gonçalves, Edvalde
Gonçalves Vieira Filho. Mário Mori, Munir Khalil Lebbos e }4illim Khalil Lebbos.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. O Deputado Alencar da Silveira
Júnior passa a Presidência ao Deputado Antônio Roberto e apresenta requerimentos
em que solicita seja enviado oficio às emissoras de televisão do Estado, para que
informem o nome das empresas que veicularam sorteios do jogo de bingo; e à Loteria
Mineira, para que envie a relação dos proprietários de bingo e dos denominados
"bingueiros" eventuais, que realizam sorteios em campos de futebol; e seja realizada
visita ao Ministério dos Esportes, para apuração de irregularidades. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. O Deputado Alencar
da Silveira Júnior reassume a Presidência e, tendo sido cumprida a finalidade da
reunião, agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para aproxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Alencar da Silveira Júnior. Presidente - Antônio Roberto - Durval Angelo - Mauro

Lobo.
ATA DA ós REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
Às nove horas do dia doze de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Glycon Terra Pinto, José Militão e
José Braga, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Glycon Terra Pinto, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado José Militão que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Deputado José
Braga acusa o recebimento do Oficio n° 55198, da Sn. Maria do Carmo Rabelo Laia
Prefeita Municipal de Carmópolis de Minas, por meio do qual solicita o apoio da
Comissão para que aquele município seja elevado à categoria de comarca. A seguir.
o Presidente passa à Y Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposição que dispensa a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento n° 2.480198, do Deputado Hely Tarqüinio, que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça e ao Secretário da Justiça com
vistas a que seja estudada a possibilidade de se manter, no Município de Brasilándia
de Minas, o serviço de registro de pessoas naturais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
José Henrique. Presidente - José Braga - Dimas Rodrigues
ATA DA P REUNIÃO PREPABATORIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA

EMITIR PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.604
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia doze de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil Kumaira,
Sebastião Helvécio (substituindo este ao Deputado Gil Pereira. por indicação da
Liderança do PPB) e Gilmar Machado, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira, declara abertos os
trabalhos e informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-
Presidente e a designar o relator. A seguir, determina a distribuição das cédulas de
votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Gilmar Machado para atuar
como escrutinador. Recolhidas as cédulas, verifica-se que foram eleitos Presidente e
Vice-Presidente, respectivamente. os Deputados Kemil Kumaira e Gil Pereira, ambos
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com três votos. Em seguida o Presidente eleito agradece a confiança nele depositada
e designa o Deputado Gilmar Machado para relatar a matéria. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 17 de março de 1998.
Marco Rgis, Presidente - Dinis Pinheiro - Maria José Haueisen,

ATA DA 82a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e quarenta minutos do dia dezessete de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Geraldo
Nascimento. Ainbrósio Pinto. João Leite e Antônio Roberto, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Geraldo
Nascimento, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Leite que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar proposições da
Comissão e designa o Deputado Antônio Andrade para relatar o Projeto de Lei n°
1.480/97. no 1 0 turno. Esgotada a matéria destinada à P Parte da reunião, a
Presidência passa à ? Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. O Deputado João Leite apresenta requerimento
em que solicita sejam convidados os Srs. Eduardo Noronha, Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas - CDL -; Geraldo de Faria Martins, Coordenador Executivo do
PROCON Estadual; Homero Ferreira Diniz. Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal em Minas Gerais; Jeiferson William da Silva Mourão. Presidente
da Associação Nacional de Defesa dos Consumidores de Crédito, e Marcos Rafael,
Secretário da Associação dos Mutuários de Habitação do Estado de Minas Gerais,
para debaterem, em audiência pública as medidas do Governo com relação aos
mutuários inadimplentes que obtiveram financiamento habitacional através da Caixa
Econômica Federal. Submetido a votação, é o requerimento aprovado. Cumprida a
finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, que se realizará no
dia 1813198, às 14h45min. na Sala das Comissões. destinada a apreciar o Parecer
para o 1° Turno do Projeto de Lei n° 1.609198. determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 18 de março de 1998.
Geraldo Nascimento. Presidente - Ambrõsio Pinto - Antônio Andrade - José

Militão.
ATA DA 43 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRiTO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS. APURAR A INSTALAÇÃO DE
GARIMPOS NOS RIOS DO TERRITÓRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E
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SEUS EFEITOS DEVASTADORES E CORRUPTORES
Às dez horas e quinze minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anivaldo Coelho,
José Militão. Raul Lima Neto e Paulo Nau, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Anivaldo Coelho, declara
abertos os trabalhos e solicita ao Deputado José Militão que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente faz pronunciamento a respeito dos trabalhos da Comissão e, logo em
seguida, esclarece que a reunião se destina a ouvir os seguintes convidados: Sr. Caio
Márcio Rocha, Gerente da Divisão de Mineração da Fundação Estadual do Meio
Ambiente - FEAM -, representando o Sr. Maurício Andrés Ribeiro, Presidente dessa
entidade; Sr. Jader Pinto de Campos Figueiredo, Superintendente do Instituto
Brasileiro de Meio Ambiente - IBAMA -; Sr. Celso Luiz Garcia, Diretor do
Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM -, e Sr. José Maurício Neto,
Presidente do Sindicato da Indústria Extrativa Mineral de Minas Gerais.
Inicialmente, são feitas explanações por parte dos quatro convidados, e, em seguida,
a Presidência passa à fase dos questionamentos. Os convidados respondem às
perguntas feitas pelos Deputados Raul Lima Neto e Anivaldo Coelho. Durante suas
intervenções, o Deputado Anivaldo Coelho solicita ao Superintendente do IBAMA
que encaminhe à Comissão estudos, levantamentos e estatísticas que o órgão possui
sobre garimpo. O Deputado Paulo Piau sugere seja feito um levantamento de
material na área federal para subsidiar os trabalhos da Comissão. O Deputado
Anivaldo Coelho passa a Presidência ao Deputado José Militão e apresenta
requerimentos, solicitando sejam convidados a prestar depoimento à Comissão os
Srs. Miguel Navaitete. Diretor-Geral do Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM -; Octávio Elisio Alves de Brito. Secretário de Estado de Recursos
Hidricos. Minerais e Energéticos; Antônio Fernandes Martins, Presidente da
Cooperativa Regional dos Garimpeiros de Diamantina; Sebastião Venceslau Siqueira
e Geraldo Rodrigues Sete. Vereadores por Nova Era; João Carlos Moreira Gomes.
Diretor do Sindicato dos Geólogos - SINGEO -; Maria Dalce Ricas, Presidente da
Associação de Defesa do Meio Ambiente - AMDA -. e Jorge Machado. Delegado
Regional do Trabalho. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os
requerimentos aprovados. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
os Srs. Caio Márcio Rocha. Jader Pinto de Campos Figueiredo, Celso Luiz Garcia e
José Maurício Neto pelos valiosos subsídios prestados aos trabalhos da 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 Comissões. 25 de março de 1998.
Anivaldo Coelho. Presidente - José Militão - Raul Lima Neto - Ambrósio Pinto.
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ATA DA 938 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
Às onze horas do dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Antônio Júlio,
Sebastião Costa e Marcos Helênio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os
trabalhos, informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
solicita ao Deputado Antônio Júlio que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Atendendo a requerimento aprovado pela Comissão, a Presidência dispensa a leitura
da ata, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A
Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designa os
relatores a seguir citados: Projetos de Lei n°s 1.629, 1.630 e 1.632198 e Projeto de Lei
Complementar n° 30/98 (Deputado João Batista de Oliveira) e 1.631198 (Deputado
Ermano Batista). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.594198 (relator: Deputado
Antônio Genaro); 1.442/97 com as Emendas n°s 1 e 2 (relator: redistribuido ao
Deputado Sebastião Costa); 1.609198 com as Emendas n°5 1 a 3 (relator: Deputado
Sebastião Costa). Os Projetos de Lei n°s 1.470/97 com as Emendas n os 1 a 11
(relator: Deputado Sebatião Costa) e 1.610198 (relator: Deputado Antônio Júlio), que
receberam pareceres concluindo pela constitucionalidade, pela legalidade e pela
juridicidade. tiveram sua discussão adiada em virtude de pedidos de vista deferidos
pela Presidência. O Projeto de Lei n° 1.519197 teve sua apreciação adiada em virtude
de pedido de prazo solicitado pelo relator (redistribuído ao Deputado Marcos
Helênio). Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre proposições que
dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 947196. 1.162. 1.337, 1.339.
1,439 e 1.582197. 1.598. 1.599. 1.606 e 1.607198 (relator: Deputado Antônio Júlio);
1.338. 1.405 na forma do Substitutivo n°1, 1.575. 1.579 com a Emenda n° 1, 1.587 e
1.591/97 e 1.605198 (relator: Deputado Marcos Helênio); 1.600 e 1.601/98, este com
a Emenda u° 1 (relator: Deputado Sebastião Costa). O Projeto de Lei n° 1.588197 teve
sua apreciação adiada em virtude de pedido de prazo solicitado pelo relator,
Deputado Marcos Helênio. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Hely Tarquinio. Presidente - Antônio Júlio - Sebastião Costa - Antônio Genaro -
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Marcos Helênio.

ATA DA & REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS

Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Saia das Comissões os Deputados João Leite e Durval
Ángelo, membros da Comissão. O Presidente, Deputado João Leite, abre a reunião,
nos termos do art. 125, § 30, do Regimento Interno. Registra-se a presença dos
Deputados Antônio Roberto e Alencar da Silveira Júnior. A seguir, o Presidente
informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Antônio Sérgio Tonel Promotor do
Ministério Público; Gemido Ferreira Monção. Diretor do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos; Francelino Caetano Rocha, Superintendente
Habitacional da Conterra; Eva Torres de Aguiar. do Centro de Evangelização e
Informação da Arquidiocese de Belo Horizonte; Pe. Carlos Bianclli. Vigário da
Paróquia de Nova Contagem. e Florisbeto Alves Callieiros, morador da Barraginha,
que irão discutir a tragédia da Barraginlia. O Presidente convida os expositores a
tomar assento à mesa e. em seguida, passa a palavra ao Deputado Durval Angelo,
autor do requerimento que deu origem à reunião, para suas considerações iniciais.
Após, os convidados discorrem sobre o assunto em pauta. Neste momento, o
Presidente João Leite transfere a Presidência ao Deputado Durval Angelo e retira-se
do recinto. Passa-se à fase de debates, com a participação dos convidados, dos
Deputados e de diversos moradores da Barraginha, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião. a Presidência agradece a presença
dos convidados, dos demais participantes e dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - João Batista de Oliveira -Tarcísio

Henriques.	 -
ATADA 2P REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às quinze horas do dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gemido Nascimento. José Militão,
Ambrósio Pinto e Antônio Andrade. membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental. o Presidente. Deputado Gemido Nascimento, declara abertos os
trabalhos e solicita ao Deputado Ambrósio Pinto que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir.
o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
ordem do dia. Ato continuo, designa o Deputado Antônio Andrade para relatar, no 1°
turno, o Projeto de Lei n° 1.609198, do Governador do Estado. Passa-se à discussão e
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à votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário da
Assembléia. O Presidente indaga ao relator, Deputado Antônio Andrade, se está em
condições de emitir seu parecer; ele solicita prazo regimental, o que é concedido pela
Presidência. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, que se realizará no dia 1913198, às 9 horas, na Sala das Comissões,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade - João Leite.

ATA DA 48 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,
INDÚSTIRA E COMÉRCIO

Às quinze horas e cinco minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Paulo
Nau, Jorge Eduardo de Oliveira e Tarcísio Henriques, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Tarcísio Henriques que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
Após. a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir os Srs. Landulfo
Domas filho, Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Turismo, e Paulo Safady
Simão, Presidente da TURMINAS. Prosseguindo, o Deputado Gil Pereira comunica
que o mencionado Secretário se faz representar pelo Sr. Paulo Safady Simão. Com a
palavra, o Deputado Paulo Piau, autor do requerimento que motivou os convites, faz
suas considerações iniciais. Logo após. o Presidente passa a palavra ao convidado,
que discorre sobre os projetos em andamento nos mencionados órgãos. Passa-se à
fase dos debates, com a participação dos Deputados presentes e do convidado,
conforme consta nas notas taquigráficas. Após, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira apresenta requerimento, em que solicita seja reiterado convite ao Secretário
de Estado de Indústria. Comércio e Turismo para participar de reunião da Comissão.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares e do convidado, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de março de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Agostinho Patrús - Jorge Eduardo de Oliveira - Raul Lima

Neto.
ATA DA V REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO

P11]BLJCA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze horas e quinze minutos do dia dezoito de março de mil novecentos e

noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ajalmar Silva,
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Arnaldo Perna, Marcos Helênio. Sebastião Helvécio e Antônio Júlio (substituindo
este ao Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da Comissão de Administração Pública; Kemil Kumaira, Sebastião
Helvécio, Antônio Júlio (subsituindo este ao Deputado Antônio Roberto, por
indicação da Liderança do PMDB), Maun Torres. Sebastião Navarro Vieira e
Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Durval Angelo, por indicação da
Liderança do VI'), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Kemil Kuinaira, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da
reunião anterior. Em vista de pedido de dispensa da leitura, o Presidente dá a ata por
aprovada, solicita aos Deputados presentes que a subscrevam e informa que a reunião
se destina a apreciar os Pareceres para o 1° Turno dos Projetos de Lei n°5 1.026196,
do Tribunal de Contas, 1.544 e 1.546197, do Governador do Estado. Passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O Presidente informa
que continua em discussão, no âmbito da Comissão de Administração Pública, o
parecer do relator. Deputado Arnaldo Peuna, que conclui pela aprovação do Projeto
de Lei n° 1.026/96 na forma do Substitutivo n° 1, que apresenta. Encerrada a
discussão e colocado em votação, é o parecer aprovado, com voto contrário do
Deputado Antônio Júlio. O Presidente indaga ao Deputado Sebastião Helvécio,
relator no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, se está
em condições de emitir o seu parecer. O relator solicita o prazo regimental para se
pronunciar sobre a matéria, o que é concedido pelo Presidente. Passa-se à apreciação
do parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.544/97. Continua em discussão, no âmbito da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o parecer do relator. Deputado
Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação da matéria com a Emenda n° 1, da
Comissão de Administração Pública Encerrada a discussão e colocado em votação, é
aprovado o parecer, com voto com restrição do Deputado Marcos Helênio. Passa-se à
apreciação dos pareceres sobre o Projeto de Lei n° 1346197. O Presidente informa
que continua em discussão, no âmbito da Comissão de Administração Pública. o
parecer do relator. Deputado Arnaldo Penna, que conclui pela aprovação da matéria
com as Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. 3 e 4, que
apresenta. Vêm à Mesa duas propostas de emenda, de autoria do Deputado Anderson
Manto. O Presidente procede a sua leitura e solicita ao relator que se manifeste
sobre elas. O relator opina contrariamente à inclusão das propostas de emenda em
seu parecer. Encerrada a discussão e colocado em votação, é aprovado o parecer, com
voto contrário dos Deputados Marcos Helênio e Antônio Júlio. Colocadas em
votação, cada uma por sua vez, são as propostas de emenda rejeitadas pela Comissão
de Administração Pública. Registram-se os votos favoráveis às propostas dos
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Deputados Marcos Helênio e Antônio Júlio. Passa-se à apreciação do parecer do
Projeto de Lei n° 1.546/97, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Redistribuída a matéria ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, o
relator faz leitura de seu parecer, que conclui pela aprovação da matéria com as
Emendas n°s 3 e 4, da Comissão de Adminsiração Pública, 5 e 6, que apresenta, e
pela rejeição das Emendas nos 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça. Na fase
de discussão, o Deputado Antônio Júlio solicita vista da proposição, o que é
concedido pelo Presidente. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros das Comissões de Adminstração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para a próxima reunião
conjunta, a realizar-se em 18/3/98, às 16 horas, com a finalidade de se apreciarem os
Pareceres para o 10 Turno dos Projetos de Lei n°5 1.026196, do Tribunal de Contas, e
1.546197. do Governador do Estado, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Arnaldo Penna - Marcos Helênio - Antônio Júlio -

Ibrahim Jacob - Antônio Roberto.
ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO
As nove horas do dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados José Henrique, José Braga e
Dimas Rodrigues (substituindo este ao Deputado Glycon Terra Pinto, por indicação
da Liderança do PPB). membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimentaL o Presidente, Deputado José Henrique, declara aberta a reunião e solicita
ao Deputado José Braga que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Esgotada a matéria
destinada à P Parte da reunião, o Presidente passa à V Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento do Deputado Ivo José. em que solicita sejam
convidados o Dr. Walfrido dos Mares Guia Neto, Vice-Governador e Secretário de
Estado do Planejamento e Coordenação Geral; e os Prefeitos integrantes da
C000rdenação do Movimento de Duplicação das BRs-262 e 381. no trecho entre João
Monlevade e Governador Valadares, para debaterem a duplicação das referidas
rodovias. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentare& convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 1998.
José Henrique. Presidente - Kemil Kumaira - Dimas Rodrigues.
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ATA DA 8a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE

Às nove horas e trinta minutos do dia dezenove de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira, Carlos Pimenta, Jorge I4nnnnç e Wilson Pires, membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Wilson Pires que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, lê oficio do Conselho Regional de Farmácia e passa à discussão
e à votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. O
Deputado Jorge Hannas, relator do Projeto de Lei n° 1.414197 no 1° turno, procede à
leitura de seu parecer, em que conclui pela aprovação da matéria na forma
apresentada. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Wilson Pires e
Carlos Pimenta. Submetido a votação, é o parecer aprovado. O Presidente passa a
palavra ao Deputado Carlos Pimenta para proceder à leitura de parecer em que o
Deputado Wilson Pires, relator do Projeto de Lei no 1.465197 no 1 0 turno, conclui
pela aprovação da matéria com as Emendas n°s 1 e 2. Submetido a discussão e
votação, é o parecer aprovado. Prosseguindo, o Presidente passa à discussão e à
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário da Assembléia e
transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Carlos Pimenta, por haver proposições
de sua autoria na pauta. Submetidos a discussão e votação, são aprovados no 2 0 turno
os Projetos de Lei n°s 1.099197 (relator: Deputado Jorge FFnnas) e 1.445197 (relator:
Deputado Wilson Pires). Retomando a Presidência, o Deputado Jorge Eduardo de
Oliveira passa à discussão e à votação de proposições da Comissão. O Deputado
Carlos Pimenta apresenta requerimentos em que solicita sejam convidados o Reitor,
o Diretor do Hospital Universitário e representantes dos servidores da UNIMONTES
e o Presidente da União Nacional de Servidores Públicos Civis do Estado, para
discutirem na cidade de Montes Claros as denúncias apresentadas por este órgão
àquela Universidade; seja enviado oficio aos Prefeitos do Estado a fim de que
solicitem às bancadas mineiras da Câmara dos Deputados e do Senado interferência
junto ao Presidente da República e ao Ministro da Saúde, para que •sejam tomadas
providências e liberadas verbas para o combate à dengue no Estado; e seja
encaminhado oficio ao Presidente da República e ao Ministro da Saúde,
manifestando indignação quanto ao descaso com que vem sendo tratado o problema
da dengue no Estado e solicitando a liberação de verbas para o combate à doença.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
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Jorge Eduardo de Oliveira. Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Hannas - Adelmo

Carneiro Leão - Wilson Pires.
ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e quarenta minutos do dia dezenove de março de mil novecentos e
noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Arnaldo Penna e Wilson Trópia. membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dimas Rodrigues, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o
Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta.
Prosseguindo, o Presidente distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de Lei
n°s 1.212, 1.336, 1.340 e 1.342/97 e ao Deputado Wilson Trópia os Projetos de Lei
n°s 1.353, 1.388, 1.412 e 1.434197. Encerrada a 18 Parte dos trabalhos, passa-se à P
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de parecer sobre proposição
sujeita à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.212 e 1.336197 (relator:
Deputado Arnaldo Perna). Passa-se, a seguir, a discussão e votação de matéria de
deliberação conclusiva das comissões. Submetidos a discussão e votação, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s 1.340 e 1.342/97
(relator: Deputado Arnaldo Penna) e dos Projetos de Lei n°s 1.353, 1.388, 1.412 e
1.434197 (relator: Deputado Wilson Trópia). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Arnaldo ? eIIna - Kemil Kumaira.

ATA DA I a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA. NO PRAZO DE 90 DIAS. APURAR A DESTINAÇÃO
DOS ARQUIVOS DO DEPARTAMENTO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL -

DOPS
Às quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de março de mil

novecentos e noventa e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Pimenta, Wilson Pires, Ivair Nogueira e Adelino Carneiro Leão, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental. o Presidente, Deputado Carlos
Pimenta, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado Wilson Pires que
proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. O Presidente faz a leitura da correspondência encaminhada à
Comissão pelo Dr. Antônio Ribeiro Rnmaneffi e, logo após, esclarece que a
finalidade da reunião é tratar de assuntos de interesse da Comissão. Com a palavra, o
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Deputado Meimo Carneiro Leão apresenta requerimentos. Nos dois primeiros,
solicita sejam requisitados ao Instituto de Identificação todos os documentos
orjginais, fichas e microfilmes existentes no órgão que se refiram aos Srs. Sálvio
Humberto Penna, Antônio Ribeiro Romanefli, José Frederico Sobrinho, Antônio
Marques Alves Júnior, Angelo Pezzuti da Silva, João Marques Aguiar, José Gemido,
Antônio Francisco Parentes Fortes. Acácio Ferreira dos Santos. Maria Dalce Ricas,
Mair Ricardo, Adão Fagundes de Aquino. Jorge Batista Filho, Pedro Paulo Bretas,
Padre Thiago de Almeida Júlio Bittencourt, José Raimundo de Oliveira. José Carlos
da Matta Machado, César Epitácio Mata, Antônio Pereira Matos, Thomas David
Welss, Carlos Vilan Pinon, Maria José Carvalho Nahas. Abner de Souza Pereira,
Maria Ceres Pimenta, Antônio Joaquim de Souza Machado, Antônio José Assis
Dayel, Plínio Ai-antes. Murilo Pinto da Silva, Maria do Carmo Lan, Armando Prata
Pinto, Antônio Magalhães. Marcos de Paula Pinto, Marco Aurélio Freitas Lisbôa,
Mirilyn Lyra Lima, Antônio Landi Borges, Armando Correia Parente, Breno Jatobá
Agra, José Lamartini Godoy, Antônio Maria de Sá Leal, Yonne de Souza Grossi,
Marco Aurélio Spyer Prates, Maria da Conceição d'Angelo Pinto. Jair Reis Filho,
Josemar Pires Delarete. Gilberto Fernandes Gomes de Faria. Apoio Heringer Lisboa,
Aiy Rodrigo Perez. Afonso Celso Lana Leite e Antônio Carlos Bicalho Lana. No
terceiro, solicita seja incluído o nome do Sr. Plínio Ai-antes na lista dos depoentes do
dia 24 do corrente e que o depoimento dos Srs. Ariovaldo da Hora e Silva e
Alexandre Carrão, previstos para a referida data, fossem transferidos para o dia 7 de
abril. Colocados em votação, cada um por sua vez, são os três requerimentos
aprovados. E realizada ampla discussão entre os membros a respeito da
documentação já recebida pela Comissão. A Presidência comunica que a Deputada
Federal Sandra Starling, convidada a participar da reunião do dia 24 do corrente, por
meio do requerimento do Deputado Adelino Carneiro Leão, aprovado na reunião
anterior, gostaria de ser intimada em vez de convidada. O Presidente coloca em
votação a alteração dos termos do requerimento anterior, o que é aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 24 de março de 1998.
Carlos Pimenta, Presidente - Wilson Pires - Ivair Nogueira - Adelino Carneiro

Leão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.513197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De iniciativa do Deputado Iraní Barbosa, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente de Itapord - ABITA -, com
sede no Município de Coronel Murta.

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua jundicidade. constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103,
1, W. do Regimento Interno.

Fundamentação
A ABITA é sociedade civil que tem como finalidade prestar assistência às pessoas

carentes da comunidade. Assim, ampara a criança e o adolescente, proporcionando-
lhes ingresso na escola e alimentação. As fimília necessitadas, oferece serviços de
saúde e auxílio para moradia.

Promovendo a cidMania dos segmentos marginalizados, faz-se merecedora do
título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.513197 na forma

apresentada.
Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO íJNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.531/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Miguel Martini, objetiva declarar de

utilidade pública a Comunidade Magniflcat - CM -, com sede no Município de Três
Corações.

Publicada foi a matéria encaminhada para exame preliminar à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Por sua vez, deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a proposição. em
obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da Comunidade Magniflcat é o desenvolvimento cultural, econômico e

social de Três Corações, onde está sediada.
Dessa forma, empenha-se em preservar a memória, a cultura e a história da cidade,

trabalhando com a perspectiva da constituição de um mercado gerador de divisas e
empregos.

No campo da promoção humana. dedica-se a assistir os dependentes de drogas e a
criar escolas e creches para dar assistência à infancia.

Tais atividades demonstram a importância da entidade, tomando-a merecedora do
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título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.53 1/97 na

forma proposta.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.537/97
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Rnmfilho, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais -
APAE de Baependi. com sede no Município de Baependi.

Após ser publicado, foi o projeto distribuído à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria nos termos
do art. 103, 1, "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem como objetivo precípuo manter e incentivar a criação de

estabelecimentos destinados a tratamento, educação, habilitação, reabilitação e
inserção do excepcional na sociedade.

Em cumprimento a esse fim, treina pessoal. tomando-o apto a lidar com os
excepcionais e a orientar os pais e os amigos no seu relacionamento com eles.

O trabalho realizado pelos educadores visa, sobretudo, a estimular mental e
sensorialmente o excepcional por meio de atividades intelectuais.

Em vista dos motivos expostos, justa se faz a outorga do titulo declaratório de
utilidade pública à APAE de Baependi.

Conclusão
Diante do exposto. opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.537197 como

proposto inicialmente.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.538197
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei em epígrafe

pretende declarar de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Sinuelo do
Horizonte, com sede no Município de Belo Horizonte.

Após ser publicado. vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
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termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade está em pleno e regular funcionamento há mais de dois anos,

cumprindo suas finalidades estatutárias.
Os membros de sua diretoria são pessoas idôneas, que nada percebem pelos

trabalhos prestados.
Para comprovar esses requisitos, estabelecidos pela Lei n° 12.240, de 517/96. que

regula a declaração de utilidade pública, instruem os autos do processo atestado de
funcionamento expedido pelo Juiz de Direito da comarca e o estatuto da entidade
registrado em cartório.

Inexiste, portanto, impedimento à tramitação do projeto.
Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n o 1.538/97 como apresentado originalmente.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarqimnio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Perna.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.557/97

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em análise propõe
seja declarada de utilidade pública a Associação Amigos do Bairro - AAB -, com
sede no Município de Mantem.

O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça,
que não encontrou óbice à sua tramitação e apresentou-lhe a Emenda n° 1.

Deve esta Comissão agora deliberar conclusivamente sobre o projeto, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação Amigos do Bairro foi fundada após ser constatada a necessidade de

criação de uma entidade que pusesse em prática ideais coletivos de procura por uma
vida melhor.

Entre os serviços por ela prestados destacam-se programas e iniciativas para captar
recursos financeiros destinados ao combate ã pobreza.

Por isso julgamos oportuno que ela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.557197 com a Emenda
n°1. da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Carlos Pimenta relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.588/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.588197, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, visa a
declarar de utilidade pública o Centro Social de Assistência Comunitária - CESAC -,
com sede no Município de Ibirité.

Publicada em 3012197, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituida e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelos cargos ali ocupados.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na lei que disciplina o
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.588197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Arnaldo Penna relator - Sebastião Costa - João

Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.611/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José, o projeto de lei em epígrafe objetiva declarar de
utilidade pública o Movimento Social do Amaro Lanati - MOSAL -, com sede no
Município de Coronel Fabriciano.

Publicado no "Diário do Legislativo" do dia 2012198, vem o projeto a esta
Comissão para ser examinado preliminarmente. nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição encontra-se corretamente instruída com os documentos

indispensáveis à declaração de utilidade pública. prevista na Lei n° 12.240, de
517196, que regula a matéria.

Examinados tais documentos, constatamos que a entidade tem personalidade
jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, sua diretoria é composta por
pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de seus cargos.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.611/98 na forma original.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
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Hely Tarquinio, Presidente - Arnaldo Perna, relator - Sebastião Costa - João

Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO tJNTCO DO PROJETO DE LEI N° 1.612198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Ivo José, por meio do Projeto de Lei n° 1.612198, pretende seja
declarado de utilidade pública o Clube dos Operadores Rádio Cidadão de Ipalinga -
CORINGA -, com sede no Município de Ipatinga.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 188, c/c O art. 102. III. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517196, que estabelece os requisitos

para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente atendidos,
conforme comprova a documentação juntada ao processo, na qual se verifica que a
entidade em análise tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos. sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.612198 como apresentado inicialmente.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarquimo. Presidente - Arnaldo Perna. relator - Sebastião Costa - João

Batista de Oliveira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.320197

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o Projeto de Lei n° 1.320197
autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa de Restrição à Circulação de
Veículos Automotores na Região Metropolitana da Grande Belo Horizonte e dá
outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer concluindo pela juridicidade,
pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria com a Emenda n° 1, que
apresentou.

Cabe a esta Comissão, agora, examinar o projeto quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.320197 autoriza o Poder Executivo a implantar o Programa

de Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da
Grande Belo Horizonte, objetivando evitar a ocorrência de períodos críticos de
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poluição atmosférica e manter os padrões de qualidade do ar em níveis aceitáveis.
O projeto especifica o período de implantação do programa - de 1°15 a 3019 nos

anos de 1998, 1999 e 2000 -, os veículos não sujeitos a restrições, as multas a serem
aplicadas aos infratores e estabelece, ainda, medidas correlatas para a execução da
lei.

As Cartas Federal e Estadual atribuem ao poder público grande responsabilidade
pela qualidade do meio ambiente. Sabe-se que a poluição atmosférica nos grandes
centros urbanos tem como uma de suas principais causas a emissão de monóxido de
carbono pelos veículos automotores. Reduzir, portanto, o número de veículos em
circulação nas vias públicas tem efeito imediato para a qualidade do ar.

Na Inglaterra, a restrição de circulação de veículos automotores vem sendo feita,
em caráter experimental, por meio da demarcação de um cinturão na área
metropolitana, ou seja, os veículos não são impedidos de ultrapassar o cinturão,
porém, se o fizerem, pagarão tarifa de valor considerável, nos moldes dos nossos
estacionamentos pagos.

Nos Estados Unidos, existe uma previsão de que, até 2010, 90% da frota seja
substituída por veículos não poluentes, como os movidos a eletricidade. A cidade de
Santiago, no Chile, estima que irá gastar o valor correspondente a R$600.000.000,00
para recuperar a qualidade do ar, investimento que corresponde a quase metade do
orçamento anual do Município de Belo Horizonte.

O Estado de São Paulo já vem adotando o programa de restrição de veículos na
região metropolitana pelo terceiro ano consecutivo. Os resultados são bastante
animadores. como veremos. Além do aspecto ambiental, em que foram atingidos
plenamente todos os objetivos do Governo de São Paulo, verificou-se melhoria
considerável em diversos outros setores. A velocidade média dos veículos aumentou
em tomo de 20%. A redução dos congestionamentos foi da ordem de 40%. Um dado
curioso é que ocorreram melhorias nos serviços de ônibus urbanos sem necessidade
de aumento da frota. Em conseqüência, constatou-se economia de 40 milhões de
litros de combustível e redução de 17% dos acidentes de trânsito sem vítimas e de
28% no número de veículos quebrados nas vias de circulação. Observa-se que,
atualmente, esse programa conta com o apoio de mais de 70% da população por ele
atingida.

Em face dessa experiência paulistana e de seus resultados, entendemos que a
implantação do programa em Minas Gerais se mostra oportuna, tendo em vista os
benefícios que podem ser alcançados.

Fator relevante para o sucesso do programa é, sem dúvida, a solidariedade da
população. Afinal, o que se propõe. em última análise, é resguardar os interesses
coletivos, que devem preponderar sobre os individuais.

E importante frisar, ainda, o apoio que esta proposição. na audiência pública
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realizada por esta Comissão, obteve do Presidente da Fundação Estadual de Meio
Ambiente - FEAM -, do Presidente da Associação Brasileira dos Consumidores, do
Diretor de Trânsito e Sistema Viário da BHTrans e de outros seentos da
sociedade.

Diante disso, estamos convictos de que a matéria deve ser acolhida no âmbito deste
órgão colegiado.

Com a finalidade de se aprimorar a proposição, apresentamos, na conclusão deste
parecer. a Emenda n°2. com o objetivo de excluir da incidência da regra prevista no
art. 8° os veículos licenciados em outras unidades da Federação em trânsito na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.320197 com as

Emendas n°s 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. e 2, a seguir
apresentada.

EMENDA N°2
Dê-se ao "caput M do art. 8° a seguinte redação:
"Art. 80 - Ficam obrigados os veículos de transporte de carga licenciados no Estado

de Minas Gerais, com massa total máxima superior a 6.000 (seis mil) quilogramas,
movidos a "diesel". a ser equipados com tubos de descarga vertical, no seu lado
esquerdo, com saída próxima ao teto.".

Sala das Comissões. 25 de março de 1998,
Leonídio Bouças. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Marcos Helênio - Kemil

Kumaira - Ajalinar Silva.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.610/98

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Estado
de Minas Gerais a realizar operação de crédito com o Banco do Nordeste do Brasil
S.A. pano fim que menciona.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 2012198, a proposição, por solicitação do
autor, tramita em regime de urgência, deve ser apreciada por esta Comissão e, em
reunião conjunta, pelas demais comissões a que foi distribuída, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Por meio da proposição em exame, o Governador do Estado solicita autorização do

Poder Legislativo para que o Estado contrate com o Banco do Nordeste do Brasil
S.A. operação de crédito no valor de até R560.000.000.00.

A medida visa a angariar recursos para a implementação do Programa de Ação
para o Desenvolvimento do Turismo nas Regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais -
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PRODETUR-MG -, criado pelo Decreto n0 39.423, de 1998.

Tal programa. como o próprio nome diz, tem por finalidade incentivar a indústria
do turismo no Norte e no Nordeste do Estado, o que contribuirá para o
desenvolvimento sócio-econômico dessas regiões, as quais. sem dúvida, possuem
grande potencial para a exploração de tal atividade.

Cabendo-nos analisar tão-somente os aspectos jurídicos da proposição em tela,
cumpre assinalar que a medida em pauta está em consonância com as diretrizes da
Constituição mineira, que dedica uma seção exclusiva ao turismo. Com  efeito, os
arts. 242 e 243 da Carta Estadual deixam explícitos os deveres do poder público para
com o fomento das atividades turísticas, incluídos entre eles a observância ao
princípio da regionalização e o incentivo do turismo para a população de baixa
renda como é o caso do PRODETUR-MG.

Ademais, nos termos do que dispõe o art. 61.1V. da Constituição do Estado, cabe à
Assembléia Legislativa dispor sobre divida pública e abertura e operação de crédito.

Assim, inexistem óbices constitucionais ou infraconstitucionais à tramitação da
proposição em exame.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.610198 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio. relator - Antônio Genaro - Sebastião

Cosia - Marcos Helênio (com restrição).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.464197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n° 1.464197 visa a dar
nova redação ao art. 1° da Lei n° 12.608, de 1119197, que declara de utilidade pública
a Loja Maçônica Ventas ViriciL com sede no Município de DMnópohs.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma proposta e agora compete a esta
Comissão apreciá-la conclusivamente. conforme prevê o Regimento Interno.

Fundamentação
A Loja Maçônica Ventas Vincit teve seu estatuto alterado em 2317197, ocasião em

que foi mudada a sua denominação.
Este fato gerou incompatibilidade entre o nome em vigor e o constante na lei que

conferiu à entidade o título declantório de utilidade pública.
Desse modo, tomou-se necessário retificar o texto da Lei n° 12.608, de 1119197,

para que ele incorpore o nome proposto pelo novo estatuto.
Conclusão

Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei nc 1.464197 no 2°
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turno, como formulado inicialmente.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.340197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.340197, do Deputado Mauri Torres, que declara de utilidade
pública o Grêmio Recreativo Boca Negra, com sede no Município de João
Monlevade, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.340197
Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Boca Negra, com sede no

Município de João Monlevade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Boca Negra, com

sede no Município de João Monlevade.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Arnaldo Penna. relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.342197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.342197, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que declara de
utilidade pública o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do
Estado de Minas Gerais - SATED-MINAS -, com sede no Município de Belo
Horizonte, foi aprovado no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada nos termos do § 1 0 do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.342197
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de

Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED-MINAS -. com sede no Município de
Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1
561

Art. 1°- Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Artistas e Técnicos em
Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED-MINAS -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ArL 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Dimas Rodrigues, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Wilson Trópia.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.353197
Comissão & Redação

O Projeto de Lei n° 1.353197, do Deputado Baldonedo Napoleão, que declara de
utilidade pública a Fundação Tiradentes - FUNTIR -, com sede no Município de São
João dei-Rei, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.353197
Declara de utilidade pública a Fundação Tiradentes - FUNTIR -, com sede no

Município de São João dei-Rei.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Tiradentes - FUNTIR -,

com sede no Município de São João dei-Rei.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Dunas Rodrigues. Presidente - Wilson Trópia. relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.388197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.388/97, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, .que declara de
utilidade pública a União Israelita de Belo Horizonte, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar â proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.388/97
Declara de utilidade pública a União Israelita de Belo Horizonte, com sede no
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Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a União Israelita de Belo Horizonte,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de março de 1998.
Dimas Radrigues, Presidente: Wilson Trópia, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.412197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.412197, do Deputado José Militão, que declara de utilidade
pública a Associação dos Funcionários Fazendários da Superintendência Regional da
Fazenda Baixo Rio Grande - AFFARG -, com sede no Município de Uberaba, foi
aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1412/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários Fazendários da

Superintendência Regional da Fazenda Baixo Rio Grande - AFFARG -, com sede no
Município de Uberaba.

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

Fazendários da Superintendência Regional da Fazenda Baixo Rio Grande - AFFARG
-, com sede no Município de Uberaba.

ML 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de março de 1998
Dunas Rodrigues. Presidente - Wilson Trópia. relator - Arnaldo Perna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.434/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.434/97. do Deputado Leonidio Bouças, que declara de
utilidade pública a Associação Esportiva flor de Minas, com sede no Município de
Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos regimentais. sem emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada- nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 1.434/97
Declara de utilidade pública a Associação Esportiva flor de Minas, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva flor de Minas,

com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Dirnas Rodrigues. Presidente - Wilson Trópia, relator - Arnaldo Perna.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 28 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 354a REUNIÃO ORDINÁRIA, EM 26/3/98
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Tarcísio Hemiques

Sumário. Comparecimento - Abertura - 1 1 Parte: ? Fase (Expediente): Ata -
Correspondência: Mensagem n° 257/98 (encaminha o Projeto de Lei n° 1.666198), do
Governador do Estado - Oficios - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Registro de presença - Y Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°5 1.667 a 1.672198 - Requerimentos n°s 2.523 a 2.532/98 -
Requerimentos da Comissão de Defesa do Consumidor e dos Deputados Geraldo
Nascimento. Durval Angelo e Gilmar Machado (3) - Comunicações: Comunicações
das Comissões do Trabalho, de Direitos Humanos, de Educação. de Turismo e de
Saúde e dos Deputados Bené Guedes, Wanderley Ávila e Antônio Júlio (9) -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Raul Lima Neto, Gilmar Machado,
Irani Barbosa e Adelmo Carneiro Leão - Y Parte (Ordem do Dia): la Fase: Abertura
de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição nD 51198 - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: requerimentos dos Deputados Gilmar Machado (3) e
Durval Angelo; deferimento - Votação de Requerimentos: requerimentos da
Comissão de Defesa do Consumidor e do Deputado Gemido Nascimento; aprovação;
Requerimentos n°s 2.448 e 2.451197; aprovação - Questão de ordem; chamada para
recomposição de "quorum"; inexistência de número regimental para o
prosseguimento dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Rnt1ho - Gemido Rezende - Elmo Braz - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Aílton
Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Arnbrôsio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Gemido Santanna - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqunuo - lbrahim Jacob - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
Kemil Kumaira - Luiz Fernando Fazia - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauro Lobo - Miguei Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Sebastião
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Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques - Wanderley Ávila -
Wilson Pires.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 14h13min, a lista de

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

P Parte
P Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado lvo José, 2 0-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior.

que é aprovada sem restrições.
Correspondência

- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretáiia, nas funções de 1°-Secretário, lê a
seguinte correspondência:

"MENSAGEM N° 257/98*
Belo Horizonte. 25 de março de 1998.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei que cria estabelecimento
penitenciário na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça e dá outras
providências.

A medida proposta amplia a rede penitenciária do Estado, de que trata a Lei n°
11.717, de 27 de dezembro de 1994, com a criação de mais um estabelecimento, com
sede no Município de Governador Valadares, e a denominação de Francisco Floriano
de Paula, bem como fixa a composição numérica dos cargos de provimento efetivo e
em comissão indispensáveis ao seu pleno funcionamento.

Apresento a Vossa Excelência a expressão de meu elevado apreço.
Eduardo Azeredo. Governador do Estado de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI 14° 1.666198
Cria estabelecimento penitenciário na estrutura da Secretaria de Estado da Justiça

e dá outras providências.
Art. 10 - Fica criada na estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Justiça,

subordinada à Superintendência de Organização Penitenciária. 1 (uma)
penitenciária, com sede no Município de Governador Valadares.

§ 1° - O estabelecimento de que trata este artigo tem a finalidade definida no § 1°
do artigo 10 da Lei n°11.118, de 30 dejunho de 1993.

§ 2° - A penitenciária criada nesta lei fica denominada Francisco Floriano de
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Paula.

Art. 20 - O estabelecimento penitenciário criado nesta lei tem a seguinte estrutura:
- Diretoria Geral;

II- Diretoria de Administração e Finanças:
a) Divisão de Administração:
1. Serviço de Pessoal;
2. Serviço de Material e Patrimônio;
3. Serviço de Apoio Operacional;
b) Divisão de Finanças;
III- Diretoria de Segurança:
a) Divisão de Segurança do Bloco A;
b) Divisão de Segurança do Bloco B;
c) Divisão de Segurança do Bloco C;
d) Divisão de Segurança do Bloco 1);
IV - Diretoria de Reeducação e Reintegração Social do Sentenciado:
a) Divisão de Assistência ao Sentenciado:
1. Serviço de Assistência ao Sentenciado;
2. Serviço de Tratamento Penitenciário;
b) Divisão de Diagnóstico e Classificação;
c) Divisão de Profissionalização e Produção:
1. Serviço de Profissionalização;
2. Serviço de Produção;
3. Serviço de Comercialização.
Parágrafo Único - A competência e a descrição das unidades administrativas

mencionadas neste artigo serão estabelecidas em decreto.
Art. 3° - O inciso li do artigo 10 da Lei n°11.717, de 27 de dezembro de 1994. fica

acrescido da alínea "d", na seguinte forma:
"Art. 10 - ........................................................................................
11- ...................................................................................................
d) Penitenciária Francisco Floriano de Paula. em Governador Valadares.".
Art. 4° - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Secretaria de Estado da

Justiça - Anexo I-L -, de que trata o Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994,
destinados à penitenciária criada nesta lei:

os cargos de provimento efetivo constantes no Anexo 1;
li - os cargos de provimento em comissão constantes no Anexo H. desta lei,

observado o disposto no artigo 2° do Decreto n°37.711, de 29 de dezembro de 1995.
Art. 5°-O artigo 2° da Lei n°11.118, de 30 de junho de 1993, com a redação dada

ao artigo 26 da Lei n° 11.406, de 26 de janeiro de 1994, fica alterado no seu inciso 1.
da seguinte forma:
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"Au. 2°-................................................................................
1 - Diretoria Geral;".
Parágrafo único - Em conseqüência do disposto neste artigo, os atuais incisos 1,11 e

ifi ficam renumerados, respectivamente, para II. ifi e IV.
Art. 60 - A classe de cargo de Diretor de Penitenciária código MG-32, símbolo

DP-32. constante do Grupo de Direção Superior, de que trata o Anexo do Decreto n°
37.711. de 29 de dezembro de 1995, passa a denominar-se Diretor Geral de
Penitenciária, mantidos o mesmo símbolo e código.

Parágrafo único - O provimento do cargo de que trata este artigo fica condicionado
ao cumprimento do disposto no artigo 190 da Lei n° 11.404, de 25 de janeiro de
1994.

Art. 7° - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$305.378,67 (trezentos e cinco mil
trezentos e setenta e oito reais e sessenta e sete centavos), observado o disposto no §
1' do artigo 43 da Lei Federal n°4.320, de 17 de março de 1964.

Au. 8°-Estalei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9° - Revogam-se as disposições em contrário.

ANEXO 1
(a que se refere o artigo 4° da Lei n°, de de de 1998)

(Anexo I-L do Decreto n° 36,033, de 14 de setembro de 1994)
CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO

QUADRO ffl-1 - CARREIRA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CLASSE	N° DE CARGOS
nte de	 12

da	1	01

QUADRO 111-2- CARREIRA DA JUSTIÇA

CLASSE	N° DE CARGOS

I
Guarda	 200
Penitenciário
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Monitor	 04
Penitenciário
Instrutor Técnico	05
Penitenciário
Analista da Justiça	15

QUADRO IV - OUTRAS CARREIRAS

ANEXO II
(a que se refere o artigo 40 da Lei n°, de de de 1998)

(Anexo 1-1, do Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994)
QUADRO li- CARGOS EM COMISSÃO

* - O referido quadro foi publicado na edição do Diário do Legislativo de 28103198.
*DECRETO N°37.711/95"
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Administração Pública e &

Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original
OFICIOS

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Secretário Adjunto de Ciência e Tecnologia,
agradecendo sua indicação para compor o grupo que irá dar forma ao Projeto do
Potencial Turístico da Estrada Real. (- A Comissão de Turismo.)

Do Cel. Márcio Lopes Porto. Comandante-Geral da PMMG. encaminhando
informações solicitadas pelo Deputado João Leite a respeito das taxas de vistoria e
segurança cobradas pela Policia Militar e pelo Corpo de Bombeiros, para subsidiar os
trabalhos da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais. (- Anexe-se ao
Requerimento n°2.380/97.)

Do Sr. Isauro Calais. Vereador à Câmara Municipal de Juiz de Fora, solicitando
seja derrubado o veto à Lei n° 13.597. (- Anexe-se ao veto à Lei no 13.597.)

Do Sr. Renê de Oliveira e Sonsa Júnior. Chefe de Gabinete do Secretário da
Fazenda, encaminhando a errata referente ao "Relatório do Contador", enviado a



o

Eo
1
o

eo

569
esta Casa em 16/2/98. (-Ciente. Publique-se.)

Do Sr. James Eustáquio Ladeia, Secretário Executivo e Político da Comissão
Operacional da Reforma Agrária, informando a impossibilidade de seu
comparecimento à reunião do dia 2513198. (- A Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. José Magela Alves Pereira, Presidente do Sindicato dos Servidores da
Policia Civil, encaminhando cópia de documentos e solicitando o apoio desta Casa
para que os Diretores do mencionado Sindicato sejam reintegrados ao serviço
público. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Osvaldo Vilela Ribeiro e outros, solicitando a aprovação, no 20 turno, do
Projeto de Lei n° 1.273197. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.273197.)

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1° do art. 22 do Regimento

Interno. interrompe os trabalhos ordinários para receber o Presidente da Assembléia
Legislativa do Estado de Goiás, Deputado Helenês Cândido.

- A ata desta parte da reunião será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

• Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos ordinários.
2 Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

- Nesta oportunidade. são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.667198

Concede indenização às vítimas do acidente ocorrido no Bairro Gameleira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Estado pagará indenização às vítimas do desabamento do pavilhão da

Gameleira, ocorrido em 4/2/71, no Bairro Gameleira, em Belo Horizonte, obedecidos
os seguintes limites:

- de R55.000.00 (cinco mil reais) a R$10.000.00 (dez mil reais). nos casos de
lesão corporal de natureza grave ou permanente;

II - de R$15.000.00 (quinze mil reais), em caso de morte.
Parágafo único - A indenização a que se refere este artigo será paga se requerida

pela vítima, por procurador legalmente constituído para esse fim ou por sucessor
legal, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data fixada na
regulamentação desta lei.

Art. 20 - Para custeio das despesas decorrentes da aplicação desta lei, o Estado
incluirá dotação específica na lei orçamentária do exercício subseqüente ao da
aprovação desta lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Art. 4°- Revogam-se as disposições em contrário.
Saia das Comissões. 25 de março de 1998.
Comissão de Direitos Humanos
Justificação: Muito se tem debatido mas, na verdade, pouco se fez de objetivo para

minimizar os sofrimentos e prejuízos causados pelo desabamento ocorrido em 1971,
na Ganj.eleira.

Aquela catástrofe resultou em ferimentos e mortes, mas, mesmo assim, passados
27 anos, não houve qualquer indenização às vitimas ou a seus herdeiros, devido às
controvérsias técnicas a respeito das causas geradoras do acidente.

O Estado, de seu lado, não pode permanecer indiferente a tal situação. A
indenização voluntária seria uma alternativa capaz de, pelo menos, diminuir a dor
daqueles que foram atingidos por essa catástrofe.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça. de Direitos Humanos e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.668198
Altera o § 1° do art. 19 da Lei n°9.381, de 18 de dezembro de 1986, que institui o

quadro de pessoal das unidades estaduais de ensino e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 1° do art. 19 da Lei n o 9.381, de 18 de dezembro de 1986, passa a

vigorar com a seguinte redação:
"Art. 19- ...............................
§ 1° - ...................................
1- com menor tempo de serviço público estadual;
11 - com menor tempo de serviço na escola:".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1998.
Gemido Rezende
Justificação: O funcionário do sistema educacional do nosso. Estado, mais

especificamente o professor, está sendo vítima de injustiças.
Ao analisarmos o § 1° do art. 19 da Lei n° 9.381. de 18112186, verificamos que, na

hipótese de excedência de pessoaL o ocupante de cargo do magistério ou do quadro
permanente será remanejado "ex officio" para outra escola, obedecendo
sucessivamente aos critérios de excedência constantes na lei: menor tempo de
exercício na escola; menor tempo de exercício no serviço público estadual; menor
idade.

Antes de o funcionário pertencer aos quadros da escola, ele pertence aos do Estado.
Se continuarmos adotando o critério estabelecido pela Lei no 9.381, perceberemos
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que o funcionário remanejado sempre terá o menor tempo de exercício na escola em
que atue caso esta apresente excedência de pessoal, pois se está sendo
constantemente remanejado por ser o mais novo na escola, jamais terá tempo
suficiente para assegura-lo em nenhuma escola, nem condições de desenvolver
plenamente seu potencial por estar freqüentemente tendo que mudar de ambiente
profissional.

Em razão do exposto, acreditamos ser justa a alteração do § 1 0 do art. 19 da Lei n
9.381, de 18112186, motivo pelo qual solicitamos apoio de nossos ilustres pares para
sua aprovação-

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102. do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.669198
Define direitos e obrigações dos usuários do transporte rodoviário intermunicipal

de passageiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - São direitos dos usuários do transporte rodoviário intermunicipal de

passageiros:
- receber serviço adequado;

II - receber do poder público estadual e das transportadoras informações para a
defesa de interesses individuais e coletivos;

m - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;
IV - levar ao conhecimento do órgão de fiscalização as irregularidades de que

tenha conhecimento, referentes ao serviço delegado;
V - zelar pela conservação dos bens e dos equipamentos por meio dos quais lhes

são prestados os serviços;
VI- ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao

término da viagem;
VII - ter garantida sua poltrona no ônibus. nas condições especificadas no bilhete

de passagem;
Vifi - ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos

agentes de fiscalização;
DC - ser auxiliado no embarque e no desembarque, em se tratando de crianças,

pessoas idosas ou com dificuldades de locomoção;
X - receber da transportadora informações acerca das características dos serviços,

tais como horários, tempo de viagem., localidades atendidas, preço da passagem e
outros relacionados com os serviços;

XI - transportar, gratuitamente, bagagem no bagageiro e volume no porta-
embrulhos, observado o disposto nesta lei;

XE - receber comprovantes dos volumes transportados;
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XIII- ser indenizado por extravio da bagagem transportada no bagageiro;
XIV - receber a diferença do preço da passagem. quando a viagem se faça, total ou

parcialmente, em veículo com características inferiores às daquele contratado;
XV - receber, às expensas da concessionária, enquanto perdurar a situação,

alimentação e pousada nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para
a mesma poltrona ou interrupção ou retardamento da viagem, quando tais fatos
forem imputados à concessionária

XVI - receber da concessionária, em caso de acidente, imediata e adequada
assistência;

XVII- transportar, sem pagamento, crianças de até 5 (cinco) anos de idade, desde
que não ocupem poltronas, observadas as disposições legais e regulamentares
aplicáveis ao transporte de menores;

XVffl - receber a importância paga ou revalidar a passagem. no caso de desistência
da viagem até 3 (três) horas antes do embarque.

Art. r - Ao usuário do transporte rodoviário intermunícipal de passageiros será
recusado o embarque ou determinado o desembarque se:

- não se identificar quando exigido;
II- estiver em estado de embriaguez;
ifi - portar arma, sem autorização da autoridade competente;
IV - transportar ou pretender embarcar produtos considerados perigosos pela

legislação especifica;
V - transportar ou pretender embarcar consigo animais domésticos ou silvestres,

sem o devido acondicionamento ou em desacordo com as disposições legais ou
regulamentares;

VI - pretender embarcar objeto de dimensões e acondicionamento incompatíveis
com o porta-embrulhos;

VII - comprometer a segurança, o conforto ou a tranqüilidade dos demais
passageiros;

Vifi - fizer uso de aparelho sonoro, depois de advertido pela tripulação do veículo;
IX - demonstrar incontinência no comportamento;
X - recusar-se ao pagamento da tarifa;
XI - fizer uso de produtos fumigenos no interior do ônibus.
Art 30 - O preço da passagem abrange, a título de franquia, o transporte

obrigatório e gratuito de bagagem no bagageiro e volume no porta-embrulhos,
observados os seguintes limites máximos de peso e dimensão:

1: no bagageiro. 30 (trinta) kg de peso total e volume máximo de 300 (trezentos)
dnf. limitada a maior dimensão de qualquer volume a 1 (um)m;

II- no porta-embrulhos, 5 (cinco) kg de peso total. com dimensões que se adaptem
ao porta-embrulhos. desde que não sejam comprometidos o conforto, a segurança e a
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higiene dos passageiros.
§ 1° - Excedida a franquia fixada nos incisos 1 e II deste artigo, o passageiro

pagará até 0,5% (meio por cento) do preço da passagem correspondente ao serviço
convencional pelo transporte de cada quilograma de excesso.

§ 21 - Os passageiros têm prioridades de espaço no bagageiro, para a condução de
suas respectivas bagagens.

§ 30 - O passageiro que não tenha excedido o limite previsto no inciso 1 deste
artigo terá prioridade de espaço no bagageiro em relação àquele que tenha excedido o
respectivo limite.

Art. 4°- A reclamação do passageiro por danos ou extravio da bagagem deverá ser
comunicada à transportadora ou a seu preposto ao término da viagem, mediante o
preenchimento de formulário próprio.

§ 1° - As transportadoras indenizarão os proprietários de bagagem danificada ou
extraviada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da reclamação, mediante a
apresentação do respectivo comprovante.

§ 2° - A indenização será calculada tendo como referência o valor da passagem,
observado o seguinte critério:

a) 10 (dez) vezes o valor da passagem, no caso de dano;
b) 15 (quinze) vezes o valor da passagem, no caso de extravio;
c) 20 (vinte) vezes o valor da passagem, no caso de perda definitiva.
Art. 5° - A não-observância do disposto nesta lei implicará multa à transportadora

infratora, observados os seguintes limites:
- 10 (dez) vezes o valor da passagem, nos casos de:

a) retardamento do horário de partida, exceto nos casos em que o retardamento não
tenha sido causado pela transportadora;

b) cobrança, a qualquer titulo, de importância não prevista ou permitida nas
normas legais;

e) não-fornecimento do comprovante do despacho de bagagem;
d) apresentação de sanitário sem condições de utilização, quando no inicio da

viagem e nas saídas dos pontos de apoio;
II - 20 (vinte) vezes o valor da passagem. nos casos de:
a) venda de mais de 1 (um) bilhete de passagem para a mesma poltrona, na mesma

viagem;
b) atraso no pagamento da indenização por dano ou extravio da bagageni por mês

de atraso;
c) recusa ao embarque ou ao desembarque de passageiros, nos pontos aprovados,

sem motivo justificado;
d) não prestar assistência aos passageiros e às tripulações, em caso de acidente ou

de avaria mecânica;
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e) não dar prioridade ao transporte de bagagens dos passageiros;
f) recusa ao cumprimento do disposto nos incisos II. X, XIV, XV, XVII e XVIII do

art. 1°.
Art. 6° - O poder público estadual definirá, em regulamento, o procedimento

referente ao exercício dos direitos previstos nesta lei.
Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 25 de março de 1998.
Maria José Haueisen
Justificação: No último dia 23 de março foi editado o Decreto n° 2.521, do

Presidente da República, que, entre outras coisas, dispõe sobre os direitos e deveres
dos usuários do transporte rodoviário interestadual e internacional.

A medida vem ao encontro dos anseios da sociedade, que há muito carece de
dispositivos legais que lhe permitam ser tratada com mais dignidade pelas empresas
que exploram esse tipo de transportes.

As normas legais definidas no decreto presidencial já existem, guardadas as
proporções, no que diz respeito ao transporte aéreo de passageiros e já deveriam ter
sido adotadas para o transporte rodoviário.

No entanto, como a União só tem competência para legislar sobre o transporte
rodoviário internacional e interestadual, criou-se uma situação de injustiça em
relação aos usuários do transporte rodoviário intermunicipal, não protegidos pelo
decreto a que nos referimos.

Para que tal injustiça não perdure, apresentamos o presente projeto de lei, com as
mesmas normas definidas para os usuários do transporte rodoviário internacional e
interestadual.

O projeto não encontra obstáculos de natureza constitucional, pois versa sobre
matéria que não foi reservada ã União, sendo, portanto, da competência do Estado.

Quanto ã iniciativa, também não encontramos obstáculos, já que a matéria objeto
do projeto não se encontra entre aquelas enumeradas pelos arts. 66. Dl, e 90, da
Constituição do Estado, cabendo, portanto. aos Deputados a iniciativa do processo
legislativo.

Pelo ex-posto, esperamos contar com o apoio de todos os Deputados para a
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,
nos termos do ari 188. c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1-670198
Declara de utilidade pública a Fraternidade Feminina da Grande Loja Maçônica de

Minas Gerais. com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fraternidade Feminina da Grande

Loja Maçônica de Minas Gerais, com sede no Município de Belo Horizonte.
Mi. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Wanderley Ávila
Justificação: A Fraternidade Feminina da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais

foi fundada em 16/8/88 e é sociedade civil de caráter assistencial e filantrópico, sem
finalidade lucrativa, que se destaca pela prática desinteressada da beneficência.

A entidade é composta de mulheres casadas e viúvas de maçons e sua
documentação preenche os requisitos para a declaração de utilidade pública estadual.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Fraternidade melhores condições para o
desenvolvimento das suas atividades assistenciais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188. c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.671198
Declara de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de

Rio Pomba, com sede no Município de Rio Pomba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Casa da Amizade das Senhoras dos

Rotarianos de Rio Pomba com sede no Município de Rio Pomba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Bené Guedes
Justificação: A Casa da Amizade das Senhoras dos Rotarianos de Rio Pomba é

uma sociedade civil sem finalidade lucrativa, que tem por objetivo auxiliar
instituições filantrópicas, principalmente as que se dedicam à proteção de crianças,
colaborando com obras de assistência social e atendimento às pessoas carentes do
município.

Além disso, apresenta os requisitos legais necessários para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

- Publicado. vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103. inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI t4° 1.672198
Declara de utilidade pública a Associação das Pioneiras de Leopoldina - APIL -,

com sede no Município de Leopoldina.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação das Pioneiras de

Leopoldina - APIL -, com sede no Município de Leopoldina.
Art. 2c - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de março de 1998.
Bené Guedes
Justificação: A Associação das Pioneiras de Leopoldina - APIL - é uma sociedade

civil sem finalidade lucrativa que tem por objetivo coordenar atividades assistenciais
assim como manter estabelecimentos especializados em assistência à maternidade, à
infância e à velhice, promovendo a integração social das fàmilias desprovidas de
recursos.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,
razão pela qual solicitamos a aprovação da presente proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame prelimiitar. e do
Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.523198, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

solicitando seja encaminhada moção de repúdio ao Presidente da República e ao
Governador do Estado em vista das demissões e das condições subumanas dos
trabalhadores do Vale do Aço e do Estado. (- A Comissão do Trabalho.)

N° 2.524198. do Deputado Alvaro Antônio, solicitando seja formulado apelo ao
Prefeito Municipal de Belo Horizonte com vistas à construção de galeria para
escoamento de água pluvial no Bairro Cardoso. no Município de Belo Horizonte

N° 2.525198, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Diretor do DER-MG com vistas ao asfaltamento do
trecho que liga a MG-190 à BR-262 e ao recapeamento da MG-190. (- Distribuídos à
Comissão de Transporte.)

N° 2.526198, do Deputado Jorge Eduardo de Ohveia solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que informe os recursos recebidos do
Ministério da Saúde e os valores repassados aos municípios. (- A Mesa da
Assembléia.)

N° 2.527198, do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário da Educação com vistas à liberação de 200
carteiras escolares e à construção de muro e duas salas na Escola Estadual Antônio
Duarte Sobrinho. (- A Comissão de Educação.)

N° 2.528/98, do Deputado Kemil Kumaira. solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras Públicas com vistas à
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construção de estrada ligando o Município de Cachoeira de Pajeú a Santa Cruz.

N° 2 .529/98. do Deputado Kemil Kumaira, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado e ao Presidente da TELEMIG com vistas à implantação do
sistema de telefonia celular no Município de Aguas Vermelhas, nos Distritos de
Itamarati e Machado Mineiro e nos povoados de Campo Novo e Mocó. (-
Distribuídos à Comissão de Transporte.)

N° 2.530198, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao
Corregedor da Policia Civil do Estado com vistas à obtenção de informações sobre o
andamento do inquérito policial contra policiais civis lotados na Delegacia de Policia
Civil de Timóteo.

N° 2.531198, da Comissão de Direitos Humanos, solicitando se oficie ao Delegado
de Policia Civil de Timóteo com vistas à obtenção de informações sobre o andamento
do inquérito policial contra policiais civis lotados nesse órgão. (- Distribuídos à Mesa
da Assembléia.)

N° 2.532198, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando se consigne nos anais da
Casa voto de congratulações com o jornal "O Alfenense" por seus 67 anos de
existência. (- A Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de Defesa do
Consumidor e dos Deputados Gemido Nascimento, Durval Angelo e Gilmar
Machado (3).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões do Trabalho, de

Direitos Humanos, de Educação. de Turismo e de Saúde e dos Deputados Bené
Guedes, Wanderley Ávila e Antônio Júlio (9).

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. Deputado Cleuber Carneiro; Srs.

Deputados; sou compelido a subir a esta tribuna até que tenhamos suficiente
"quorum" para derrubar o veto à proposição que trata do serviço 900. Mantê-lo é
unia vergonha para o nosso Estado; suprimi-lo, uma honra para esta Casa. O jornal e
a televisão estão para o jornalista assim como esta tribuna está para o político,
especialmente o Deputado, que foi eleito exatamente para representar o povo e, desta
tribuna justificar-se. redimir-se. defender-se.

Conversando com um amigo jornalista, ele cobrou-me de uma forma que procura
sondar o coração. Quem sonda o coração é o Espírito. Cobrou-me uma tomada de
posição a respeito das notícias do jornal "Estado de Minas", que apura a vida do Sr.
Rui Muniz. Reitor da FUNORTE. e percebi quanto a imprensa é importante. Ela
deve ser responsável, porque, se julgar mal, irá tornar-se má e, como mau profeta,
poderá incorrer em erro de falso profeta.
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Não é para me justificar, tampouco para me defender, mas para expor a verdade a

fim de que todos nós, em sã consciência, possamos julgar. A subvenção social, que é
repassada anualmente aos Deputados, foi aprovada legalmente. E este Deputado pode
dizer a quem está mais alto e nos observa que procurou retidão, como creio procuram
todos, não sei se não procuraram alguns, porque a consciência de cada um é exposta
à verdade quando também é exposta com liberdade. E esta é a tribuna da liberdade,
porque é do parlamento mineiro. Procuramos com justiça aplicar essas verbas, que
encaminhamos para várias cidades, como Buritis, onde falei com o ex-Prefeito Pedro
da Borda: o senhor, com muita honra, é meu representante nesta cidade. Foram
pontes, poços artesianos, praças, ambulâncias, clínicas, remédios, agroindústrias,
cestas básicas. E decidi, logo depois, em meu gabinete, dizer que não queríamos dar
mais, porque percebemos que isso se toma um vício ou uma solução paliativa
simples, que pode enuviar a nossa consciência para não buscarmos uma solução
política, social, uma divisão equânime na valorização do homem, do indivíduo, da
mão-de-obra. Também outros Prefeitos me procuraram, e mandamos verbas para a
construção de poços, para projetos, ambulâncias para atender á comunidade: Várzea
da Palma, Pirapora, Chapada Gaúcha com usinas de reciclagem de lixo. Januária e
tantas outras. Incorremos em erro e agora me pergunto: incorremos em erro? Verbas
foram repassadas por este Deputado á Fundação Educacional Seiva, para que, em
Januária, fosse instalada uma faculdade; quem sabe, mais tarde, até urna
universidade para o povo do lado de lá do São Francisco, porque Minas só vai até
Montes Claros; além, já se está nas Gerais. Srs. Deputados. bolsas de estudo foram
distribuídas pela Fundação, quase 100 bolsas, sem as quais a faculdade não poderia
instalar-se. Dizem que ela foi concorrer com a UNIMONTES. Quem dera a
U'NHvIONTES pudesse atender a 11100 da necessidade de formação universitária!
Não damos valor à formação universitária, mas ela é importantíssima para a
libertação da consciência desta Nação

Deveriam ter analisado antes o caráter, a personalidade e o "nada consta" do
Reitor da Seiva Não, senhores. E aí eu me exponho a todos. Não sou capaz de me
julgar, mas os senhores o são. Quem está longe observa melhor do que quem está
perto. O tempo e o espaço são formas "a priori" de nossa percepção, já dizia Kant.

Eu me orgulho, com muita honra, de ter contribuído para que o povo e as fim ílias
de Januária e do Norte de Minas tivessem mais acesso à universidade. A
mensalidade cobrada em Januária era de R$120.00 para o curso de Pedagogia, que é
básico, ultranecessário, vital para o ensino naquela região, porque ali quem leva a
cultora aos lugares mais distantes são as professoras. A qualidade do professor é um
incentivo. Mas e a pessoa do Reitor?

As verbas repassadas foram aplicadas conforme o projeto aprovado nesta Casa.
Será que fiz errado? Será que o caráter desse homem deveria ser analisado antes da
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sua vocação? Ele tem vocação, tem deixado obras. Parece que passaram 400 alunos
do Norte de Minas. Como uma mãe e um pai de fniu1ia do Norte de Minas ou uma
professora podem pagar unia mensalidade de R5 l20.00? Eles não têm condições de
pagar nem matricula. Desafio qualquer autoridade a provar o contrário. Provem,
examinem, pesquisem.

Existe uma fundação educacional. O Deputado não - repassar verbas para
bolsas de estudo, mas a fundação pode. Foi dessa maneira que fui orientado. No ano
seguinte, houve uma reunião dos alunos. A maioria deles eu nunca tinha visto. Eles
receberam bolsas indicadas por uma equipe dessa Fundação, evidentemente com a
participação de pessoas idôneas da cidade. Muitas famílias, muitas mães vieram.
dizer: não temos mais bolsas.

A vida desse homem não inspira confiança. E isto eu disse em Januária. Não sabia
todos os fatos, mas, ainda assim, o corpo docente e o corpo discente dessa
universidade são inocentes, pois procuram aplicar com responsabilidade os recursos
públicos em beneficio da sociedade. Também foi frito com lisura, verdade e
transparência.

Sr. Presidente. Srs. Deputados, é com muita honra que digo: se honrei meu
caminho, seria insensato e sem entendimento para roubar para os outros. Se procuro
ser honesto - tenha piedade de mim, Senhor que transforma a nossa vida! -, seria
loucura alimentar a desonestidade de outro. Nós o defendemos aqui, até hoje, é uma
pessoa que, apesar de ter tão mau caráter. ter feito tantas coisas erradas no passado,
deixou uma obra. Vamos aproveitar essa oportunidade e, quem sabe, socializar o
ensino superior no Norte de Minas. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado GUinar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, presentes nas

galerias, imprensa, ao ocupar esta tribuna, nesta tarde. temos como objetivo abordar
dois assuntos: o Governador Eduardo Azeredo. ontem, fazendo uma palestra, citou
alguns dados levantados pela Fundação João Pinheiro, e hoje, numa entrevista
coletiva, o Vice-Governador vai anunciar, com toda a pompa, pano povo de Minas
e do Brasil, que Minas Gerais teve um crescimento na sua receita acima da média
nacional.

O PIB de Minas Gerais. a receita do Estado, cresceu em 4% durante o ano de 1997.
Isso está sendo alardeado como grande vitória do povo de Minas. Eu também o
considero. E fundamental e importante esse crescimento para o Estado. E importante
que a economia esteja aquecida, esteja crescendo. Mas causa-nos estranheza o fato de
o Governo estar anunciando que a economia de Minas cresceu mais que a de todos os
Estados do Brasil. acima da média inclusive acima da economia do próprio Pais, e
que foi o Estado que deu maior contribuição para o crescimento da receita do Pais, e
ao mesmo tempo deixar de pagar a segunda parcela do 13 1 salário de mais de 55 mil
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servidores. Como é possível isso? O Governo anuncia que a economia de Minas está
crescendo, e a escala de pagamento é mudada, atrasando o salário dos servidores.
Como é possível isso? A economia está crescendo, e os servidores não têm reajuste
de salário há três anos!

Ocupo esta tribuna para tentar entender isso. Pode ser que eu tenha mais
dificuldade do que os outros Deputados desta Casa para compreender essas coisas.
Talvez por ser professor de História eu não consiga compreender corretamente a
questão da matemática. Mas o pouco que ainda consigo guardar da matemática é a
questão do crescimento. Se tínhamos 10 e agora temos 20, então crescemos 10, que
deveriam ser redivididos. Agora, onde é que foram parar esses outros 10? O servidor
não recebeu absolutamente nada, o 130 salário está atrasado. Segundo o "Minas
Gerais", o Estado repassou 130 mil alunos das escolas estaduais para as escolas
municipais, portanto, são 130 mil a menos que o Estado está bancando. Com isso, há
um número menor de professores, um número menor de serviçais, um número menor
de secretárias de escola para o Estado pagar. E, com tudo isso, o Estado continua
com problemas de recursos, o Estado contínua atrasando os pagamentos e continua,
inclusive, atrasando o repasse para a Assembléia Legislativa, o que também está
trazendo problemas para o pagamento dos funcionários desta Casa.

Alguma coisa está errada. O que será que o Estado pretende? Se crescer está nos
trazendo problemas, será que diminuir é que vai ser a solução? Eu entendo que não.
E preciso que os lideres do Governo expliquem essa conta matemática que não
consigo entender: como é que o crescimento do Estado gera prejuízos para uma
parcela significativa do povo de Minas, no caso, os servidores públicos?

A Deputada Maria José Haueisen (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado,
também não consigo compreender a matemática do Governo e quero acrescentar
outro problema que tem chegado ao meu gabinete, de vários lados e por intermédio
de várias pessoas que se sentem prejudicadas e lesadas no seu direito, sobretudo
professores e outros funcionários públicos que têm alguma diferença pecuniária para
receber do Governo. São os chamados residuos, que se referem a um qüinqüênio, a
um biênio, a férias-prêmio, etc. As pessoas estão com dificuldades para recuperar
esse dinheiro, que é delas. O Governo diz que reconhece que deve aos professores, a
fulano e a beltrano, mas que para essas pessoas receberem aquilo que é seu direito
elas devem apresentar um atestado de saúde dizendo que estão com dificuldade para
o tratamento. E o que é mais grave: segundo relatou-me uma professora as doenças
que estão na lista que servem para que o atestado tenha validade, são doenças graves
como câncer. AIDS e outras. Uma professora confessou que, se precisar de atestado
para receber o que o Estado lhe deve e se para isso for preciso estar com alguma
dessas doenças, prefere não receber nunca esse dinheiro.

Vejam a que ponto chegamos: o Estado reconhece, mas só paga á força só se a
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pessoa estiver com uma doença grave. Isso é abuso de um direito que está sendo
lesado pelo Governador do Estado, que, com certeza, dará aos professores e aos
funcionários públicos esse aumento que está negando há três anos. Mas ele só virá na
véspera das eleições, porque o Governador Eduardo Azeredo não entendeu ainda que
o funcionário público é capaz de raciocinar e entender as coisas.

O que me espanta também é como o Governador Eduardo Azeredo pretende
ganhar as eleições. Se conversamos com os professores, que conhecem a situação das
escolas, vemos que todos são conta se conversamos com o funcionalismo público,
idem se conversamos com os aposentados, nem se fala; se conversamos com o
trabalhador rural a respeito do PRONAF, sobre a liberação da verba de 10 milhões
que o Governador prometeu para os assentamentos de Minas Gerais, é outro
problema. Quem está afirmando para o Eduardo Azeredo que ele tem chances de se
reeleger? Ele está esperançoso de quê? Quem está dando esperanças a ele? Os áulicos
que o cercam? Aqueles que fazem um grupinho em volta do Governador, que falam
que ele está bem nas pesquisas, que está ótimo no Governo? Para mim, é uma
insensatez que um candidato à reeleição maltrate tanto os eleitores. Muito obrigada
pelo aparte.

O Deputado Gilmar Machado* - Obrigado, Deputada Maria José Haueisen. Essa
questão que a senhora levanta é seriissima, porque são biênios e qüinqüênios que as
pessoas têm direito a receber. E isso é publicado a partir de março, só passando o
servidor a receber no mês de setembro. ficando defasado em dois ou três meses, o que
vai acumulando um credito a seu favor. E é esse crédito que o Governo está
segurando e não está querendo pagar, o que é um absurdo.

Voltando ao que estava dizendo, a economia cresce, mas o desemprego cresce
também. Que contradição é essa? Vimos numa pesquisa, que não é do PT, pois trata-
se de pesquisa realizada pela Confederação Nacional do Trabalho juntamente com a
Vox Populi, que o maior problema e a maior preocupação do povo brasileiro, neste
momento, são com relação ao desemprego. Por que o desemprego? Porque hoje
existe um crescimento da receita, mas não há preocupação com a geração de
emprego. Trata-se de uma grande contradição. O Governo começa a aumentar os
impostos, como fez agora, enquanto está desonerando as empresas, mas, em
compensação, taxou em 25%, por exemplo, as contas telefónicas. São cobrados sobre
produtos supérfluos 25% de ICM& Temos uma escala que vai de 1% a 25%, onde se
vãolestabelecendo índices para determinados produtos, chegando a 25%, que é o teto
máximo. cobrado sobre os produtos supérfluos Na reforma fiscal que nos foi enviada
pelo Governador, no final do ano, constava um aumento de 25% nas contas
telefónicas, como se telefone fosse algo supérfluo e as pessoas não tivessem o direito
de se comunicar.

Entendemos que a atual política econõmica do Governo é um equivoco. 0
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desemprego cresce assustadoramente em Minas, e veremos, hoje, o Vice-
Governador. Secretário do Planejamento, que está se preparando para deixar o cargo
no dia 2 de abril, dizendo que a economia está às mil maravilhas, que Minas cresceu
demais. Ele deve estar vendo as contas do Pitágoras, porque onde houve nucleação
está havendo problema, como em Uberlândia - tenho aqui em mãos artigo de jornal
dizendo que a justiça está mandando abrir escolas fechadas pelo Governo - lá o
Pitágoras chega. Onde existe problema de nucleação, abre-se uma escola do
Pitágoras. Será por quê? Por que será que o Pitágoras só abriu escolas em cidades de
porte médio no Estado de Minas Gerais? Por que será que as escolas do Pitágoras só
chegaram às cidades onde o processo de municipalização está tendo problemas? E
por que será que o Pitágoras só teve um grande impulso de crescimento a partir de
1990? Por que será? Quem assumiu a Secretaria da Educação em 1990? O Sr.
Walfrido dos Mares Guia. Depois, em 1994, ele lá continuou, colocando o irmão
como vice, como Secretário Adjunto. Quando a Ana Luíza saiu, o irmão assumiu
como Secretário. E por que será que o Pitágoras consegue obter todas as informações
referentes às cidades onde existirão problemas de municipalização e, por
coincidência - não é. Deputado José Bonifácio? -, nas cidades que começam a ter
problemas ele chega e se instala? E engraçado, porque ninguém sabia e, de repente,
montou-se uma escola do Pitágoras. Dois meses depois, municipalização ali, naquele
lugar, e alunos com problemas; nucleação, e os meninos têm de ir para o centro, e,
logicamente. o Pitágoras se instala nos bairros onde a escola é fechada. Não sei o que
acontece, pois fecha-se unia escola num bairro de Uberlândia- de preferência de
classe média, os alunos ficam sem condições de estudo. fazendo com que os pais
sejam obrigados a se deslocar. Mas aí o Pitágoras chega para resolver o problema.

Aqui estamos para denunciar os problemas. E na teleconferência de terça-feira
vamos colocar o problema da municipalização. Existem municípios que não estão
conseguindo receber recursos depois de municipalizados, e há professores que se
encontram há dois meses sem receber seu salário. Chegaremos a um momento de
caos se o Governo não liberar os recursos. Continuaremos a usar esta tribuna para
fazer essas denúncias, pois o Governo tem que repassar as verbas que são dos
municípios para que, de fato, eles banquem o processo da educação, que é um direito
da população.

E, para encerrar, vamos continuar aqui, cobrando. Podem falar que somos
corporativos, podem falar o que quiserem, mas o Governo não pode continuar
mandando, fazendo publicidade na mídia do Brasil inteiro dizendo que a receita
cresce, que Minas se encontra bem financeiramente, enquanto continua sem pagar o
restante do 130 salário dos funcionários.

Ontem inclusive, entregamos ao Presidente. Deputado Romeu Queiroz, uma
proposta de emenda à Constituição, num substitutivo que faremos ao projeto do
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Deputado José Bonifâcio, montando uma escala de pagamentos e obrigando o
Estado, através da Constituïção, a ter urna negociação por ano, ou seja, uma política
salarial para os servidores, e para que ele possa pagar os funcionários até o quinto
dia útil. Mas o Fundo Previdenciário, para o qual todo o mundo paga 3,5% do
salário, ninguém sabe quem administra, porque ele está indo para o caixa geral do
Estado. Queremos que, de fato, o conjunto da população tenha controle e
conhecimento disso. Nós ficaremos aqui cobrando e denunciando essas questões até
que o Governador do Estado. Eduardo Azeredo, possa, pelo menos uma vez durante
o seu Governo, tratar com respeito os servidores públicos, que ainda fazem com que
este Estado continue crescendo, porque ele está crescendo e funcionando bem graças
ao esforço dos funcionários públicos, que, mesmo sem reajuste, vestem a camisa do
Estado e continuam lutando para que Minas Gerais seja grande e dê condições
dignas de vida a seu povo- Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Irani Barbosa.
• Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, o que me traz à

tribuna hoje é um fato lamentável ocorrido na Pampulha, eu não diria por
ineficiência, mas por irresponsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente da
Prefeitura de Belo Horizonte e, por que não dizer, do Doutor EH. Ele montou sua
equipe e, hoje, além de brigar por cargos - vemos aí o racha no PSB, mais uma vez -,
enquanto a dengue assola Belo Horizonte e os problemas tomam conta da cidade, os
partidos de sustentação do Governo brigam por cargos. Tomara que os cargos da
Prefeitura acabem logo, para que eles parem de brigar. Estou aqui com um vidrinho
e, dentro dele, há um mosquito da dengue, que foi encontrado na Sala de Imprensa
da Assembléia Legislativa pelos funcionários desta Casa. Ele é um pouco diferente
daquele do Dr. Célio de Castro. Doutor EH. que anda, enfiado num pau. feito um
palhacinho, pelas ruas e pelas escolas, com os meninos de Belo Horizonte. Esse é o
que transmite a febre e o que tem assolado Belo Horizonte, com a pior epidemia de
todos os tempos- Conversávamos, ontem, com dois jornalistas e três médicos, no
restaurante da Assembléia, e eu me lembrava de que em nenhum momento tive a
pretensão de saber mais do que os outros. mas enxerguei antes o que o problema da
dengue traria. Como aconteceu com o problema do Carrefour. sobre o qual eu os
alertei. Como os alertei também sobre o caso da corrupção da Secretaria de Meio
Ambiente de Belo Horizonte. O mosquito da dengue está aqui, e vou mandá-lo, de
presente. pano Dr. Célio de Castro, porque se ele não conhece o mosquito ainda e
acha que é aquele brinquedinho, com o qual ele anda para todo o lado, mandarei um
de verdade, para que ele tenha, pelo menos, a consciência de que o povo de Belo
Horizonte está abandonado, não às traças. mas ao mosquito da dengue.

Queria dizer que, no caso do Carrefour da Pampulha. a Secretaria de Meio
Ambiente, hoje o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Belo Horizonte -
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COMAN - cassou a licença de construção desse supermercado. O tempo todo nós os
alertamos. Na reunião, no CREA, chamei a atenção, inclusive, do Secretário do Meio
Ambiente e do Vice-Prefeito, mas o pessoal se irritou comigo, como normalmente
faz quando falo a verdade. Eu não tenho papas na língua mesmo e falo o que me vem
na hora.

Falei do ato ilegal praticado pela Secretaria de Meio Ambiente quando da
concessão da licença para a implantação do Carrefour na região do Bairro Ouro
Preto, O que aconteceu? Primeiro, a BHTrans fez um plano para o funcionamento do
trânsito e do transporte na região, um plano sem-vergonha como são aqueles que
ocupam cargos na BHTrans, um plano ordinário como os que a dirigem, um plano
que não serviu absolutamente para nada. Resultado: um engarrafamento-monstro,
todos os dias, na Pampnlha Fizemos um questionaniento sobre as 1.200 árvores
cortadas no terreno do Carrefour. sem nenhum planejamento do impacto ambiental
na região. Transformaram aquilo numa ilha de calor. Resultado: hoje temos um
telhado de zinco e alumínio que reflete as ondas de calor do sol. Com isso, criou-se
um problema monstruoso na Pampulha. Agora, a Secretaria de Meio Ambiente, pala
tirar a responsabilidade dos irresponsáveis que aprovaram o projeto no "vapt-vupt",
está aqui. cassa a licença do Carrefour.

Não há mais jeito de arrumar aquela porcaria, porque a população já está
prejudicada. Agora, a Prefeitura caçou mais uma indaca para resolver, O Lula, se
estivesse aqui no meu lugar. mesmo sem um dedo. falando dos dez mandamentos da
Prefeitura, diria que um deles foi aprovado, o projeto do Carrefour, e foi por
"maracutaia". Não há condições de a região comportar um empreendimento daquela
envergadura. Com a paralisação da obra pela Prefeitura, para dar, novamente,
andamento ao projeto, o processo de impacto ambiental vai passar outra vez pelo
exame da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Como o Carrefour é uma empresa que talvez seja mais necessária a Belo Horizonte
do que nossa cidade a ela, essa empresa irá, obviamente, à justiça requerendo
indenização. Vai haver mais "maracutaia". O homem dos 9 dedos, que diz que os 10
mandamentos são assim, vai entrar em cena outra vez Por quê? Vai haver outra vez
a justiça para poder indenizar empresas, como no caso da Andrade Gutierrez hoje,
em Belo Horizonte, por causa de todas as "maracutaias" feitas na obra e na aceitação
de documentos.

Esse é o cotidiano de Belo Horizonte. Só para lembrar: a Escola Tabajara Pedroso,
situada entre os Bairros Rio Branco. Candelária. Letícia e Venda Nova, construída
pela SUDECAP, ou seja, pelos empreiteiros, mas sob a supervisão desse õrgão, está
caindo porque está podre. Em poucos dias, as aulas vão começar, e a SUDECAP diz
que só dentro de 90 dias pode dar o laudo de como se encontra a escola. Vamos
correr o risco de ver as nossas crianças de Venda Nova morrerem sob os escombros
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dessa escola. A SUDECAP parece estar sob a superintendência de um tal Pacheco,
que era um direitista embutido na época da ditadura.

Gostaria de lembrar que, enquanto o PSD e o Presidente brigam por cargos, a
Escola Tabaj ara Pedroso está caindo e vai morrer gente em Venda Nova. E a questão
de a Prefeitura de Belo Horizonte ser dirigida pelo Doutor Bif Querem me calar a
boca, mas não vão conseguir. Essa administração da Prefeitura de Belo Horizonte é
uma administração sem-vergonha, mesmo. Não há jeito de calarem a minha boca.

Outra coisa que quero dizer é sobre a palhaçada de uma cerimônia de diplomação
de concorrência de ônibus. Os bandidos de ontem viraram homens honrados de hoje.
Os jornais noticiaram todos os dias que a concorrência era a máfia do transporte, era
a bandalheira do transporte e a extorsão do transporte. Hoje, são os homens honrados
do transporte. São os mesmos. Mudaram apenas algumas empresas que deram o cano
no II'JSS, mas cujos proprietários são os mesmos. E o Prefeito foi diplomar esse
pessoal, como se fossem menininhos de grupo, com diploma de honradez e
honestidade dado pelos achacadores do povo, Dr. Carlão e Doutor EH.

Será que o "doutor sabe-tudo" desconhece que isso está "sob judice"? Será que ele
se esqueceu disso? Está na 43 Vara da Fazenda e irá agora para o Tribunal de Justiça,
isso vai até lá em cima. Existe "maracutaia" para aparecer por aí. O Tribunal de
Contas foi contra a concorrência. A concorrência legalizou o ilícito em Belo
Horizonte. Hoje estamos vendo a máfia do bingo. E a mesma coisa, isto é, os
mafiosos do transporte de ontem são os homens honrados que ganharam a
concorrência de hoje. São os mesmos que foram diplomados pelo Doutor BEL Eu já
disse e vou repetir a seguinte frase do Marquês de Maricá: "Há muitos homens que
parecem dignos de grandes cargos só enquanto não os ocupam". Isso é dedicado ao
nosso Doutor BH.

O Deputado Arnaldo Penna (Em aparte)* - Eu não sou desta cidade, sou de
Conselheiro Lafaiete e venho aqui a trabalho, circulo pouco pela cidade, mas estou
assustado diante das informações prestadas por V. Exa., porque, pelo que ouvimos
aqui, os representantes dos partidos que administraram a cidade no último mandato e
que hoje, juntamente com os do atual mandato, permanecem na administração do
município. tratam assim a educação em Belo Horizonte? Eles tratam assim o
transporte em Belo Horizonte? Eles tratam assim as autorizações para construção?
Tudo isso é verdade? Eu fico assustado ao imaginar que isso possa ser verdade. As
vestais estão sempre aqui a criticar. Será que as vestais procedem dessa forma? Eu
gostaria que V. Exa. reafirmasse isso, porque fico um pouco assustado. Todos os dias
ouvimos apreciações contrárias á educação, contrárias à administração do Estado,
contrárias a tudo. propagandas. Há dois anos eu vi tanta propaganda aqui. toda hora
havia propaganda da administração que estava em exercício em Belo Horizonte. Será
que realmente é assim? Eu passo até a nem querer acreditar que V. Exa, diz a
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verdade. Eu fico assustado e gostaria que V. Exa. confirmasse se isso realmente é
verdade. Esse é o meu aparte.

O Deputado Irani Barbosa* - Aprimeira coisa que eu aprendi na vida foi nunca
dizer alguma coisa sem provas. Eu sustento aquilo que falo em qualquer
circunstância. Quando menino, aprendi a ser homem. Quando subo a uma tribuna e
digo alguma coisa trago provas, e tenho todas as provas a respeito do que eu disse. A
"maracutaia" está acontecendo na administração da Prefeitura de Belo Horizonte.
Está estampado nos jornais de hoje. Enquanto o PSB, enquanto o P17, enquanto todo
o mundo briga por cargos. Belo Horizonte está essa bandalheira que se vê. Belo
Horizonte, hoje, é terra de ninguént Belo Horizonte, hoje, tem um Prefeito que
diplomou os homens honrados do transporte. Só o Prefeito de Belo Horizonte é que
dá conta de fazer isso.

Eu gostaria de dizer a V. Exa que estamos numa situação das mais graves, que é a
questão do transporte coletivo da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o alio
de Castro fez a concorrência juntamente com o Carlão, concorrência, como eles
dizem, entre aspas, honrada, mas que, no meu modo de ver, foi um estelionato,
porque, hoje, estão roubando dinheiro do povo. Foi feita urna concorrência por preço
específico. Quanto à tarifa de Belo Horizonte, existe uma tabela de preços de serviços
que está 11,75% mais alta do que a planilha da concorrência. Isso é roubo, isso é
estelionato, isso é vender o que não tem. E uma administração cheia de sem-
vergonhice. Enquanto isso, o povo de Belo Horizonte está à mercê da dengue. A
dengue está aqui, vou mandá-la de presente para o Doutor BI-1. Será que o Doutor
BH a conhece? O Doutor BH não sabia que o ovo do mosquitinho da dengue pode
ficar em hibernação durante 8 meses após as chuvas, mas que volta a eclodir
novamente em água limpa? Será que o Doutor BH não sabia disso? Ele era Vice-
Prefeito de Belo Horizonte. Será que ele estava dormindo, estava cochilando ou
estava atendendo no consultório da Zona Sul? Ele ganha para ser Prefeito e ainda
atende como médico no seu consultório?

E assim que trata Belo Horizonte? Enquanto ele estava atendendo seus clientes da
Zona Sul, nossa população estava à mercê do mosquitinho da dengue. como continua
até hoje. Não adianta o pessoal vir cá, o Dr. Marcos Helênio tentar xingar. Se há
corrupção nesse caso. ela está na Prefeitura & Belo Horizonte, porque esse povo da
esquerda se traveste de honesto e é sem-vergonha. Vou continuar falando todo dia.
Quer processar? Fiquem à vontade. Pode processar à vontade. Não vou morrer de
medo desse povo. São, sim. Não tenho medo. Podem processar. Agora, me calar, só
no dia em que eu morrer. Mesmo assim, ainda é capaz de eu deixar alguma coisa
escrita, que, depois de publicada, vai arrepiar muita gente. Administraçãozinha
porca. Podem ter certeza disso.

* - Sem revisão do orador.
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• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Adelmo Carneiro Leão.
• Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, Srs. Deputados, senhores e

senhoras, senhores da imprensa, trabalhadores desta Casa, não vou estabelecer
polêmica com o Deputado Irani Barbosa, até porque a forma como ele se apresenta
neste Plenário, nesta tribuna, não me motiva a estabelecer esse tipo de debate,
porque, seguramente, não serve aos interesses do povo de Minas Gerais, não serve
aos interesses desta Casa, não serve aos meus interesses, em razão da formação que
tive durante toda a minha vida. Não quero estabelecer essa polêmica com o Deputado
Irani Barbosa.

Quero dizer que a luta que temos travado neste País, neste Estado, nas Prefeituras,
nos Governos, nas administrações públicas não pode ser desqualificada dessa forma.
Não é por ai que vamos avançar na defesa e na construção de uma sociedade mais
justa, mais fraterna, de uma sociedade onde há muito o que fazer em todos os
sentidos. Quero dizer aos nobres Deputados aqui presentes que nem o Governo de
Belo Horizonte nem nós, nas nossas lutas, estamos conduzindo um processo que faça
os homens bons ou maus. bandidos ou mocinhos. Mas pela forma como estamos
conduzindo o processo de governar este País, transformamos atitudes muitas vezes
prejudiciais aos interesses da Nação em atitudes que servem aos interesses do povo.
Ao mudarmos a forma de tratar o transporte coletivo, de promover a licitação pública
em Belo Horizonte, demos um grande salto de qualidade no trato com o interesse
público, em relação àquele transporte. Não é a Prefeitura de Belo Horizonte que está
propondo aumento no preço das passagens de ônibus. Aliás, está resistindo a isso.
Vejam se há uma informação, uma afirmação de que o preço das passagens de ônibus
de Belo Horizonte está acima do previsto nas planilhas. Ainda assim, o Governo do
Estado de Minas Gerais, do qual faz parte o Deputado que me antecedeu nesta
tribuna, está propondo o aumento das tarifas. Estamos dizendo que não é o momento,
não é oportuno, não é recomendável aumentar as tarifas de ônibus em Belo
Horizonte. Existem práticas concretas que estão sendo apresentadas ao povo.

A questão da dengue em Belo Horizonte, já tive oportunidade de dizer nesta
tribuna, não é só da nossa cidade. E uma questão nacional, que depende de ações
nacionais. públicas. universais. Nenhuma Prefeitura, e até ouso dizer, nenhum
Estado, isoladamente, e ainda mais, nem mesmo o Brasil. se se empenhasse
intensamente, integralmente, com todas as suas forças e seus recursos, com o
objetivo de acabar com o mosquito transmissor da dengue, teria êxito, porque o
mosquito está espalhado em toda a América Latina.

Não é uma questão fácil. Não é uma questão de dramatização nesta tribuna. E uma
questão muito mais séria. Uma questão que envolve a todos. E nesse aspecto quero
dizer que Belo Horizonte também errou. Acho que errou porque essa campanha teria
que ser compartilhada com todos. A campanha está acontecendo agora numa
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intensidade que deveria ter tido antes, por parte de todos, sem exceção.

Agora podemos refletir quanto ao fato de que, em Belo Horizonte, o tratamento em
relação ao combate à dengue poderia ter sido anterior, mas sabemos que as
populações, a comunidade, o povo muitas vezes se move não a partir de campanhas,
por mais corretas, precisas, oportunas, importantes que sejam. O povo se mobiliza,
quase sempre, quando está sofrendo na sua própria pele os problemas dos quais
tratam as campanhas.

Não estou colocando isso por termos que justificar o que está acontecendo aqui. A
mobilização de combate à dengue ocorre muito mais, neste momento, porque todos
nós estamos sofrendo com essa situação. Se essa campanha fosse lançada, em Belo
Horizonte, sem nenhum caso de dengue, seria muito mais eficaz que o movimento de
hoje? O que sabemos é que não teríamos essa reação. As pessoas se movem em razão
do perigo iminente. E quando disséssemos que a dengue é perigosa e pode ser
mortal, se ela não existisse no seio da comunidade como epidemia, como é o caso
hoje, muita gente, possivelmente, não se teria mobilizado, não teria reagido como
está reagindo hoje.

E importante salientar, nobres Deputados: o que todos nós temos que fazer aqui é
um esforço no sentido de mudar atitudes. As vezes, condenamos muito os outros.
Mas nós mesmos temos que rever muitas das nossas posições, das nossas atitudes,
dos nossos comportamentos. Falando assim não estou fazendo distinção entre direita
e esquerda. Não considero que os homens de esquerda ou de direita sejam melhores
ou piores. São seres humanos, com potencialidades, com grandezas e fraquezas.
Temos concepções diferentes das coisas. Trabalhamos em cima dessas concepções
diferentes. Talvez elas possam também nos fazer diferentes. Não sei se nos fazem
melhores. Mas nos fazem diferentes. Então, quem me colocar aqui neste contexto. O
Brasil tem tudo por fazer, em todas as áreas.

Hoje estava discutindo sobre o saneamento. Em 1992 fizemos aqui um seminário
belissimo, quando participaram mais de 600 pessoas. Tivemos como resultado a Lei
do Fundo Estadual de Saneamento Básico, a Lei da Política Estadual de Saneamento
Básico e agora um projeto de lei que cria o Conselho Estadual de Saneamento
Básico. Até hoje, o Governo, de forma concreta. efetiva, não se manifestou. E isso
que temos que fazer. Temos que dar continuidade a essa grande luta. Com a palavra,
o nobre Deputado João Leite. Sei que você tem muito a contribuir nessa caminhada.

O Deputado João Leite (Em aparte)* - Muito obrigado. Deputado. Não, tenho
pouco. Sei que o senhor tem mais e conhece bem o assunto.

Mas, como morador de Belo Horizonte que acompanha há algum tempo o
problema da dengue na Capital, sem dúvida Deputado Adelmo, acho que as ações da
Prefeitura foram tímidas. Creio que um mal grave foi tratado com um remédio muito
leve. Temos visto, durante todo esse tempo, muito papel. Andando pelas ruas,
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recebemos papéis em que se fala sobre o perigo da dengue, mas não vimos ações
mais efetivas. Por isso, chegamos a um momento delicadíssimo.

Existe hoje unia epidemia de dengue cujo efeito, dizem os médicos, é quase o de
uma gripe. Mas há um outro tipo de dengue, que causa conseqüências gravíssimas e
que, a qualquer momento, pode se espalhar definitivamente em Belo Horizonte.
Portanto, temos que criticar a falta de cuidados da administração de Belo Horizonte
com relação a esse problema que não foi combatido com eficácia.

A outra questão da qual gostaria de falar, acompanhando o pronunciamento de V.
Exa., é em relação ao fato de se tratar Belo Horizonte de forma isolada da região
metropolitana. Acho um erro pensarmos a respeito do transporte do Municipio de
Belo Horizonte apenas como um problema existente na Capital; é um erro pensarmos
Belo Horizonte como se ela fosse isolada do resto da região metropolitana, o que não
é. Belo Horizonte é esse todo. Não podemos pensar assim.

Se há alguma compensação com relação ao transporte, não podemos falar o mesmo
de outros setores. Por exemplo, com relação ao esgoto, em 100 anos, a administração
da Prefeitura de Belo Horizonte acabou com o rio das Velhas. Aqui mesmo, na
Comissão de Meio Ambiente da Assembléia Legislativa, há reclamações de
moradores das cidades banhadas por esse rio. Por causa do esgoto de Belo Horizonte
que nele deságua, ocorrem graves problemas de saúde nas pessoas e no meio
ambiente que recebe essa descarga.

Podemos falar também sobre o problema da água que não existe mais em Belo
Horizonte, mas existe em Nova Lima, em Mateus Leme e em um pedaço de Igarapé,
por meio do Sistema Serra Azul, que serve esta Capital, e do Sistema Rio Manso. Por
outro lado, não há mais vagas para condenados nas nossas cadeias, e as nossas
cadeias estão em Ribeirão das Neves e em Contagem, por exemplo.

Portanto, é impossível pensarmos Belo Horizonte assim. Seria interessante
ficarmos com todos os recursos do transporte, mas tem que haver unia compensação.
A AMBEL foi criada para isso. Acho que tem que haver discussão ampla sobre a
questão metropolitana. Não podemos mais pensar Belo Horizonte como unia ilha,
Belo Horizonte e só as coisas boas que queremos. Digo isso como alguém que nasceu
e foi criado aqui. Quero ter visão ampla da região em que vivemos.

Quero agradecer a sua paciência. Já falei muito, mas é bom podermos ampliar a
discussão, sem ficar só no transporte. Acho que tem que haver uma compensação.
Essa discussão tem que ser feita aqui na Assembléia Legislativa. Temos ouvido
muito por aí que Belo Horizonte tem um lucro muito grande, tem uni superávit no
transporte, mas e as outras coisas? E a água? E o esgoto? Isso tudo tem que ser
conversado e pensado. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Agradeço a V. Exa., Deputado João Leite.
Temos que seguir nesse caminho mesmo, discutindo todos os problemas e pensando
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o nosso Pais com uma lógica universal e não só a região metropolitana. Temos que
pensar num projeto de Estado; temos que pensar em todos os problemas que afligem
e que podem ser conduzidos na dimensão e na construção da cidadania. E isso
mesmo.

E aí? Temos que perguntar. A Assembléia Legislativa, que tem esse papel, -
contribuir, pode t'.minbnr nessa direção? A Assembléia Legislativa tem muito o que
fazer.

Já tive oportunidade de encaminhar expediente ao Presidente da Assembléia.
Depois, com a ajuda do Deputado João Leite, irei tratar dos assuntos mais
importantes que afetam o Estado de Minas Gerais, inclusive Belo Horizonte. Quero
dizer com muita segurança que, devido ao compromisso, à dedicação e ao respeito
que o Governo e, principalmente, os homens de esquerda da administração de Belo
Horizonte têm com a vida, a cidadania e a dignidade humana, ao serem convocados,
ao serem convidados para participar de debates, eles virão como convocados, para
contribuírem com a construção de um projeto que sirva ao interesse do cidadão de
Minas, aos interesses de Belo Horizonte e do Estado de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.
2 Parte (Ordem do Dia)

v Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Tarcísio Henriques) - Esgotada a hora destinada à P
Parte, a Presidência passa à 2 Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de
pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente
da próxima reunião.

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

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 51/98, do Deputado Ermano
Batista e outros, que altera o art. 45 da Constituição do Estado. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado Tarcísio Henriques; suplente - Deputado Arnaldo Penna; pelo PFL: efetivo
- Deputado Sebastião Navarro Vieira; suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Antônio Andrade; suplente - Deputado José Henrique;
pelo PPB: efetivo - Deputado Alberto Pinto Coelho; suplente - Deputado Sebastião
Helvécio-. Pelo PDT: efetivo Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado Alencar
da Silveira Júnior. Designo. A Ama de Apoio às Comissões.

Leitura de Comunicações
- A seguir. o Sr- Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 8 Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei n° 1076196. do Deputado José Maria Barros; de Educação -
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aprovação, na 7 Reunião Ordinária, dos Requerimentos nos 2.505 e 2.506197, do
Deputado Keinil Kumaira; de Turismo - aprovação. na 5 Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.519198, do Deputado Agostinho Patrús; de Direitos Humanos -
aprovação, na ? Reunião Ordinária, dos Requerimentos n°5 2.450197, do Deputado
Glycon Terra Pinto; 2.507198. do Deputado Kemil Kuinaiia, e 2.512/98, da
Comissão de Direitos Humanos; de Saúde - aprovação, na 9a Reunião Ordinária, do
Projeto de Lei a° 1.463197, do Deputado Paulo Piau (Ciente. Publique-se.); pelo
Deputado Antônio Júlio (9) - indicação do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira para
membro suplente das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as
Propostas de Emenda à Constituição n°s 29196 e 45/97; indicação do Deputado
Toninho Zeitune para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer
sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 32/97; indicação do Deputado Antônio
Andrade para membro efetivo e para membro suplente, respectivamente, das
Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 38 e 39/97; indicação do Deputado José Henrique para membro
efetivo das Comissões Especiais para Emitirem Pareceres sobre as Propostas de
Emenda à Constituição n°s 41 e 44/97; indicação do Deputado Anderson Adauto
para membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 1195; e indicação do Deputado Paulo Pettersen para
membro efetivo da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de
Emenda à Constituição n° 35197, todos em substituição ao ex-Deputado Gemido da
Costa Pereira (Ciente. Designo. A Área de Apoio às Comissões. Cópias às
Lideranças.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado (limar Machado, solicitando a

inclusão na ordem do dia do Projeto de Lei n° 665196. visto que as comissões a que
foi distribuído perderam o prazo para emitir seus pareceres. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja o Projeto de Lei n°
1.177/97 remetido à Comissão de Administração Pública, visto que a comissão
anterior perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140. do
Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Gilmar Machado, solicitando seja o Projeto de Lei tu°
1.322197 remetido à Comissão de Fiscalização Financeira, tendo em vista que a
Comissão de Educação perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere
o requerimento, em conformidade com o inciso VII do ali. 232. c/c o ali. 140 do
Regimento Interno.
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Requerimento do Deputado l)urval Ângelo, solicitando seja o Projeto de Lei n°

1.141197 remetido à Comissão de Fiscalização Financeira tendo em vista que a
Comissão de Justiça perdeu o prazo para emitir o seu parecer. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art. 140 do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor,

solicitando o encminhmento de oficio ao Presidente da Caixa Econômica Federal,
pedindo sejam eneaminindas a esta Casa informações sobre questões relativas à
inclusão do nome de mutuários inadimplentes nos cadastros de maus consumidores.
Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando o encaminhamento
de oficio ao Sr. Flávio Menicucci. Chefe do 60 Distrito do DNER, pedindo cópia do
laudo técnico da inspeção feita por esse órgão na ponte que liga o Município de
Acesita-Timóteo ao de Coronel Fabriciano. no trecho da BR-381. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.448197, do Deputado Adelino Carneiro Leão, em que pede
informações ao Secretário da Saúde sobre os contratos administrativos firmados entre
essa Secretaria e a FHEMIG. a FUNED e a IIEMOMENAS, com as especificações
que menciona. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento. Em
votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.451197, do Deputado José Bonifácio, pedindo informações ao
Secretário da Fazenda sobre as operações de fiscalização realizadas na cidade de
Barbacena nas datas que menciona, bem como sobre operações semelhantes,
realizadas em outras cidades do mesmo porte, para o recebimento de denúncias de
irregularidades fiscais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
requerimento. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Questão de Ordem
O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, estaremos entrando agora na

discussão e na votação de matérias extremamente importantes, inclusive os vetos, e,
como V. Exa. pode verificar, de plano, não temos "quorum" para continuação dos
trabalhos. Por isso, solicitamos o encerramento da reunão, visto que, também, não
há comissão em funcionamento, neste momento, na Casa-

0 Sr. Presidente - A proposição é regimental. mas, tendo em vista a importância
das matérias constantes na pauta, a Presidência determina à Sra. Secretária que
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proceda à chamada para recomposição de "quorum".
A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 16 Deputados. Não há "quorum" para

o prosseguimento dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a especial de amanhã dia 27, às 10 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 4& REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

Às dez horas do dia dezessete de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Romeu
Queiroz, Dilzon Meio, Francisco Ramalho, Elmo Braz, Ivo José. membros da Mesa
da Assembléia; Kemil Kumaira, José Braga, Durval Angelo, Sebastião Helvécio.
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e o Deputado
Ermano Batista, Corregedor. Havendo número regimental. o Presidente. Deputado
Romeu Queiroz. declara abertos os trabalhos, e a ata da reunião anterior é lida e
aprovada. Isso posto. o Presidente informa que a reunião tem por finalidade apreciar
os processos de prestação de contas da aplicação dos recursos liberados por esta Casa
a titulo de subvenção social, auxílios para despesas de capital e transferências a
municípios. nos termos do art. 3°. 111. da Lei n° 11.815, de 24/1/95, da Deliberação
da Mesa n° 1.428 e das demais normas vigentes. Em seguida, os processos são
distribuídos aos Deputados Ermano Batista, Corregedor. Dilzon Meio, relator pela
Mesa, e José Braga, relator pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, os quais, em conjunto, verificando as prestações de contas. cada um
por sua vez, emitem pareceres mediante os quais concluem pela aprovação dos
processos das seguintes entidades: Apoio Mulher Criança Adolescente. Associação
Amparo Velhice, Associação Beneficência Popular - Escola Ana Angélica,
Associação Beneficente Evangélica Lontra. Associação Comun. Alegria. Associação
Comun. Bairro Durvai Barros, Associação Comun, Bairro Felicidade, Associação
Comun. Barreiro. Associação Comun. Bem-Estar Catas Altas, Associação Comun.
Candeal. Associação Comun. Donas Casa Ibiracatu Associação Comun. Pequiense,
Associação Comun. Povoado Rochedo Novo, Associação Comun. Recuperação
Indaiaense. Associação Comun. Ribeirão Lagoinha, Associação Comun. Turma 37
Teófllo Otôni. Associação Desenv. Assist. Social Educ. Desp. Noroeste MG,
Associação Desenv. Comun. Bairro Caiçaras. Associação Moradores Amigos Bairro
Jadete, Associação Moradores Bairro Alto Tibery Adjacências, Associação
Moradores Bairro Bela Vista - Buenópolis, Associação Moradores Bairro Saraiva.



594
Associação Moradores Dr. Sá Fortes, Associação Moradores Trabalhadores Pequenos
Prod it Soberbo, Associação Motociclismo Norte Minas, Associação Pais Amigos
Excepcionais - Poços Caldas, Associação Pequenos Produtores Rurais Itaverava,
Associação Popular Moradores Bairro Jardim Teresópolis, Associação Regional
Pessoas Portadoras Deficiência Barbacena. Associação Rural Comunidade Agua
Limpa, Associação Sem Casas Inquilinos Mutuários Coromandel, Associação
Senhoras Rotarianos São Tiago, Caixa Escolar João Ignácio Peixoto, Caixa Escolar
Menelick Carvalho, Caixa Escolar Ministro Odilon Braga. Caixa Escolar Nossa Sra.
Abadia, Caixa Escolar Professor José Maria Guimarães, Caixa Escolar Sonho Feliz,
Centro Social AsMa Comunitária, Clube Recreativo Athos Cambraia Campos,
Conselho Ação Comun. Santana Montes, Conselho Comun. Moradores Amigos
Distrito São João Manhuaçu, Conselho Desenv. Comun. Jaboticaba, Corporação
Musical Lira Piedense. Creche Lar Crianças São Vicente Paulo, Cruzeiro Futebol
Clube - Carlos Chagas, Grupo Espírita Legionários Maria, Grupo Feminino
Itaobiense, Juventude Beira-Rio Futebol Clube, Lar Criança Patrocinio. Prefeitura
Municipal Bom Jesus Galho, Prefeitura Municipal Cordisburgo, Prefeitura
Municipal Icarai Minas, Prefeitura Municipal Naque, Prefeitura Municipal Pouso
Alegre, Prefeitura Municipal Teixeiras, Projeto Assistencial Novo Céu, Serrano
Esporte Clube, Sociedade Benef. Casa Saúde Alto Jequitibá. Submetidos a discussão
e votação, são os pareceres aprovados, cada um 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
próxima reunião ordinária, determina que se lavre a ata e encerra os trabalhos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 24 de março de 1998.
Francisco Ramalho. Presidente - Dilzon Melo - Geraldo Rezende - Ivo José - Maria

Olivia - Sebastião Navarro Vieira - José Braga - Antônio Roberto - Durval Angelo -
Ermano Batista.

ATA DA 77' REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia doze de março de mil novecentos e noventa e oito,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil Kumaira Sebastião
Helvécio, Gilmar Machado e Antônio Júlio (substituindo este ao Deputado Antônio
Roberto, por indicação da Liderança do PMDB). membros da Comissão supracitada-
Havendo número regimental. o Presidente. Deputado Kemil Kurnaira, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. O
Presidente, com a aprovação dos membros da Comissão, retira da pauta, por não
preencher os pressupostos regimentais. o Projeto de Lei n° 1.026/96, do Tribunal de
Contas, que dispõe sobre a estruturação do Quadro de Pessoal dos Serviços
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Auxiliares do Tribunal de Contas e dá outras providências. A seguir, passa-se a V
Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio apresenta
requerimento mediante o qual solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a Comissão de Administração Pública a fim de se apreciar o Projeto
de Lei a° 1.026196. Posto em votação, é o requerimento aprovado.Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de março de 1998.
Kemil Kumara. Presidente - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -

Mauri Torres - Durval Angelo.
ATA DA 73 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLITICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Às dez horas do dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Piau, Maria José Haueisen e
Ajalinar Silva (substituindo este ao Deputado Aílton Vilela, por indicação da
Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente. Deputado Paulo Piau, declara aberta a reunião e solicita à
Deputada Maria José Haueisen que proceda ã leitura da ala da reunião anterior, que,
lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente informa
que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Por determinação
do Presidente. a Deputada Maria José Haueisen procede à leitura de oficio da
FETAEMG. encaminhando termo de entendimento firmado entre essa entidade e a
Superintendência Regional do INCRA, o qual dispõe sobre verba destinada à
implantação dos projetos de assentamento oriundos da reforma agrária no Estado,
para o ano de 1998. A seguir. o Presidente redistribui o Requerimeàto n° 2.481/98,
do Deputado Carlos Pimenta. à Deputada Maria José Haueisen, que emite parecer,
opinando pela aprovação da matéria. Submetida a votação, é aprovada a proposição.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares. convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Paulo Piau. Presidente - Maria José }iaueisen - Ailton Vilela.
ATA DA 78a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil Kumaira. Antônio Roberto,
Jorge Eduardo de Oliveira e Dimas Rodrigues (substituindo os dois últimos aos
Deputados Durval Angelo e Sebastião Helvécio, por indicação das Lideranças do
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Bloco da Oposição e do PPB, respectivamente), membros da Comissão supracitada.
Havendo número regimental, o Presidente. Deputado Kemil Kumaira, declara aberta
a reunião e solicita ao Deputado Dimas Rodrigues que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir,
o Presidente informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Devido à ausência do Deputado Mauri Torres, relator do Projeto de Lei n°
1.258197, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado Antônio Roberto. Logo
após, o Presidente retira da pauta os Projetos de Lei n°s 1.026196 e 1.543197 por não
cumprirem os pressupostos regimentais. Passa-se a P Fase da Ordem do Dia. Com  a
palavra, o Deputado Antônio Roberto emite parecer mediante o qual conclui pela
aprovação do Projeto de Lei n o 1.258197 no 20 turno, com a Emenda n° 1 ao vencido
no 1° turno. Posto em discussão eyotação, é  parecer aprovado. Registra-se neste
momento a presença do Deputado Durval Angelo. terminando a substituição do
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. A seguir, o Deputado Durval Angelo, relator
do Projeto de Lei n° 1.394197, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação
do projeto com a Subemenda n° 1 à Emenda 1 e com a Emenda n° 2, que apresenta.
Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões. 19 de março de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Aílton Vilela - Marcos Helênio - Sebastião Navarro

Vieira
ATA DA 119 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As quinze horas do dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e oito,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Kemil Kuxnaira Sebastião
Navarro Vieira Aílton Vilela e Marcos Helênio (substituindo os dois últimos aos
Deputados Mauri Torres e Durval Angelo, por indicação das Lideranças do PSDB e
PT, respeclivamente), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Kemil Kumaira. declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Aílton Vilela que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. A seguir,
distribui ao Deputado Sebastião Navarro Vieira o Projeto de Lei n° 1.609/98. Passa-
se à P Fase da Ordem do Dia. Logo após. o Deputado AUtor' Vilela apresenta
requerimento mediante o qual solicita a inversão da pauta. Posto em votação, é o
requerimento aprovado. Com a palavra o Deputado Sebastião Navarro Vieira emite
parecer por meio do qual conclui pela aprovação, no 10 turno, do Projeto de Lei n°
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1.609/97 com as Emendas n°s 1 a 3. da Comissão de Constituição e Justiça, e 4 a 6,
da Comissão de Defesa do Consumidor. Submetido a discussão e votação, é o parecer
aprovado. Em seguida, o Presidente faz retirar da pauta o Projeto de Lei n° 1.026/96,
do Tribunal de Contas, por não cumprir os pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca
os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Antônio Roberto - Sebastião Navarro Vieira -

Arnaldo Penna - Sebastião Helvécio - Dimas Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.539197

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos. o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Clube de Vôo Serra da Moeda - CVSM -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Após sua publicação, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda n 1. que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria nos termos
do art. 103, 1. "a. do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade tem por objetivo congregar os praticantes do vôo livre,

modalidade esportiva praticada com asas desprovidas de motor.
Visando ao aprimoramento e à expansão de suas atividades, procura manter

contato com as entidades congêneres - do Brasil e do exterior para troca de
informações e realização de torneios.

Assim sendo, consideramos justo outorgar-lhe o titulo de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.539197 com a
Emenda n° 1. apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
José Henrique. relator.

PARECER PARA TURNO UNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.566197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em análise propõe seja
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declarada de utilidade pública a Associação Cultura através da Arte e das Tradições.
Ontem, Hoje, Sempre - CAATOHS -, com sede no Município de São Gonçalo do
Sapucai.	 -

O projeto foi encaminhado preliminarmente à Comissão de Justiça, que não
encontrou óbice à sua tramitação.

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

Fundamentação
A CAATOHS é sociedade civil essencialmente cultural e educativa. Sediada em

São Gonçalo do Sapucai, um dos prósperos municípios do Sul de Minas, terra natal
de Bárbara Heliodora, a heroína da Conjuração Mineira, a entidade busca preservar
suas tradições e revive o rico folclore afro-brasileiro, particularmente forte naquela
região mineradora e cafeeira.

Tais atividades demonstram a importância da entidade, tomando-a merecedora do
titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.566197 na

forma proposta.	-
Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA TURNO CINICO DO PROJETO DE LEI N° 1.573/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.573197, do Deputado Francisco Ramplho. visa a declarar de

utilidade pública o Centro Social Desportivo de Funilândia - CESDEF -, com sede no
Município de Funilândia. Publicada em 16112197, veio a matéria a esta Comissão
para exame preliminar, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que liada
recebem pelos cargos que ocupam.

Verificamos, assim, que ela atende aos requisitos constantes na lei que disciplina o
processo declaratório de utilidade pública.

Diante do que foi dito, esclarecemos que estamos apresentando emenda somente
para acrescentar a sigla CESDEF ao nome da entidade.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.573197 e lhe apresentamos, a seguir. a Emenda
n°1.
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EMENDA No 1
Dê-se ao art. 1°a seguinte redação:
"Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro Social Desportivo de

Funilândia - CESDEF -, com sede no Município de Funilândia.".
Sala das Comissões, 25 de março de 1998,
Hely Tarquimo, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Perna.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.580197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivo José. o Projeto de Lei n° 1.580197 visa a declarar de
utilidade pública a Creche Comunitária Sonho de Criança, com sede no Município
de Ipatinga.

Publicado em 18/12197, vem o projeto a esta Comissão para exame preliniinnr,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 5/7/96, que estabelece os requisitos

para a declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente atendidos,
conforme comprova a documentação juntada ao processo, na qual se verifica que a
referida entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo
exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.580197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Hely Tarqü''o, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Sebastião Costa -

Arnaldo Penna.	 -
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.586197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Bené Guedes, o projeto de lei em tela objetiva declarar
de utilidade pública a Creche Vovô Jame de Pinho, com sede no Município de
Pirapetinga.

Publicado em 20112/97, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do art. 188. c/c o art. 102, III. "a", do Regimento Interno.	-

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 517196, que contém os

requisitos para a declaração de utilidade pública. A Creche Vovô Jaynie de Pinho
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atende às condições estabelecidas na citada lei, tendo em vista a documentação
apresentada tomando-se, desse modo, habilitada ao título declaratório em causa.

Conclusão	-
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei a0 1.586197 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarqumio, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa - João

Batista de Oliveira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.602198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Projeto de Lei n° 1.602198 visa a
declarar de utilidade pública a Associação Pró-Melhoramento do Bairro do Pilar,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do
disposto no art. 188. c/c O art. 102, ifi, TM a°, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria é regulada pela Lei n° 12.240, de 517196, que estabelece requisitos para a

declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente atendidos, conforme
comprova a documentação apensa ao processo, por meio da qual verifica-se que a
entidade tem personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos, sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração pelo exercício de suas
funções.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto deLei ia0 1.602198 na forma apresentada.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarqmmo, Presidente - Sebastião Costa, relator - João Batista de Oliveira -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.603198 -

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório	 -

De autoria do Deputado Durval Angelo. o Projeto de Lei n° 1.603198 tem como
objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Assessoria aos Movimentos
Populares e Sindicais do Sul de Minas - Sapucai -. com  sede no Município de Pouso
Alegre.

Publicada em 19/2/98, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
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Demonstra a documentação anexada ao processo que a referida entidade funciona

há mais de dois anos, tem personalidade jurídica, sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e que nada recebem pelo exercício de seus cargos.

A instituição atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei n° 12.240, de
517196, que dispõe sobre o processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.603/98 no 1° turno, em sua forma original.
Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Hely Tarqmnio, Presidente - Sebastião Costa, relator - João Batista de Oliveira -

Arnaldo Penna.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.604198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.604198. do Deputado José Maria Barros, visa a declarar de
utilidade pública a Fundação Guairá. com sede no Município de Andrelándia.

Publicada em 19/2/98, veio a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelos cargos que oaqam.

Verificamos, assim- que ela atende aos requisitos constantes na lei que disciplina o
processo declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.604/98 na forma proposta.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarquinio. Presidente - Arnaldo Penna. relator - João Batista de Oliveira -

Sebastião Costa.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.616198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalrna Diniz. o Projeto de Lei n° 1.616198 visa a declarar
de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Comunitário José Vieira
Filho, com sede no Município de Ninheira.

Publicado em 513198, vem o projeto a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos do disposto no art. 188, c/c o art. 102. ifi. "a". do Regimento Interno.

Fundamentação
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A matéria é regulada pela Lei n o 12.240, de 517196, que estabelece os requisitos

indispensáveis à declaração de utilidade pública, os quais foram plenamente
atendidos, conforme comprova a documentação juntada ao-processo.

Verifica-se, portanto, que a entidade em análise tem personalidade jurídica,
funciona há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que
não recebem remuneração pelo exercício dos cargos.

Conclusão
Em face do exposto. concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.616198 na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - João Batista de Oliveira, relator - Arnaldo Peiina -

Sebastião Costa.	 -
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.627198

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.627198, do Deputado Dimas Rodrigues, visa a declarar de
utilidade pública o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de
Montes Claros, com sede no-Município de Montes Claros.

Publicada em 613198, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar,
conforme dispõe o art. 188, c/c o art. 102, ifi, "a', do Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos, tem

personalidade jurídica, e sua diretoria é formada por pessoas idôneas e que nada
recebem pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice â tramitação do projeto de lei em exame, uma
vez que a instituição atende aos requisitos constantes nas leis que disciplinam o
processo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade. pela constitucionalidade e

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.627198 na forma proposta.	 -
Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Hely Tarqüinio. Presidente - Arnaldo Penna, relator - Sebastião Costa - João

Batista de Oliveira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.138/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira. o projeto de lei em epígrafe tem por
objetivo dar a denominação de Josias Almeida de Sousa ao trecho de rodovia que liga
o Município de Mário Campos à BR-381, no Município de Betim.
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Após publicada, foi a proposição examinada preliminarmente, conforme preceitua

o Regimento Interno, pela Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou
pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma
apresentada.

Agora, cumpre ao presente órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre o
projeto, atendo-se ao seu mérito.

Fundamentação
Conforme consta na justificação do projeto, o Sr. Josias Almeida de Sousa

notabilizou-se por sua dedicação à causa pública e seu espírito humanitário.
De fato, esse cidadão, falecido em maio de 1968. marcou sua vida como exemplo

de solidariedade humana deixando para sua geração e gerações futuras obras
importantes, razão pela qual seu nome é lembrado até hoje pelas comunidades de
Citrolândia e Colônia Isabel.

Reconhecemos, portanto, a oportunidade de se prestar justa homenagem a essa
ilustre figura. emprestando seu nome ao trecho de rodovia que liga Mário Campos à
BR-381. no Município de Betijn o qual ainda não possui denominação oficial.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.138197 no 1°

turno, na forma proposta.
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Marcos Helênio. relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1391197
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame. do Deputado Ajalmar Silva, visa a declarar de utilidade

pública o Rotaract Clube de Monte Carmelo, com sede no Munidpio de Monte
Carmelo.

Preliininannente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem agora o
projeto a esta Comissão para deliberação conclusiva, na forma regimental-

Fundamentação
O Rotaract Clube de Monte Carmelo é uma entidade beneficente, patrocinada pelo

Rotaiy Clube, organização fundada em 1905 com o fim de prestar serviços à
comunidade e estabelecer laços de compreensão mundial.

Por isso, seus associados, que estão na faixa de 18 a 30 anos de idade, têm como
principais objetivos a formação e o reconhecimento de lideranças profissionais
dispostas a servir à sociedade. além do desenvolvimento de programas que atendam
às carências da comunidade.

Entendemos que a aprovação do projeto em exame impulsionará as importantes
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto- de Lei n o 1.391/97 no 1°
turno, na forma original.

Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Bené Guedes, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.468197
Comissão de Educação, Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Ermano Batista, objetiva declarar de

utilidade pública o Movimento Comunitário, Cultural. Esportivo e Beneficente de
Materlândia - MOCEBEM -, com sede no Município de Materlândia.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela inexistência de óbice de natureza jurídica, constitucional
ou legal à tranSação do projeto.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, nos termos
do art. 103, 1. "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Entidade sem fins lucrativos, o MOCEBEM pnoriza a implantação de projetos

culturais, esportivos e sociais.
Dessa forma, contribui de maneira efetiva para o bem-estar da comunidade, na

medida em que lhe propicia serviços essenciais, como assistência médica e opções de
lazer as mais variadas.

Tendo em vista o caráter filantrópico e educativo da instituição, somos favoráveis a
que lhe seja outorgado o titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Diante do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.468/97 no 10

turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de março de 1998.
José Henrique. relator.	 -

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.470197
Comissão de Constituição e Justiça	 -

Relatório
De autoria do Deputado Durval Angelo, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

proteção, o auxilio e a assistência às vítimas de violência no Estado e dá outras
providências.

Publicada em 24110/97, a proposição foi distribuída a esta Comissão para ser
analisada quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do
art. 188. c/c o art. 102, ifi. "a". do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em foco determina que o Estado proporcionará proteção às vitimas
de violência, por meio dos seus órgãos ou instituições competentes.

Para atender a esse objetivo, o autor apresenta, no art. 3 0 do projeto, a definição de
vítimas de violência, incluindo entre elas os familiares e as pessoas mais próximas
das vítimas propriamente ditas, além das testemunhas sob ameaça. Já no seu art. 50,
a proposição condiciona o amparo a essas vítimas de violência à ausência de recursos
financeiros próprios, seguro ou outra proteção.

O art. 4° do projeto disciplina, com maior detalhamento, em que consistem a
proteção, o auxílio e a assistência previstos no art. P.

Para fazer face às despesas decorrentes da aplicação da lei, a proposição prevê, no
seu art. 6°, a criação de fundo próprio, mediante lei específica, em conformidade com
o disposto na Lei Complementar n° 27, de 1993, com a redação dada pela Lei
Complementar n° 36, de 1995, que dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção
de fundo.

O projeto busca defender princípios fundamentais do estado democrático de
direito, que militam em prol da consolidação da dignidade da pessoa humana da
construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e da promoção do bem de todos,
sem preconceitos de qualquer natureza ou quaisquer outras formas de discriminação,
conforme dispõem os ant 1°. Iii e 3°, 1 e IV. da Constituição Federal.

Também o art. 245 da Carta Magna respalda a proposição, ao determinar que a
assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime
doloso será prestada pelo poder público, na forma da lei, sem prejuízo da
responsabilidade civil do autor do ato ilicito.

A esses dispositivos destacados alinha-se o art 24. XIII e XIII. da Constituição
Federal, que atribui à União, aos Estados e ao Distrito Federal a competência para
legislar concorrentemente sobre proteção e defesa da saúde, assistência jurídica e
defensoria pública.	 -

Pelo exposto. constatamos que o projeto é meritório e não vislumbramos óbice de
ordem jurídico-constitucional e legal à sua tramitação nesta Casa

A proposição merece. entretanto, pequenos reparos, objetivando aperfeiçoar a sua
redação e torná-la mais clara e compatível com a técnica legislativa.

Nesse passo, o art. 1° do projeto mostra-se desnecessário, razão pela qual propomos
• sua supressão por meio da Emenda n° 1. O art. 2° supre inteiramente o art. P. com
• clareza e a objetividade esperadas em um texto legal.

Em que pese à intenção do autor do projeto, o seu art. 4° prevê algumas situações
das quais já trata a legislação em vigor, em especial a Lei Complementar Federal n°
80, de 1994, que organiza a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e
prescreve normas gerais para a organização das Defensorias Públicas nos Estados.
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Por essa razão, apresentamos as Emendas n°5 2, 4 e S.

Nesse passo, há que ser destacado o art. 111 da citada lei federal, que, ao
prescrever normas gerais para a organização das Defensorias Públicas nos Estados,
assim dispõe:

"Art. 111 - O Defensor Público do Estado atuará, na forma do que dispuser a
legislação estadual, junto a todos os Juízos de 1° grau de jurisdição, núcleos, órgãos
judiciários de 20 grau de jurisdição, instâncias administrativas e Tribunais
Superiores".

Já o art. 40 dessa mesma lei explicita como funções institucionais da Defensoria
Pública, entre outras:

"Art. 4° - .....................
1 - promover, extrajudicialmente. a conciliação entre as partes em conflito de

interesses;
II- patrocinar ação penal privada e a subsidiária da pública;
III - patrocinar ação civil;
lv - patrocinar defesa em ação penal;
V - patrocinar defesa em ação civil e recoiMr;
VI - atuar como Curador Especial, nos casos previstos em lei;
VII - exercer a defesa da criança e do adolescente;
VIII - atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários, visando assegurar

à pessoa, sob quaisquer circunstâncias, o exercício dos direitos e garantias
individuais;

IX - assegurar aos seus assistidos, em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral c contraditório e a ampla defesa, com recursos e meios a ela
inerentes;

X - atuar junto aos Juizados Especiais de Pequenas Causas;
XI - patrocinar os direitos e interesses do consumidor lesado;".
Já a Emenda n° 3 busca suprimir do projeto o inciso IV do seu art. 4°, em virtude

do posicionamento parcial do poder público diante de uma situação ainda não
definida pelo Judiciário. Assim, não pode o Estado apoiar pleito em favor de um das
panes, sob pena de incorrer em injusta parcialidade.

Por outro lado, o inciso VIII do art. 4 0 do projeto prevê a concessão de bolsas- de
estudo para os filhos que perderem o sustento familiar em conseqüência de fato ou
ato de violência. Todavia, diante do ensino público gratuito, não há que se falar na
concessão de bolsas de estudo. Por essa razão. apresentamos a Emenda n° 6, que
suprime esse dispositivo.

A Emenda n° 7 propõe a supressão do inciso XII do art. 4°, tendo em vista que o
acesso aos serviços de saúde pública é sempre possível, independentemente da
intervenção do poder público.
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O art. 61 do projeto deve ter a sua redação aperfeiçoada para adequação à técnica
legislativa, pelo que apresentamos a Emenda n° 8.

Também os arts. 7° e 8° do projeto mostram-se inócuos à luz de dispositivo
constitucional e do art. 40 da Lei Complementar Federal n° 80, de 1994, já citada.

Assim, como bem determina a Constituição Federal, no seu art. 50, LXXIV, e a
Carta mineira, no seu art. 129, é garantida a assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos, cabendo ã Defensoria Pública
promover a defesa dos necessitados.

Além disso, ressalte-se que as funções institucionais da Defensoria Pública serão
exercidas inclusive contra as pessoas jurídicas de direito público, conforme
determina o § 2° do mesmo art. 4°.

Como se vê, diante dos dispositivos destacados da Constituição da República e da
Lei Complementar Federal n° 80, de 1994, visível se mostra a inocuidade dos incisos
1, V e VII do art. 40 do projeto, bem como dos sais arts. 70 e 8°, o que conduz à
apresentação das Emendas n°s 14, 5. 9 e 10, que os suprimem.

Outrossim, em que pese ao disposto no art. 10 da proposição. é necessário salientar
que, ainda que promulgada a lei originada pelo projeto em análise, ela somente
poderá gozar de eficácia plena após a sanção e a publicação da lei instituidora do
fundo a que se refere o art. 6° do projeto. Isso fica evidenciado quando se atenta para
o fato de que, sem os recursos necessários à implementação da lei, não há como se
falar em eficácia plena.

Por fim, entendendo ser necessária a regulamentação da lei por parte do Poder
Executivo, apresentamos a Emenda n° 11.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1470197 com as Emendas n°s 1 a 11, a seguir
apresentadas.

EMENDA N° 1
Suprima-se o art. 1°, renumerando-se os demais.

EMENDA N°2
Suprima-se o inciso 1 do art. 4°. remunerando-se os demais.

EMENDA N°3
Suprima-se o inciso 1V do art 40, renumerando-se os demais.

EMENDA N°4
Suprima-se o inciso V do art. 4 0. renumerando-se os demais.

EMENDA N°5
Suprima-se o inciso VII do art. 40, renumerando-se os demais.

EMENDAN°6
Suprima-se o inciso VIII do art 4 0, renumerando-se os demais.
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EMENDAN°7

Suprima-se o inciso XII do arL 4°, renumerando-se os demais.
EMENDA N°8	-

Dê-se ao art. 6° a seguinte redação:
"Art. 6° - Será instituído fundo próprio para fazer face às despesas decorrentes da

execução desta lei".
EMENDA N°9

Suprima-se o art. 7°, renumerando-se os demais.
EMENDA N°10

Suprima-se o art. 8°, renuinerando-se os demais.
EMENDA N° 11

Acrescente-se onde convier:
"Mi. .... - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de 120

(cento e vinte) dias contados da sua publicação".
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarquinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Antônio Júlio - Antônio

Genaro - Marcos Helênio.
PARECER PARA Õi° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.473/97

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epigrafe dispõe sobre
a quitação de crédito tributário na situação que especifica e da outras providências.

Cumpridas as formalidades regimentais, o projeto foi apreciado inicialmente pela
Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade da matéria.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser apreciado quanto ao mérito.
Fundamentação

A proposição em tela concede anistia para o crédito tributário formalizado ou não,
inclusive o inscrito em dívida ativa, ajuizada ou não sua cobrança, que, em
decorrência de emissão de nota fiscal após a data limite fixada para a sua utilização,
tenha ensejado a cobrança do ICMS, de multa isolada e de multa de revalidação ou
demora.	 -

Trata-se de correção de distorção tributária que, não raro, tem sido injusta para
com as empresas que emitem nota fiscal após a data limite fixada pela Fazenda
Estadual para sua utilização, sabendo-se que, muitas vezes, isso ocorre em função da
própria burocracia da máquina estatal, sem nenhuma participação voluntária das
empresas.

Ocorre, entretanto, que o objetivo da proposição já se encontra plenamente
atendido no art. 8° da Lei n° 12.729, de 30112/97.
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Assim, não sendo conveniente a superposição de preceitos legais, entendemos ser
improcedente o projeto de lei em tela.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.473197.
Sala das Comissões, 26 de março de 1998.
Kemil Kuinaira, Presidente - Sebastião Navarro Vieira. relator - Antônio Roberto -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA 01 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.490197

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei em epígrafe visa
a declarar de utilidade pública o Movimento Comunitário do Bairro Novo Horizonte
e Vila Sumidouro. com sede no Município de Ibirité.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada ã Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

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

Fundamentação
A entidade em questão visa primordialmente, ao desenvolvimento do Bairro Novo

Horizonte e Vila Sumidouro, tanto no âmbito urbano como no social.
As obras de infra-estrutura são executadas objetivando a melhoria da qualidade de

vida da comunidade, depois de constatadas suas reais necessidades.
No contexto social- o Movimento atua no sentido de minimizar o sofrimento

humano. Para isso, trabalha no combate à fome e à miséria e visa também à proteção
da maternidade, da ~cia e da velhice. Além dessas iniciativas, luta para proteger
o meio ambiente, promovendo atividades e atos que evitem a degradação da
natureza	 -

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.490/97 na

forma original.
Sala das Comissões, 26 de março de 1998.
Anivaldo Coelho, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.595198
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Governador do Estado enviou a esta Casa, por meio da Mensagem n° 252/98, o

projeto de lei em epigrafe, que visa a autorizar o Poder Executivo a doar ao
Município de Machado o imóvel que especifica.
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Publicada no "Diário do Legislativo" de 1912198, vem a matéria a esta Comissão

para exame preliminar, conforme preceituam as disposições regimentais.
Fundamentação

A referida proposição vem prover a necessária autorização legislativa para que o
Estado aliene bem imóvel público, segundo a determinação contida no art. 18 da
Carta política mineira e conforme os preceitos estabelecidos pelos arts. 17 da Lei
Federal n° 8.666. de 2117/93, e 16 da Lei n° 9.444. de 25111187.

Consoante esses dispositivos, podemos afirmar que a validade da doação de imóvel
do Estado depende da outorga de especifica autorização legislativa, da existência de
interesse público no negócio jurídico a ser realizado, de avaliação prévia e de
licitação. Ademais, o bem não pode estar destinado ao uso comum do povo nem
atendendo a finalidade administrativa especial.

Para o exame da proposição em tela, a cargo desta Comissão, entendemos
necessário averiguar-se o atendimento a esses requisitos.

O imóvel que se pretende alienar, situado na localidade de Cadois. não tem
destinação pública. Segundo a mensagem do Governador, ele foi doado ao Estado
pelo Município de Machado~ a construção de unidade escolar, que funcionou no
local, após ser construída, até 1988, quando ocorreu sua desativação e a conseqüente
ociosidade do bem,

A Secretaria da Educação, consultada a respeito, manifestou-se favoravelmente à
doação do imóvel, urna vez que a demanda escolar da localidade está sendo atendida
pela Escola Estadual Fundamar.

Com relação ao interesse público, que necessariamente deve envolver a operação
com bens públicos do Estado, acreditamos ter sido também satisfeito, uma vez que o
município pretende instalar no local serviços públicos para atendimento à população.

Quanto à obrigatoriedade de se realizar licitação, no caso em análise, esta
apresenta-se descabida. Estamos em face de hipótese de inexigibilidade do certame
licitatôrio por inviabilidade de competição.

Quanto à avaliação, não nos cabe observar senão que há de ser realizada pelo
órgão competente do Poder Executivo.	 -

Assim sendo, o projeto de lei em tela atende às exigências da legislação em vigor,
não havendo óbice â pretendida autorização legal para que se efetive a alienação do
imóvel em questão.

Todavi& resta-nos lembrar o § 4° do art. 17 da Lei n° 8.666, de 1993, que dispõe
sobre a obrigatoriedade de constar no instrumento de doação o encargo. o prazo de
seu cumprimento e a cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato. Embora
reconheçamos que o aludido instrumento se refere à escritura pública de doação,
entendemos também que o contrato a ser realizado é composto de atos vinculados.
Decorre dai, então, necessariamente, que na lei autorizativa deverão constar os
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encargos, o termo e a cláusula de reversão.

Pelo motivo que acabamos de expor, apresentamos substitutivo à matéria para
adequá-la à legislação pertinente e à boa técnica legislativa.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela jmidicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei a° 1.595198 na forma do Substitutivo n° 1 redigido a
seguir.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o imóvel que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Machado o

imóvel constituído de terreno com área de 13.612m 2 (treze mil seiscentos e doze
metros quadrados) e respectiva benfeitoria, situado na área rural desse município, no
lugar denominado Cadois, registrado sob o n° 5.146, a fis. 196 do livro 31-, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à implantação de
serviços públicos do município.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de 3 (três) anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Hely Tarqunuo, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Sebastião Costa - João

Batista de Oliveira.
PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.608198

Comissão de Coiistituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Remolo Aloise, o projeto de lei em epigrafe tem por
objetivo definir grafia para nome de município.

Publicada em 19/2/98, vem a matéria a esta Comissão para exame preliminar, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela tem por escopo definir a grafia do nome do Município de

Piul. O termo "piui" advém do tupi, e, na sua forma original, "pium-" significa rio
dos ' pinus" ou mosquitos (Sampaio Teodoro. O Tupi na Geografia Nacional. Revista
do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. n°57- 1928).

Não obstante a denominação prevista no § 2 0 do art. 10 da Lei no 202, de 101411841.
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ou seja, MPiumhy", adotou-se, na prática. "Piui", e, com maior uso. "Piumhi",
conforme pretende o projeto.

Verifica-se, sem sombra de dúvida, que a proposição tem em vista apenas
substituir o "y" pelo "i" na palavra °Piumhy". Com esse intuito, procura-se eliminar a
grande controvérsia a respeito do uso correto da palavra. A matéria objeto do projeto,
sob esse prisma, não implica a alteração toponímica prevista no art. 168 da
Constituição do Estado, que exige a observância de resolução da Câmara de
Vereadores e o plebiscito dos moradores da cidade.

Há de se considerar, outrossim, que a medida pleiteada tem o respaldo das
autoridades competentes, que, em suma representam a vontade da população local.

Diante da vigência da Lei n° 202, de 1 0/4/1841, que dispõe sobre a matéria, e
considerando que a pretensão do. autor é apenas corrigir a grafia da palavra.
entendemos que, em vez de preservar o projeto na sua forma original, seria prudente,
em face da economia processual e da observância da técnica legislativa, apresentar o
Substitutivo n° 1 na forma a seguir.

Conclusão
Diante das razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei n° 1.608198 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1
Altera o2°da Lei n°2.de 10/4/1841.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O § 20 do art. 10 da Lei n° 202, de 101411841. passa a ter a seguinte

redação:
.Art. l0

§ 2° - A do Piumhi desmembrada do Município da Vila Nova da Formiga, com a
denominação da Vila do Piumhi, compreendendo a Freguesia do mesmo nome.'.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.	 -
Hely Tarqiunio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Arnaldo Perna - João

Batista de Oliveira.	 -
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.273197

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.273/97, do Deputado José Militão, que visa a acrescentar
parágrafo ao art. 30 da Lei n° 9354, de 1611189, recebeu, preliminarmente, parecer
favorável da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.
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Aprovado no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, com a Emenda a° 1, retorna o
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer pano 2° turno, cabendo-nos, ainda,
elaborar a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Tendo sido amplamente examinada pelas comissões a que foi distribuída, a

proposição em exame não encontrou óbice à sua aprovação, mostrando-se, pelo
contrário, conveniente e oportuna.

De fato, o projeto em tela reveste-se de grande interesse público, unia vez que a
medida nele consignada contribuirá sobremaneira para o aprimoramento do pessoal
da Secretaria de Estado da Fazenda. Entendemos que especialmente o cargo de
Assistente Técnico Fazendário. integrante do Quadro Permanente de Tributação,
Fiscalização e Arrecadação do Estado, têm atribuições que estão a reclamar nível
superior de escolaridade.

Todavia, deve-se ressaltar que a Emenda n° 1 ao Substitutivo n° 1, do Deputado
Gilmar Machado, conquanto tenha sido aprovada em 1° turno, encontra óbice
regimental. A referida emenda assim dispõe:

"Acrescente-se onde conter:
'Art. .... - Para o provimento dos cargos de Auxiliar de Atividade Fazendária,

exige-se nível superior de escolaridade.'.".
Os referidos cargos, em verdade, não integram o Quadro Permanente de

Tributação. Fiscalização e Arrecadação do Estado, previsto na Lei n° 6.762, de
23112175. tratando a emenda, pois, de matéria não pertinente ao assunto versado na
proposição. O art. 228, 1. do Regimento Interno determina que emendas dessa
natureza não serão recebidas.

Todavia, conquanto entendamos que se deve suprimir o dispositivo da redação do
vencido no 1° turno que acolheu a Emenda n° 1, o mesmo Regimento, em seu art.
284, VI, nos impede de apresentar emenda com esse fim no parecer pano 2 0 turno.

Conclusão
Em face do exposto. somos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1.273197 no 2°

turno, na forma do vencido no 1 0 turno.	 -
Sala das Comissões, 25 de março de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Perna, relator - Marcos Helênio - Kemil

Kumaira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.273197

Acrescenta parãgrafo ao art. 13 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - O art. 13 da Lei n° 6.762, de 23 de dezembro de 1975, modificado pelo

art. 30 da Lei n° 9.754. de 16 de janeiro de 1989, fica acrescido do seguinte § 1°,
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transformando-se seu parágrafo único em § 2°:
"Art. 13 -.
§ 1° - Para o provimento do cargo da classe de Assistente Técnico Fazendário, de

que trata o inciso 1. exige-se uivei superior de escolaridade.".
Art. 2° - Para o provimento do cargo de Auxiliar de Atividade Fazendária, exige-se

nível superior de escolaridade.
Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI 14° 1.299197
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o Projeto de Lei n° 1.299197

autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de trechos rodoviárias.
Aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1, retoma agora a matéria a esta Comissão

para que seja elaborado o parecer para o 2 0 turno e a redação do vencido, que o
integra.

-	Fundamentação
Como nos manifestamos no 1° turno, é conveniente que o Estado assuma a gestão e

a manutenção dos trechos rodoviários citados na proposição.
Esses trechos rodoviários, de revestimento primário, para se manterem

transitáveis, estão exigindo serviços constantes das Prefeituras e, portanto. sangria
dos parcos recursos de que elas dispõem para aplicação na área social

Na verdade, os trechos citados no projeto são interrupções de estradas estaduais
mal planejadas pela administração pública. Assim, os municípios que hoje gastam
com a manutenção desses trechos estão sendo prejudicados por urna situação que eles
não criarara Portanto, a transferência desse ônus para o Estado é medida acertada e

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei ri? 1.299/97 no 2 0 turno.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
Ajalmar Silva, Presidente - Arnaldo Penna. relator - Marcos Helênio - Kemil

Kurnaira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.299197

Autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de trechos rodoviárias.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Estado autorizado a assumir, mediante ajuste com os municípios, a

gestão e a manutenção dos seguintes trechos rodoviários:
- segmento da MG-220 entre o Distrito de Conselheiro Mana, no Município de
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Diamantina, e a sede do Município de Monjolos, com 251m;
II - segmento da MG-220 entre as sedes dos Municípios de Monjolos e Santo

Hipólito, com 15km;
ifi - segmento da MG-728 entre o Distrito de Senhora da Glória, no Município de

Santo Hipólito, e a sede do Município de Monjolos, com 18km,
IV - segmento da MG-238, entre os Municípios de Santana de Pirapama e

Presidente Juscelino, com 40km.
Àrt. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.396/97
Comissão de Direitos Humanos

Relatório
O projeto de lei em epigrafe, da Comissão Parlamentar de Inquérito para Apurar

Diversas Denúncias Que Envolvem o Sistema Penitenciário do Estado, visa a
estabelecer as diretrizes para o sistema penitenciário do Estado e dar outras
providências.

Aprovado no P turno, com as Emendas n°s 1 a 5. da Comissão de Direitos
Humanos, retoma o projeto para a análise em 21 turno. E da nossa competência,
ainda, a elaboração da redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Em seu relatório final. a CPI autora da proposição em exame demonstrou a

extrema precariedade em que se encontra o sistema penitenciário mineiro, fato
constatado pelo relator que assina este parecer. na qualidade de membro e relator da
referida comissão. Observou-se, outrossim, uma injustificada omissão do poder
público no tratamento da questão, o que tem agravado o quadro já desesperador das
prisões no Estado.

Com o objetivo precípuo de suprir essa lacuna, a proposição pretende estabelecer
os parâmetros e as diretrizes segundo os quais o Estado e seus agentes devem atuar, a
fim de se assegurar um tratamento digno e humanitário aos encarcerados,
resguardando-se os seus direitos e garantindo-se as condições para sua recuperação.

O projeto de lei bisa. ainda, a dar maior transparência e organicidade ao sistema
prisional estadual mediante o incentivo aos conselhos comunitários e à aplicação de
penas alternativas, a constituição do colegiado penaL a limitação da ação da policia
judiciária e a inclusão da matéria Direitos Humanos nos cursos de formação de
policiais civis e militares e agentes penitenciário s, entre outras determinações-

Estabelecidas essas diretrizes, os vícios e as mazelas encontrados pela CPI poderão
ser definitivamente eliminados, e as prisões poderão deixar de ser focos de tragédias
como as ordinariamente noticiadas pela imprensa. Acreditamos que, com essa
iniciativa, o Poder Legislativo está dando uma contribuição fundamental ao efetivo
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exercício da justiça e do respeito aos direitos humanos em Minas Gerais.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.396197 no 20

turno, na forma do vencido no 1 0 turno, que apresentamos a seguir.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1.396/97

Estabelece diretrizes para o Sistema Prisional do Estado e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - E assegurado ao detento, provisório ou condenado, tratamento digno e

humanitário, vedada discriminação relativa a origem, raça, etnia, sexo, convicção
política ou religiosa e orientação sexual.

§ 1° - O respeito à integridade fisica e moral constitui direito subjetivo do preso.
§ 2° - E direito do preso cumprir pena em estabelecimento penal próximo ao

domicilio de sua família.
Art. 2° - E dever do Estado garantir ao preso as condições necessárias à sua

readaptação à vida em sociedade, mantendo, para esse fim, profissional devidamente
habilitado.	 -

Mi. 3° - O Poder Executivo estimulará a realização de cursos. seminários.
palestras, congressos e debates especialmente voltados para assuntos relacionados
aos direitos humanos, com vistas ao-aperfeiçoamento do sistema prisional.

Parágrafo único - E obrigatória a inclusão de matéria específica de Direitos
Humanos nos cursos da Academia de Policia da Secretaria de Estado da Segurança
Pública, nos cursos de formação de agentes e pessoal penitenciário da Secretaria de
Estado da Justiça e nos cursos da Policia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 40 - O agente responsável pelo exercício da policia judiciária de caráter
técnico-científico e de investigação de infração penal não poderá desenvolver
atividade concernente à guarda e à vigilância de preso.

Au. 5°-O Estado adotará e incentivará a aplicação de pena social alternativa nos
termos do art. 50, XLVI. "d'. da Constituição Federal, propiciando os meios
necessários à sua execução.	 -

Art. 6° - O encarceramento de presos provisórios e condenados dar-se-á.
preferencialmente. em estabelecimento penal de pequeno porte destinado a receber
detemos residentes no próprio município em que se encontra instalado.

§ 1° - E vedada a construção de estabelecimento penal de qualquer. natureza com
capacidade para mais de 170 (cento e setenta) detentos.

§ 2° - E vedada a instalação de estabelecimento penal com capacidade superior à
média anual de detentos apresentada pelo município.

§ 3°- A instalação de estabelecimento penal será precedida de parecer emitido pelo
Ministério Público, que opinará sobre a sua localização, capacidade. necessidade e
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adequação às regias para o tratamento prisional, de acordo com as normas em vigor.

Art. 70 - O Estado estimulará a implementação dos Conselhos da Comunidade.
previstos no Capitulo Vifi da Lei n° 11.404, de 26 de janeiro de 1994, com vistas a
auxiliar e fiscalizar os procedimentos ditados pela justiça criminal.

Parágrafo único - O Conselho a que se refere o "caput' deste artigo, considerado de
suma importância para a reintegração do preso ao convívio social, contará com o
apoio do poder público.

Art. 8° - Em cada estabelecimento penal será instituído o colegiado penal, órgão
auxiliar na administração da instituição penal, garantida a participação, em sua
composição, de representantes da comunidade, do Ministério Público, da Defensoria
Pública, de entidades civis de apoio ao detento, da comunidade e de fiuniliares dos
presos, com a finalidade de auxiliar, acompanhar e fiscalizar o seu funcionamento.

Art. 9° - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 190 (cento e
noventa) dias.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 11- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões. 25 de março de 1998.
João Leite. Presidente - João Batina de Oliveira, relator - Durval Angelo.

PARECER PARÁ 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1-491197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcelios, o projeto de lei em tela visa a

declarar de utilidade pública a Federação de Taekwon-Do de Minas Gerais, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, em sua forma original, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, em cumprimento das
disposições do Regimento Interno.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria em pauta,

entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a Federação de Taekwon-Do
de Minas Gerais, tendo em vista a importância de seus trabalhos, que intentam
difundir a prática de esportes, principalmente do taekwon-do. em todo o Estado.

Sua obra inclui, ainda a promoção de competições e de torneios interestaduais e
internacionais, implementando, dessa forma, a integração do esporte mineiro no
Brasil e no mundo.

Conclusão
Em face do aduzido. somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.491197 no 2°

turno, como proposto.
Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
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José Henrique. relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.512197
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
Por via da Mensagem n° 229197, o Governador do Estado remete a esta Casa, para

deliberação, o Projeto de Lei n° 1.512197. que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Centralina imóvel que menciona.

Aprovado o prqjeto no 1° turno com a Emenda n° 1. cabe a esta Comissão emitir
parecer sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

Conforme esta Comissão já se manifestou na discussão da matéria no 1° turno, o
projeto de lei em análise não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário à sua aprovação.

A necessária autorização legislativa vem atender ao disposto no art. 18 da
Constituição Estadual e na Lei Federal n° 8.666, de 2116196, que regulamenta o art.
37, XXI da Constituição Federal e estabelece normas gerais sobre licitação e
contratos da administração pública.

Conforme consta na mensagem do Chefe do Poder Executivo, no imóvel a que se
refere o projeto de lei há em funcionamento um posto de saúde, que contém 23
consultórios e demais dependências apropriadas a unia unidade dessa natureza.

Sobre a conveniência da doação. a Secretaria de Estado da Saúde. órgão a que está
afeto o imóvel manifestou-se favoravelmente a ela.

Saliente-se, por fim, que esta doação reveste-se de interesse público relevante, já
que a política de municipalização das ações na área de saúde implantada no Estado,
facilitará a administração do posto de saúde e, conseqüentemente, haverá melhor
atendimento médico á população.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.512/97 no 2°

turno, na forma do vencido no 1° turno.	 -
Sala das Comissões. 26 de março de 1998.
Kemil Kumaira, Presidente - Antônio Roberto. relator - Dimas Rodrigues -

Sebastião Navarro Vieira.
Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N° 1512/97

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Centralina imóvel que
menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Centralina
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imóvel urbano com área total de 630.00m2. constituído por terreno e benfeitoria, que

compreende prédio de alvenaria, com 448,18m 2 de área construída, situado na Rua
dos Gomes. n° 69, naquele Município, havido por doação, conforme registro n°
1.806, a fls. 56 do livro n° 1-17 do Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Canópolis.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se ao Centro de Saúde
de Centralina.

Art. 20 - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo
o prazo de 3 (três) anos a contar do ato da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a destinação prevista no artigo anterior.

Art. 3°-Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.43 1/97
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Gilmar Machado, o requerimento em análise tem por

escopo sejam solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça do Estado informações
acerca das providências tomadas pelo Ministério Público para a apuração de
irregularidades administrativas que estariam ocorrendo no âmbito daquela
instituição, conforme exposto em parecer da Sra. Ana Ivanete dos Santos,
Procuradora de Justiça.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 6112197, a proposição foi encaminhada a
esta Comissão Executiva para receber parecer. nos termos do art. 79, Vifi, "c", c/c o
art. 233. XII, do Regimento Interno.

Fundamentação
No sistema federativo brasileiro, caracterizado pela distribuição de competências

entre as entidades político-administrativas (União, Estados, Distrito Federal e
municípios), a função dos parlamentos não se restringe à elaboração das normas
jurídicas genéricas e abstratas que disciplinam a vida social. Além da atividade de
construção do direito positivo, constitui dever fundamental do Poder Legislativo
exercer o controle e a fiscalização da atividade administrativa dos demais Poderes
estruturais do Estado. E o chamado controle externo ou político, que é efetivado com
o auxílio do Tribunal de Contas e cujo fundamento reside no art. 71 da Constituição
Federal e no art. 74 da Carta mineira.

O controle de que se cogita envolve aspectos de legalidade e de mérito
(conveniência e oportunidade), abrangendo a fiscalização dos órgãos da
administração centralizada e das entidades descentralizadas do Executivo e do
Judiciário.

0 Ministério Público, instituição permanente e essencial à função jurisdicional do
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Estado, é o órgão responsável pela defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, conforme estabelece o art. 119 da
Constituição Estadual. É. portanto, fiscal da lei e deve zelar por sua observância. A
atividade administrativa por ele realizada, incluindo-se ai os atos relativos à vida
funcional dos servidores, tais como os de apostilamento e aposentadoria, não foge ao
controle externo da Assembléia Legislativa.

Para que o Poder Legislativo possa exercer de forma eficaz e satistória a
atividade fiscalizadora, é indispensável o conhecimento da realidade da
administração pública. Para tanto, dispõe esta Casa da prerrogativa constitucional &
encaminhar, por intermédio da Mesa, pedido escrito de informações às autoridades
estaduais.

A necessidade do controle evidencia-se pelo fato de a sociedade ter direito a
governo honesto, eficaz e obediente aos princípios de legalidade, moralidade,
inipessoalidade, publicidade e razoabilidade. Esses postulados devem nortear todos
os atos administrativos do poder público, levando-se em conta que a atuação dos
órgãos e dos agentes públicos está inteiramente sujeita ao império da lei.

O administrador público deve atuar sempre para satisfazer a norma, e não, a sua
vontade pessoal. Além disso, constitui núcleo básico do Direito Administrativo a
supremacia do interesse público sobre o particular, sendo o interesse coletivo
indisponível por parte da administração. Isso significa que, na hipótese de
incompatibilidade ou choque entre o interesse pessoal e o coletivo, este há de
prevalecer.

Dessa forma. entendemos que o requerimento em apreço enquadra-se claramente
nas prerrogativas de controle atribuídas constitucionalmente a esta Casa, além de ser
conveniente e oportuno, pelas circunstâncias e pelo parecer da referida Procuradora
de Justiça que o acompanha.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.431197 na

forma apresentada.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia. 25 de março de 1998-	-
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio, relator - Geraldo Rezende - Ivo José -

Marcelo Gonçalves - Maria Olivia.	 -
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 1496198

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Marcos Helênio, o requerimento em epígrafe objetiva
sejam solicitadas aos Secretários de Recursos Humanos e Administração e da
Educação informações acerca da data prevista para a realização de concursos
públicos visando ao preenchimento de cargos vagos na última Secretaria.
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notadamente nas Superintendências Regionais de Ensino e nas escolas estaduais.

Solicita, ainda, sejam pedidos esclarecimentos sobre os concursos públicos
realizados desde 1993, especificando cargos disponíveis, número de vagas e de
candidatos nomeados após a seleção.

Publicada em 12/3/98, vem a matéria à Mesa para receber parecer, nos termos do
art. 79, VIL °c", do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria em exame enquadra-se na competência privativa da Assembléia

Legislativa, conforme o art. 62, XXXI. da Constituição Estadual:
"Art. 62 - Compete privativamente à Assembléia Legislativa:
1- .................
)OOU - fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da

administração indireta;".
Embasa-se o requerimento, também na norma contida no § 2° do art. 54 da

mencionada Carta, que assim dispõe:
»§ 2° - A Mesa da Assembléia poderá encaminhar ao Secretário de Estado pedido

escrito de informação, e a recusa, ou o não-atendimento no prazo de trinta dias, ou a
prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade".

O requerimento de informações a autoridades estaduais por intermédio da Mesa da
Assembléia está sujeito à apreciação do Plenário, conforme estatui o art. 233. XII, do
Regimento Interno, após a emissão do parecer de que tratam os arts. 234 e 79. Vil.
°c", do aludido diploma.

Feitas as considerações sob o ponto de vista da legalidade, passemos ao mérito.
Entendemos que a proposição constitui matéria de interesse público, tendo em

vista que a resposta às informações solicitadas permitirá à Assembléia Legislativa
exercer de maneira efetiva sua atividade fiscalizadora com respeito à educação e,
mais especificamente, à qualificação profissional no Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento 11° 2.496198 na

forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia- 25 de março de 1998.
Romeu Queiroz. Presidente - Ivo José. relator - Cleuber Carneiro - Gemido

Rezende - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia.
COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

COMUNICAÇÕES
- O Sr. Presidente despachou. em 26/3/98, as seguintes comunicações:
Do Deputado Bené Guedes, dando ciência ã Casa do falecimento do Sr. Darcilio

a	Junqueira Reis, ex-Prefeito de Leopoldina, ocorrido em 2413198. (- Ciente. Oficie-se.)
Do Deputado Wanderle Ávila- dando ciência à Casa do falecimento do Sr. José
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Figueiredo da Silva, ocorrido em Rio Vermelho, em 21/3/98. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 1998

ATAS

ATA DA 256a REUNIÃO EXIRAORDINÁRIA, EM 2413198
Presidência dos Deputados Cleuber Carneiro e Francisco Ramalho

Sumario: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - ? Parte (Ordem do Dia):
Questão de ordem; chamada para recomposição do número regimental; existência de
"quorum" para discussão - Discussão de Proposições: Discussão, em turno único, do
Veto Parcial ã Proposição de Lei n° 13.591; designação de relator; emissão doparecer
pelo relator, discurso do Deputado Guinar Machado; questões de ordem chamada
para recomposição do número regimental; existência de "quorum" para continuação
dos trabalhos; encerramento da discussão - Discussão. em turno (mico. do Veto
Parcial à Proposição de Lei n° 13.593; designação de relator emissão do parecer pelo
relator: encerramento da discussão - Discussão, em turno (mico, do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.597; designação de relator; emissão do parecer pelo relator;
encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.598; designação de relator; emissão do parecer pelo relator; discurso do
Deputado Wilson Pires; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - lvo José - Marcelo

Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelino Carneiro Leão - Agostinho Patrús
- Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Qjalma Diniz - Geraldo
Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio -
Ibrahim Jacob - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Tarcísio Henriques
- Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Cieuber Carneiro) - Às 20h14min, a lista de

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

18 Parte	-
Ata

- A Deputada Maria Olivia, 5Z Secretária nas funções de 2°-Secretário, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

28 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2a Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Questão de Ordem

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente. V. Exa. percebe que o projeto que
está sobrestando a pauta é de suma importância. Trata-se de um veto do Governador
ao projeto que dispõe sobre a obrigatoriedade de a companhia de telecomunicação só
cobrar o acesso ao serviço 900 se o usuário tiver dado, antecipadamente, autorização
por escrito. E não temos "quorum" para votar vetos; aliás, para votar projeto algumz
por isso, peço a V. Exa. que faça o encerramento, de plano, da reunião.

O Sr. Presidente (Deputado Francisco Raninibo) - Tendo em vista a importância da
matéria constante na pauta, a Presidência determina se proceda à chamada dos
Deputados, para recomposição do "quorum". Com a palavra, a Sra. Secretária para
proceder à chamada dos Deputados:

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Portanto, não há

"quorum" para votação, mas o há para discussão.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei
n° 13.591, que dispõe sobre a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos
devidos pelos serviços extrajudiciais e da outras providências. A Comissão Especial
perdeu o prazo para emitir parecer Nos termos do § 2 0. art. 145, c/c o art. 223, do
Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o Deputado Miguel
Martini e indaga se V. Exa. encontra-se em condições de emitir seu parecer ou se
fará uso do prazo regimental. Com a palavra, para emitir parecer, o Deputado
Miguel Manini.	 -

O Deputado Miguel Martini - (- Lê:)
"PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.591

Relatório
O Chefe do Poder Executivo, no exercício da competência que lhe é conferida pelo

art. 90. VIII. c/c O art. 70. II. da Constituição do Estado, opôs veto parcial à
Proposição de Lei n° 13.591 (ex-Projeto de Lei n° 1.549197), que dispõe sobre a
contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos devidos aos serviços
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extrajudiciais e dá outras providências. Por meio da Mensagem no 653/97,
encaminhou S. Exa., para apreciação desta Casa, as razões do veto.

Com fundamento no disposto no art. 222 do Regimento Interno, foi o veto
distribuído à Comissão Especial, que perdeu o prazo regimental para emitir seu
parecer.

Sendo assim, a matéria vem ao Plenário, para exame.
Fundamentação

O veto em exame incide sobre três pontos distintos da proposição, os quais
passamos a analisar.

Foi vetado o § 20 do art. 35, que destina ao Fundo Penitenciário Estadual 36% do
produto da arrecadação da receita adicional incidente sobre os emolumentos
cobrados por atos praticados pelos Tabeliães de Notas e de Protestos de Títulos, pelos
Oficiais de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Documentos e Civis das
Pessoas Jurídicas e pelo Oficial de Registro de Distribuição de Protesto.

Esclarece, oportunamente, o Governador que a exclusão do dispositivo não
importará em prejuízo para o Fundo Penitenciário, uma vez que seus recursos serão
assegurados por meio de dotação orçamentária, nos termos de protocolo
interinstitucional especifico.

Como quer que seja, entendemos que o veto a esse dispositivo deve prevalecer, à
vista da norma contida no art. 56 da Lei Federal n° 4.320, de 1713164. a qual estatui
que o recolhimento de toda a receita se &á "em estrita observância ao princípio da
unidade de tesouraria".

A censura do Chefe do Executivo incidiu também sobre o item 6 da Tabela 7, o
qual prevê que a confecção de petições e requerimentos exigidos por lei pelos
Cartórios de Registro Civil das Pessoas Naturais ensejará a cobrança de
emolumentos correspondentes.

Informa a mensagem governamental que o dispositivo contraria a regra geral
fixada no inciso II do art. 2 0 da proposição, a qual. dirimindo antiga controvérsia,
estabelece que os emolumentos cobrados pela realização dos atos extrajudiciais
remuneram, inclusive, a prática de atos materiais de natureza instrumental,
necessários ou obrigatórios, tais como as anotações e as comunicações determinadas
por lei e a elaboração e o preenchimento de certidão, oficio e requerimento.

Nesse ponto, discordamos do Chefe do Poder Executivo, pois nada impede que o
legislador ordinário estabeleça regra geral e, no mesmo diploma, fixe exceção
específica, condizente com a especificidade de um dos destinatários da norma, no
caso. os Cartórios de Registro Civil, como melhor explicitaremos ao longo deste
parecer.

Foi vetado, ainda, o item 7 da Tabela 7. com o fundamento de que os atos nele
especificados se submetem, na verdade, ao regime de cobrança de que trata a Tabela
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8, que fixa os emolumentos devidos pelos atos comuns a registradores e notários.
Efetivamente, o item 7 da Tabela 7 quebra a sistemática adotada nas 10 tabelas
anexas à proposição e institui tratamento diferenciado —mais favoráveL para as
serventias do Registro Civil das Pessoas Naturais. Isso ocorre porque tais serventias
apresentam a peculiaridade de prestar gratuitamente, por imposição da Constituição
e de leis federais, parcela dos seus serviços. Dai discordarmos da assertiva contida
nas razões do veto no sentido de que se e~ inconstitucionalmente, estabelecendo
tratamento "desigual entre partes que se encontram em situação equivalente". Ora, a
arrecadação aufenda por esses cartórios é quase insuficiente para a sua manutenção,
principalmente nas cidades do interior, onde o movimento é menor.

Por esse motivo, faz-se necessário dispensar a esses cartórios um tratamento
diferenciado, tendo em vista as suas peculiaridades. sem que, com isso, fique
caracterizado nenhum privilégio em relação a eles.

Conclusão
Pelos motivos expostos, opinamos pela manutenção do veto ao § 2° do art. 35 e

pela rejeição do veto aos itens 6 e 7 da Tabela 7 da Proposição de Lei n°13.591.
Sala das Reuniões, 24 de março de 1998."
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra., para discuti-lo, o

Deputado Gilmar Machado.
O Deputado Gilmar Machado* - Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

público presente nas galerias, como os senhores podem ver, o projeto cujo veto
discutiremos é extremamente complexo. No final do ano passado. o Governador do
Estado enviou a esta Casa um projeto que tratava da cobrança e do pagamento de
emolumentos e, ao mesmo tempo, das custas devidas por serviços extrajudiciais. A
posição que estamos aqui discutindo diz respeito ao fundo penitenciário. A emenda
apresentada pelo companheiro Durval Angelo foi aprovada no ano passado, e
pretendia a manutenção de 36% do produto da arrecadação da receita adicional
incidente sobre emolumentos cobrados por atos praticados pelos Tabeliães de Notas e
de Protestos de Títulos, pelos Oficiais de Registro de Imóveis e Registro de Títulos e
Documentos Civis das Pessoas Jurídicas e pelos Oficiais de Registro de Distribuição
de Protestos. Em nome da nossa bancada, o companheiro Durval Angelo apresentou
a proposta que entendemos ser a mais justa possível.	 -

Um dos grandes problemas que continuamos a assistir e a enfrentar diz respeito ao
sistema penitenciário do Estado. Nos últimos tempos, assistimos a várias rebeliões
ocorridas em diversas cadeias do nosso Estado, a mais recente em Governador
Valadares, onde presos vêm sendo mortos em virtude da superlotação. Por outro
lado, há penitenciárias vazias, unia das quais no mesmo Município de Governador
Valadares, completa e concluida, que continua sem receber um preso. Sabemos que
vários fornecedores já estão ameaçando não entregar mais alimentos e outros
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produtos necessários para ao funcionamento das penitenciarias e cadeias, que sofrem
com a falta dos recursos. Além disso, urna fonte importante de recursos que se tinha
era exatamente esse fundo penitenciário. Desses recursos, 36% vinham exatamente
dessas custas e emolumentos. Durante o ano passado, o Governo do Estado entendeu
para poder fazer caixa. para que o dinheiro volte ao caixa do Tesouro, para que o
Governo possa ter, através da Secretaria da Fazenda, o controle absoluto desse
recurso e não sabemos para que outras realizações, segundo ele, para pagamento de
funcionários, e assim por diante. Essa é sempre a alegação que se faz, mas o dinheiro
nunca chega, como vimos recentemente, no caso do 13,0 salário.

Além disso, vamos ver que o fundo penitenciário era uma necessidade que foi
substituída. Assim vamos ter problemas ainda mais sérios nas penitenciarias do
nosso Estado e nas cadeias. Não é possível continuar assistindo ao desvio, feito pelo
Governador, dos recursos que deveriam ser gastos para determinados fins. Estamos
vendo que há urna queda na qualidade dos serviços prestados. Esta Casa realizou a

- CPI do Sistema Carcerário do Estado e identificou urna série de irregularidades e
problemas. Se percorrermos o Estado e formos a cidades de porte médio, vamos
encontrar cadeias públicas superlotadas e pessoas submetidas a condições
subumanas, pois o nosso sistema entendeu que elas deveriam ser colocadas nesses
locais para passar por um processo de recuperação. Estamos assistindo a isso, e não é
possível. E exatamente nessa linha de raciocínio que estamos defendendo a
derrubada do veto no que diz respeito a esse item Porém, concordamos com o
Deputado Miguel Martini no restante do seu relatório. Entendemos que procedem as
explicações do Deputado Miguel Martini no que diz respeito aos demais itens das
modificações das tabelas, pois já havia um processo realizado, e. portanto, não há
necessidade de se falar nessas questões novamente. Sendo assim, estaremos votando
pela manutenção do veto. Entretanto, logicamente, estaremos alterando a outra
questão e votando contrariamente ao veto no que diz respeito ao fundo penitenciário,
porque entendemos que ele é extremamente importante. Voltamos a frisar que é
fundamental que continuemos mantendo esse fundo penitenciário para que possamos
ter melhorias nas cadeias. Ele não representa uma solução para o problema do
sistema carcerário, mas representa uma melhoria nas condições e na qualidade do
atendimento. Não vamos ficar utilizando todo o tempo. mas gostaríamos de deixar
registrada a posição de nossa bancada com relação a esse veto do Governador.
Concluindo, votaremos contrariamente ao primeiro veto e favoravelmente ao
segundo, porque entendemos que o primeiro é correto, mas que o segundo não o é,
pois entendemos que a retirada do fundo é extremamente prejudicial ao sistema
carcerário. Obrigado. Sr. Presidente.

Questões de Ordem
0 Deputado Raul Lima Neto - Não há número regimental para prosseguimos com
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a votação neste Plenário. Há projetos importantes e, até mesmo vetos importantes na
pauta - há, também, o desejo ardente da platéia de que esse veto seja derrubado - e já
que não temos condições para votar nada aqui. hoje, peço-a V. Exa. que, de plano,
encerre a reunião.

O Deputado Adelino Carneiro Leão - Sr. Presidente, peço a V. Exa. que faça a
recomposição do "quornm", uma vez que se pode verificar que não há 26
parlamentares em Plenário.

O Sr. Presidente - E regimental. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 26 Deputados. Portanto, há "quorum"

para a continuação dos trabalhos. Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.593, que
altera a Lei n° 6.763, de 26112/75, que consolida a legislação tributária do Estado e
dá outras providências. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos
termos do § 2° do art. 145, c/c o art. 223, do Regimento Interno, a Presidência
designa relator da matéria o Deputado Arnaldo Penna e indaga se V. Exa. encontra-
se em condições de emitir o seu parecer, ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Arnaldo Penna - Estou em condições. Sr. Presidente. (- Lê:)
"PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.593

Relatório
Valendo-se das atribuições constitucionais que lhe são conferidas, o Governador do

Estado apresentou Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.593, que altera a Lei n°
6.763, de 26112175, que consolida a legislação tributária do Estado e dá outras
providências.

Na forma regimental, foi constituída Comissão Especial para apreciar o veto, tendo
ela perdido o prazo para apresentar o seu parecer. Nesta oportunidade, nomeado
relator da matéria, passo a fundamentar o meu parecer.

Fundamentação
O veto governamental incide sobre o art. 10 da proposição de lei e sobre os seus §

1°,2°e3°.	 -
O dispositivo vetado permite a compensação de crédito tributário mediante a

dedução do valor de seu crédito mês a mês, na parcela a ser paga a titulo de ICMS,
até que se atinja o valor total do crédito, devendo ser iniciada a compensação seis
meses após a constatação. pelo Estado, do crédito devido ao contribuinte do ICMS.

O art. 170 do Código Tributário Nacional, ao remeter para a lei ordinária a
faculdade de autorizar a compensação de crédito tributário com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública, impõe a
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exigência de que a autorização seja específica para cada caso, mediante as condições
e garantias que estipular.

A autorização abrangente e ilimitada prevista no dispositivo vetado, por atingir
todo o universo de credores do Estado, não atende ao princípio da razoabilidade, que
deve balizar os casos especiais, relacionados com a extinção do crédito tributário,
além de não seguir rigorosamente o disposto no art. 170 do Código Tributário
Nacional, instituído pela Lei Federal n°5.172, de 25/10196.

O precedente não é recomendável porque, certamente, provocará desequihlrio nas
finanças estaduais, caso todos os credores do Estado utilizem, de uma só vez, o
instituto da compensação como modalidade de extinção de seus créditos, na forma
prevista no dispositivo vetado.

Por estas razões, justifica-se o veto aposto pelo Governador do Estado, com o art.
10 e os mencionados parágrafos do texto da proposição.

Conclusão
- Diante do exposto, nosso parecer é pela manutenção do Veto Parcial à Proposição
de Lei n° 13.593.

Sala das Reuniões, 24 de março de 1998."
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a

discussão.
Discussão. em turno único. do Veto Parcial à Proposição de Lei a° 13.597, que

dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado e dá outras providências. A
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Nos termos do § 2 0 do
art. 145. c/c o art. 223, do Regimento Interno, a Presidência designa relator da
matéria o Deputado Tarcíso Henriques e indaga se V. Exa está em condições de
emitir o seu parecer ou se fará uso do prazo regimental.	-

O Deputado Tarcísio Henriques - Em condições. Sr. Presidente. (-12:)
"PARECER SOBRE O VETO PARCIAL A PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.597

Gostaria de resumir a questão. lembrando que a proposta em pauta surgiu da
necessidade de designar Defensores Públicos ou, pelo menos, preencher os claros da
Defensoria Pública não só na Capital, mas também no interior.

Partindo desta Assembléia a proposta - que, aliás, já constava na nossa
Constituição de que deveríamos ter um Defensor Público em cada comarca, a questão
ganhou uma outra dimensão quando se sugeriu que tivéssemos um Defensor Público
junto a cada um dos juízos. E claro que houve concurso para os Defensores Públicos,
tanto no ano passado quanto no anterior. Encontram-se aprovados 300 novos
Defensores, para serem nomeados. o que, tenho a impressão, acontecerá em breve. O
caso de agora se refere àqueles advogados que. por uma forma ou outra, chegaram à
Defensoria Pública para prestar relevantes serviços em defesa dos mais carentes. São
bacharéis em Direito, já concursados e efetivados em outros cargos do Estado. 90%
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deles oriundos da extinta ~Caixa, os quais foram prestar serviço à Defensoria
quando ela mais necessitou da sua ajuda. Resumindo, são 125 bacharéis que são alvo
de uma proposta para aproveitá-los como Adjuntos de Defensores. Também não
ganharão o que ganha hoje, um Defensor. Mas precisamos lembrar que esses
advogados, que hoje prestam serviço à Defensoria Pública não só na Capital, mas
também no interior, ganham de R$300,00 a R$400,00 por mês, o que é uma quantia
mais do que irrisória ante a grandeza do serviço que prestam.

Gostaria de lembrar que, não só na Constituição do Estado, mas até no sentimento
de cada um dos Deputados, há uma tendência para que a Defensoria Pública seja
instalada e, realmente, atenda aos mais carentes.

A propósito, o atual Presidente do Supremo Tribunal, em entrevista a um dos
jornais do Rio de Janeiro, dizia-o seguinte: "E preciso instituir, consolidar e
aparelhar, em todo o País, as Defensorias Públicas, cuja importância do processo de
construção da cidadania reveste-se de indiscutível relevância".

Sr. Presidente, o Governador do Estado, no uso de atribuição que lhe confere o art.
90, VIII, dc o art. 70. II, da Constituição mineira, encaminhou a esta Casa
Legislativa a Mensagem n° 246198, por meio da qual opõe veto parcial à proposição
de lei em epígrafe, que dispõe sobre o número de Defensores Públicos no Estado e dá
outras providências.

Agora, a mensagem é encaminhada ao Plenário, para ser analisada pelos membros
deste Poder.

O veto em exame incide sobre os arts. 2° e 3° da Proposição de Lei n° 13.597,
dispositivos que, sob a perspectiva do Governador do Estado, apresentam vícios de
inconstitucionalidade.

Todavia, em que pese às alegações de S. Exa. para justificar o veto oposto aos
dispositivos destacados, protestamos pela manutenção dos artigos vetados em face da
relevância social de que se reveste a matéria.

Por força do comando constitucional expresso no art. 5 0, LXXIV. da Carta Magna,
é obrigação do Estado prestar assistência jurídica integral e gratuita aos pobres no
sentido legal. Além disso, observadas as normas gerais da União constantes náLei
Complementar Federal n° 80, de 1994, o Estado tem competência para legislar
concorrentemente com a União sobre Defensoria Pública, como bem determina o art.
24. XIII. e § 1°, da Constituição da República.

A estes argumentos de ordem jurídica, alinham-se justificações de natureza social,
política e administrativa, tão proclamadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito
que apurou denúncias envolvendo o sistema penitenciário estadual. Nesse passo,
constatada ficou a carência de profissionais habilitados para o exercício das funções
de Defensor Público, visando ao atendimento da crescente demanda apresentada nas
comarcas do Estado.
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Na realidade, para que a Defensoria Pública possa cumprir suas obrigações
constitucionais e legais, deverá estar preparada para prestar atendimento nas 300
Delegacias de Policia do Estado, no Plantão Interinstitucional do Juizado da Criança
e do Adolescente e em todos os Juizados Especiais, hoje disseminados pelo interior
do Estado, onde um maior número de Defensores é imprescindível para realizar um
plantão permanente de 24 horas, em todas as comarcas. A amplitude do trabalho do
Defensor Público se estende ao acompanhamento de processos nas Varas Cíveis, de
Família e Criminais e nos Tribunais de Júri, de Alçada e de Justiça.

A luz desse quadro e em virtude da flagrante insuficiência de profissionais nessa
área para atender à demanda da sociedade, não é possível que a Defensoria Pública
cumpra suas obrigações constitucionais e legais se não houver um imediato
acréscimo no número de cargos de Defensores Públicos na instituição. Por essas
razões, entendemos inoportuna a mensagem do Governador do Estado, que. em
última análise. culmina por impedir o acatamento de comando constitucional e legal,

- lesando o direito de defesa garantido a todos os pobres no sentido legal.
Ao lado da criação do quadro suplementar da Defensoria Pública, que objetiva

suprir a carência de Defensores, a proposição assegura ao servidor investido na
função de Defensor o direito de ser proporcionalmente remunerado pelo exercício
dessa digna tarefa. Nada mais justo, até porque já temos precedentes, nesta Casa. da
absorção pelos Tribunais de Justiça, de Contas e de Alçada de funcionários da
mesma natureza em que estão, atualmente, os Defensores.

Desse modo. não vemos como apoiar o veto de S. Exa. sem atentar contra
princípios fundamentais do Direito Público, a exemplo dos princípios constitucionais
da legalidade e da razoabilidade e do principio basilar da administração pública que
sobrepõe o interesse público ao interesse particular.

Diante, pois, das razões apresentadas, que militam em prol do respeito e do
acatamento de princípios constitucionais e legais norteadores dos atos da
administração pública, a rejeição do veto aos dispositivos mencionados mostra-se
justa e meritória.

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do velo oposto aos arts. 2° e 3° da
Proposição de Lei n° 13.597.

Sala das Reuniões, 24 de março de 1998."
Agradeço, Sr. Presidente, a distinção de V. Exa.. ao me designar relator. o que

marca inclusive, minha volta a esta tribuna, depois de um longo afastamento,
justamente na causa dos Defensores Públicos. Espero que os Deputados, analisando a
matéria, também votem pela rejeição do veto.

O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.598, que
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estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado, de carne e de
produtos de origem animai e seus derivados e dá outras providências. A Comissão
Especial perdeu o prazo para parecer. Nos termos do- 20 do art. 145, c/c o art.
223, do Regimento Interno, a Presidência designa como relator da matéria o
Deputado Arnaldo Penna e indaga de V. Exa. se se encontra em condições de emitir
parecer ou se fará uso do prazo regimental.

O Deputado Arnaldo Penna - Estou em condições. Sr. Presidente. (- Lê:)
'PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.598

Relatório
Valendo-se da atribuição que lhe confere o art. 90. VIII, c/c o art. 70, R. da

Constituição Estadual. o Governador do Estado opôs veto parcial à Proposição de Lei
nD 13.598, que estabelece condições para o transporte e a comercialização, no Estado,
de carne e de produtos de origem animal e seus derivados e dá outras providências.

Por meio da Mensagem n° 244198. encaminhou o Chefe do Executivo à apreciação
desta Casa as razões do veto.

A Comissão Especial criada para apreciar a matéria perdeu o prazo para opinar
sobre o assunto. Cumpre-nos, agora, nos termos regimentais, emitir parecer sobre o
veto.

Fundamentação
A Proposição de Lei n° 13.598, originária do Projeto de Lei n° 1.547197, do Chefe

do Executivo, visa, em última análise, à preservação da saúde pública, mediante a
melhoria da qualidade da carne e dos produtos de origem animal consumidos pela
população mineira. A proposição recebeu veto parcial, incidente sobre os arts. 15 a
18.

O motivo alegado pelo Governador do Estado, ao negar sanção ao art. 15, é de
ordem constitucional, diversamente dos demais artigos, em relação aos quais alegou-
se que contrariam o interesse público.

Ao vetar o art. 15, que propõe a aplicação da aliquota de 25% para a cobrança do
ICMS nas operações com leite importado. S. Exa. argumentou que estaria sendo
contrariado o § 2° do art. 5° da Constituição Federal, que trata dos direitos edas
garantias decorrentes de tratados internacionais firmados pela República Federativa
do Brasil. Apesar de a medida contida no dispositivo vetado ser bastante meritória,
uma vez que vem em auxilio da produção leiteira estadual, deve-se concordar com as
razões do veto. O Brasil é um dos maiores importadores de leite em pó do mundo, e a
tributação dessa importação é regulamentada por normas contidas nos tratados
firmados pela União. No âmbito do MERCOSUL, por exemplo, a tarifa relativa à
importação de leite é nula e a relativa ao JCMS, de competência dos Estados
federados, é regulamentada no âmbito do CONFAZ, devendo ser uniforme em todo o
País.
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Já o art 16, proveniente de emenda parlamentar, determina a aplicação, mediante
convênio, do percentual de 40% dos recursos arrecadados pelo IMA em decorrência
da aplicação de multas na construção e na manutenção de abatedouros em cidades
que não possuam tais estabelecimentos. Ao justificar o veto, o Chefe do Executivo
alegou que seria imprópria a aplicação desses recursos em incentivo às prefeituras,
uma vez que a multa possui caráter corretivo. Entendemos, no entanto, que a
aplicação de parte dos recursos obtidos com as multas na construção e na
manutenção de abatedouros é unia medida positiva.

Diversamente do que foi alegado. essa destinação de recursos não vem em amparo
do próprio infrator penalizado; ao contrário, vem incentivar os municípios de
recursos mais escassos a melhorar a qualidade dos serviços prestados à população,
dando aos abatedores clandestinos a oportunidade de agirem em conjunto com as
prefeituras municipais. Beneficia, por fim, o consumidor, que é o maior interessado
nas medidas previstas na proposição, que têm caráter sanitário. Por isso, não

- podemos concordar com as razões do veto ao dispositivo.
Somos contrário, também, ao veto imposto ao art. 17, que determina um prazo de

180 dias, prorrogáveis por igual período, para aplicação das penalidades aos
municípios que não disponham de abatedouros apropriados. O veto a esse artigo é
justificado com a argumentação de que a norma ali contida promoveria
discriminação entre os municípios do Estado. A medida, entretanto, possui um
objetivo claro, que é o de conceder um prazo para que os municípios que ainda não
contam com aqueles equipamentos possam adaptar-se ao novo dispositivo legal.

Com relação ao art. 18, que concede prioridade na obtenção de financiamento
junto ao BDMG, na proporção de 90% do investimento realizado, às prefeituras
municipais que implantarem matadouros nas condições exigidas pela legislação,
somos novamente levados a discordar das razões do veto. A alegação de que já existe
programa de incentivo a abatedouros municipais junto ao BDMG é frágil, pois a
medida proposta vem, exatamente, conferir um caráter mais amplo aos incentivos já
existentes. Entendemos ser louvável a medida, diante da enorme dificuldade vivida
pela maioria dos municípios mineiros em obter recursos para. construção e
manutenção de equipamentos públicos. Portanto, qualquer medida de apoio às
prefeituras dessas cidades deve ser tratada com maior atenção, para que se possa
melhorar as condições de vida das respectivas populações.

Diante do exposto, opinamos pela manutenção do veto ao art. 15 e pela rejeição do
veto aos arts. 16 a 18 da Proposição de Lei n° 13.598."

Este é o relatório. Sr Presidente.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com  a palavra, para discuti-lo. o

Deputado Wilson Pires.
0 Deputado Wilson Pires - Sr. Presidente. Srs. Deputados, volto a esta tribuna para
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tentar mobilizá-los a fim de derrubarmos o veto imposto pelo Governador ao art. 17
do Projeto de Lei n° 13.598. que dá prazo de 180 dias e prorrogação por mais 180
dias para que os municípios se estruturem para construir seus matadouros; e
votarmos uma emenda ao art. 18, de nossa autoria, que obriga o BDMG a dar
prioridade aos municípios, para que possam levantar 90% dos recursos por meio de
financiamentos para construção de matadouros com juros baixos e em longo prazo.

Gostaria de dizer a V. Exa. e aos ilustres Deputados que já existe insatisfação
muito grande nas cidades que não possuem matadouros municipais. Trago aqui o
exemplo da minha cidade. Teófllo Otôni, capital mundial das pedras preciosas, que
tenho orgulho de representar nesta Casa. Minha cidade não tem o mais fundamental,
que é atenção à saúde de sua população e nem matadouro municipal. E evidente que
o Sr. Governador, sua equipe e nós., parlamentares, temos procurado trabalhar para a
melhoria da qualidade de vida das nossas populações, principalmente das populações
das regiões mais carentes do Estado, como as dos vales do Mucuri, do Jequitinhonha
e de São Mateus. Quero dizer a V. Exa. que há insatisfação dos que militam nessa
área de abate de animai , no caso de produção de carne. Em Teófllo Otõni existe
uma média de 700 famílinç que vivem do abate de gado. Essas famílias estarão
praticamente aliadas do processo, à medida que a legislação entre em vigor.

Temos visto que há também unia ação por parte do Ministério Público, sem que a
lei esteja praticamente regulamentada. O art. 11 da lei preceitua que cabe ao IMA
definir as regiões e determinar comportamentos, para que possa ser feita a
fiscalização. E aí, sim, só aí o Ministério Público pode agir sobre aqueles que não
cumprem a lei.

Mas, Sr. Presidente. Srs. Deputados, gostaria de dizer-lhes que a lei tem que ter
função social. Essa lei, sem a aprovação dessas emendas que dão prazo de 180 dias e
mais 180 dias de prorrogação para que os municípios se adequem, para construir
seus matadouros, passa a ser uma lei exclusivamente predatória, uma lei que quer
punir, quer multar. O poder público não concede ao povo o direito de defesa, porque
não tem o instrumento necessário para se defender, que é o matadouro.

Portanto. Sr. Presidente, Srs. Deputados, não vai aqui nenhuma ação de agrasb ao
Sr. Governador, o que vetou as nossas emendas, mas vai aqui um alerta para que o
Sr. Governador procure fazer um entendimento com aqueles que analisam -as
emendas, a orientação sobre os vetos, para que procurem conhecer melhor os
problemas das regiões, para que o Governo possa emitir um parecer que não vá de
encontro com aquilo que ele prega. que é a melhoria de qualidade de vida, a higiene
e a vigilância sanitárias dessas regiões tão desiguais do resto do Estado.

Acho que devemos começar a mostrar a essas regiões que precisamos da
participação da população. Mas se o Governo veta artigos ou emendas que vêm
trazer esses beneficios, ele contradiz a sua política nessas regiões e em todo o Estado
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& Minas Gerais.
Na minha cidade de Teófllo Otôni, devemos abater urna média de 400 reses por

semana, e, em quatro semanas, seriam 1.600 reses: Tirar quase 700 fimíliaç desse
trabalho trará sérios transtornos e pagaremos um tributo muito grande por não
oferecer resistência a esse veto do Governador.

Portanto, peço o apoio dos companheiros, para derrubarmos esse veto, para
trazermos um grande beneficio à população que nos elegeu. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Ivo José - Sr. Presidente, como V. Exa. pode verificar, não há

"quorum" sequer para a discussão. Solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, da
reunião.

Encerramento
O Si. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"

para continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
as extraordinárias de nmanh& dia 25, às 9 horas e às 20 horas, nos termos do edital
de convocação, e para a ordinária, também de amanh ) às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 257e REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 2513198
Presidência do Deputado Romeu Queiroz

Sumário: Comparecimento - Abertura - P Parte: Ata - Questão de ordem; chamada
para verificação de "quorum"; existência de "quorum" para discussão - Questão de
ordem - ? Parte (Ordem do Dia): Discussão de Proposições: Prosseguimento da
discussão. em turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei ri 0 13.598;
pronunciamento do Deputado Raul Lima Neto; questão de ordem: inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo

José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adeimo Carneiro Leão -
Agostinho Patrús - Ailton Vilela - Ajalinar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrdsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dunas Rodrigues -
Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santarina - Gilmar Machado - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - haiti Barbosa - João
Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil
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Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo AioS - Ronaldo
Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Tarcísio Henriques - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 9h14min, a lista de

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

Ia Parte
Ata

- O Deputado Marcelo Gonçalves, 3°-Secretário, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

- Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, solicito o encerramento, de plano, da

reunião, porque, no momento, nem 10 Deputados se encontram no Plenário.
O Sr. Presidente - Consideradas as matérias importantes constantes na pauta, a

Presidência vai determinar a recomposição de "quorum" e determina ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados.

• Sr. Secretário (Deputado Marcelo Gonçalves) - (- Faz a chamada)
• Sr. Presidente - Responderam â chamada 33 Deputados. Há. portanto, "quorum"

para a continuação dos trabalhos. A Presidência vai passar à discussão das matérias
constantes na pauta, uma vez que não há "quorum" para votação.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente. foi decidido, em dezembro do ano

passado, por esta Presidência que, no caso de chamada nominal, só seria considerado
presente, na segunda chamada, o Deputado que estivesse em Plenário. Esse método
foi usado por V. Exa. numa discussão trazida ao Plenário pelo Líder do PT. Então,
quero informar a V. Exa. que há "quorum", conseguido após a segunda chamada
quando Deputados adentraram o Plenário. Gostaria, portanto, de saber se está
mantida a decisão tomada por V. Exa. em dezembro, ou seja, de que isso não seria
permitido. Naquele momento, interessava ao PSDB retirar-se do Plenário para não
permitir o "quorum". V. Exa. se lembra muito bem disso. Gostaria de saber se está
mantida a decisão. Se estiver, não há "quorum" regimental nem para discussão da
matéria.

0 Sr. Presidente - A Presidência informa ao ilustre Deputado que a decisão
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anterior será mantida. Nesse momento, a presença que foi computada foi dos
Deputados que estavam presentes na hora da chamada, e não após. Vamos passar à
discussão das matérias constantes na pauta.	-

2 Parte (Ordem do Dia)
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar 

? Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria constante na pauta.
Discussão de Proposições

O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único. do Veto Parcial à
Proposição de Lei n° 13.598, que estabelece condições para o transporte e a
comercialização, no Estado, de carne, produtos de origem animal e seus derivados e
dá outras providência A Comissão Especial perdeu prazo para emitir parecer. O
relator designado em Plenário. Deputado Arnaldo Penna, opina pela manutenção do
veto ao art. 15 e pela rejeição do veto aos arts. 16 a 18. Com  a palavra, para discutir,
o Deputado Raul Lima Neto.

O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus senhores,
minbsig senhoras, vou ler o projeto e as razões do veto apresentadas por S. Exa. o
Governador do Estado. (- Lê as razões do veto parcial oposto à Proposição de Lei n°
13.598, publicadas na dição de 10/1/98.)

Veja, Sr. Presidente, a Proposição de Lei n° 13.598 estabelece condições para o
transporte e a comercialização, no Estado. de carne e de produtos de origem animal e
seus derivados e dá outras providências. (- Lê o Projeto de Lei n° 1.547/97. publicado
na edição de 30112/97,)

No momento, estou apenas lendo o projeto, para que todos os Deputados vejam sua
importância e a argumentação do veto - pois sei que nem todos tiveram de ler - e
possamos partir para um debate mais lógico.

Questão de Ordem
O Deputado Bilac Pinto - Eu pediria ao Sr. Presidente que, verificando a

inexistência de "quorum". encerrasse, de plano. a nossa reunião.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum"
para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando os Deputados para
a extraordinária de hoje, às 20 horas. nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária de logo mais. às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 5 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS..HUMANOS
Às nove horas e trinta minutos do dia onze de março de mil novecentos e noventa

e oito, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Leite, Ivair Nogueira,
Durval Angelo e João Batista de Oliveira, membros da supracitada Comissão.



638
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Após, transfere a
Presidência ao Deputado Ivair Nogueira para apresentar dois requerimentos, nos
quais solicita sejam convidados para participarem desta audiência pública o
Procurador do Estado de Minas Gerais, Dr. Arésio Dâmaso, e o Dr. Augusto
Drumond Presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA-
MG. Colocados em votação, cada um por sua vez são aprovados os requerimentos.
Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite informa que esta reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a ouvir os Srs. Arthur de Oliveira,
Consultor Jurídico da Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente; Augusto Monteiro Guimarães, Diretor de Planejamento e
Finanças da FHEMIG; Dr. Urbano Santiago, Procurador do Estado; 1h. Marco
Antônio das Dores Lemos, engenheiro civil responsável pela área de apoio à
comunidade; Dr. Ademar Nelson Fonseca Ramos e a Sra. Elizabeth Alves da Silva,
ambos representantes das vítimas do desabamento, os quais irão debater a questão
das indenizações devidas às vítimas do desabamento do Pavilhão de Exposições da
Gameleira. O Deputado João Batista de Oliveira apresenta requerimento, solicitando
que o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil, Sr. Osmir
Venuti, participe da Mesa. Colocado em votação, é aprovado o requerimento. A
seguir, o Deputado João Leite convida os expositores a tomar assento à mesa e
procede à leitura da seguinte correspondência: do Pastor Jonas Jacob de Souza
solicitando a esta Comissão que convoque o Diretor do Sanatório Santa Izabel para
esclarecer a exoneração do Gerente Administrativo. Sr. José Augusto; do Sr. Hélio
Doca- ex-guarda penitenciário, solicitando seja marcada uma reunião desta Comissão
com o objetivo de ouvi-lo, para que exponha as ilegalidades cometidas em sua
demissão; do Sr. Expedito Pereira de Lima detento da cadeia pública de Cambuí
denunciando irregularidades na referida prisão; do Sr. Milton Drumond Fortes da
Silva. Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado da Segurança Pública
encaminhando cópias do relatório do inquérito policial em que figura como indiciado
o Sr. Claudomiro Costa dos Santos; do Sr. Geraldo Ferreira Monção. Diretor do
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. encaminhando, a pedido -do
Presidente do referido órgão. relatório sobre o desalojamento de 73 familias, ocorrido
na Vila São João do Menti. no Bairro Olhos d'Agua. em Belo Horizonte, no dia
2311197; da Sra. Elisa Coa Líder do PT na Câmara Municipal de Governador
Valadares. denunciando a superlotação da cadeia pública daquele município. o que
ocasionou rebelião e a morte de quatro detentos; do Sr. Joaquim de Souza Melo,
detento da Penitenciária Nelson Hungria. em Contagem denunciando o
envolvimento de agentes e Diretores do estabelecimento na morte de um presidiário;



639
do Sr. Antônio da Costa Miranda. Presidente da Associação Comunitária da Vila
São Rafael. solicitando a interferência desta Comissão junto aos órgãos municipais, a
fim de agilizar o processo de regularização fundiária da referida vila; do Diretor, no
Brasil, da entidade "Huinan Rights Watch", Mines Louis Cavailaro, informando
sobre seu plano de pesquisa no que se refere às visitas que serão realizadas nas
cadeias e nos presídios do Estado, durante o período de 12 a 17 de março; do
Deputado Carlos Pimenta. Presidente da CPI que apura a destinação dos arquivos do
DOPS. solicitando ao Deputado João Leite que indique um membro desta Comissão
para acompanhar os trabalhos da referida CPI. O Presidente indica o Deputado João
Batista de Oliveira. Após, a Presidência procede à designação de relatores para as
seguintes matérias: Projetos de Lei n°s 1.393197 - Deputado Durval Angelo; 1.396197
- Deputado Ivair Nogueira; 1.457/97 - Deputado João Batista de Oliveira. A seguir, o
Presidente, autor do requerimento que deu origem a esta reunião, usa da palavra para
fazer suas considerações iniciais e, após, passa a palavra aos convidados, que
discorrem sobre o assunto em pauta. Passa-se à fase de debates, com a participação
do Sr. Jair Pereira, irmão de uma das vítimas do desabamento na Gameleira; do Sr.
Augusto Francisco Luz, filho de uma das vítimas do desabamento na Gameleira; dos
convidados e dos Deputados, conforme consta nas notas taquígráficas. Após, o
Presidente prorroga, de oficio, a reunião por mais duas horas, agradece a presença
dos convidados e suspende a reunião. As 15 horas, são reabertos os trabalhos com a
presença dos Deputados João Leite, Durval Angelo e Ivair Nogueira. Passa-se ã 28
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposição que dispensa a
apreciação do Plenário. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos n°s
2.472 e 2.474/98. Passa-se à 38 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação
de proposições da Comissão. Com a palavra o Deputado Durvai Angelo apresenta
cinco requerimentos, em que solicita seja designada uma comissão de representação
para acompanhar o Sr. James Louis Cavailaro em suas visitas a presídios de nosso
Estado; seja recebido por esta Comissão.-no dia 1° de abril. o Movimento Nacional
de Moradias; seja marcada unia audiência pública para se discutir a tragédia da
Barraginha; seja convidado a participar de todas as audiências públicas realizadas
por esta Comissão o Conselho Estadual de Direitos Humanos; seja realizada
audiência desta Comissão destinada a ouvir o Sr. James Louis Cavailaro. Diretor da
entidade "Human Rights Watch". Colocados em votação, cada um por sua vez, são
aprovados os requerimentos Em seguida, o Deputado Ivair Nogueira procede à
leitura de três requerimentos do Deputado João Batista de Oliveira: no primeiro,
solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para se debater o
lançamento, no Estado. do Relatório de 1997 da organização "Hunian Rights
Americans Watch" e para se avaliar a situação dos direitos humanos no Brasil e nos
países do Cone Sul; no segundo, seja realizada audiência pública desta Comissão
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com a finalidade de se debater o processo de reestruturação das instituições estaduais
& segurança pública; no terceiro, seja realizada audiência pública para se debater a
chamada policia comunitária, serviço de segurança pública oferecido pela Polícia
Militar de Minas Gerais. Colocados em votação, cada uni por sua vez, são aprovados
os requerimentos. O Deputado João Leite transfere a Presidência ao Deputado Ivair
Nogueira e apresenta sete requerimentos, em que pleiteia seja realizada audiência
pública desta Comissão com a finalidade de se debater o Projeto de Lei n° 547195,
que cria o Conselho Estadual do Idoso; seja realizada, no dia 1514198, audiência
pública destinada a discutir a questão indígena em Minas Gerais; seja realizada
reunião conjunta desta com a de Agropecuária e Política Rural para se discutir a
reforma agrária em Minas Gerais; seja encaminhada ã Promotoria da Vara de
Execução Crmfrrnl de Belo Horizonte e à Defensoria Pública do Estado, para
providências, a denúncia apresentada a esta Comissão por José Carlos Borges,
detento da Casa de Detenção Antônio Dutra Ladeira em Ribeirão das Neves; sejam
solicitadas informações à Polícia Federal sobre a situação da detenta Santuza Fátima
Fontes Mendes. condenada por tráfico, a qual alega, conforme correspondência
encaminhada a esta Comissão, não estar recebendo tratamento digno e humanitário
naquele órgão público; sejam solicitadas informações à Corregedoria da Policia Civil
do Estado e à Delegacia de Policia Civil da Comarca de Timóteo quanto ao
andamento do inquérito policial contra os policiais civis Ronaldo de Oliveira Santos,
Vanderilson C. Lima, Gilcimar Martins Fernandes. Francisco Pereira Lemos e Ivan
Célio de Oliveira, lotados na Delegacia de Policia de Timóteo; seja mobilizado o
corpo técnico desta Casa Legislativa no sentido de proceder estudos que possam
resultar em projeto de lei autorizativa para concessão de pensão ou auxilio que
viabilize uma rápida solução para o grave problema das vítimas do acidente da
ganieleira ainda não contemplados por decisão judicial ou por lei já aprovada por
esta Assembléia. Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Reassumindo a Presidência, o Deputado João Leite agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.	-

Sala das Comissões. 17 de março de 1998.
João Leite, Presidente - Tarcísio Henriques - l)urval Angelo - João Batista -de

Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.505197

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia
Relatório

0 projeto de lei em análise, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, propõe seja
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declarada de utilidade pública a Fraternidade Espírita Paz e Renovação, com sede no
Município de Ponte Nova.

Examinado o projeto preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, conforme preceitua o art. 103,
1, na", do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em exame é uma sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins

lucrativos e empenha-se em difundir os princípios básicos do espiritismo, fundados
na existência de Deus e da alma.

Além disso, desenvolve ações filantrópicas tais como o amparo aos idosos, aos
enfermos e às crianças abandonadas, concorrendo para disseminar o amor ao
próximo.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho realizado pela instituição torna-a
merecedora do título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.505197 na

forma proposta.	-
Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
Marco Régis. relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI N° 1.510197
Comissão de Educação. Cultura. Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei em epígrafe visa

a declarar de utilidade pública o Centro de Assistência Benjamim, com sede no
Município de Belo Horizonte.	 -

Examinada preliminarmente a matéria pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, conforme preceitua o art. 103,
1. 'a'. do Regimento Interno.	 -

Fundamentação
O Centro de Assistência Benjamim, com sede no Município de Belo Horizonte, é

sociedade civil com personalidade jurídica
Sua principal finalidade é educar crianças desamparadas, prestando-lhes

assistência espiritual com base nos ensinamentos da Bíblia Sagrada.
Como necessita de espaço físico para levar avante seu trabalho, empreende

iniciativas junto à comunidade para fundar creches e orfanatos.
Diante do que foi dito, entendemos ser a entidade merecedora do titulo declaratório

de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.510197 na forma
apresentada.	 -

Sala das Comissões, 27 de março de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.455/97
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório
De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Deus. Caridade e Justiça n° 18, com
sede no Município de Pirapora.

Após a sua publicação, foi o projeto encaminhado á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
proposta.

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

-	Fundamentação
A entidade mencionada objetiva o aperfeiçoamento moral e intelectual da

humanidade por meio da prática da justiça e de uma conduta conforme os princípios
da honra.

Internamente, visando a estreitar os laços de fraternidade entre seus membros,
promove e incentiva empreendimentos na área educacional e cultural.

Dessa forma oportuno se faz o acolhimento desta proposição, que pretende
outorgar à referida entidade o título de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.455197 no 1°

turno, como redigido originalmente.
Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.475197 -
Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia

Relatório	 -
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em epigrafe objetiva

declarar de utilidade pública a Federação Mineira de Kuoshu Tradicional, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, compete agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2° turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto.



r-A q9
a

643
reconhecemos a importância em se declarar de utilidade pública a referida entidade,
devido aos bons serviços prestados à comunidade.

Seu objetivo primordial é organizar, dirigir e fiscalizar. em todo o Estado,
campeonatos e torneios de kuoshu tradicional, bem como desenvolver, orientar e
difundir a prática desse esporte de acordo com as regras reconhecidas pelas entidades
de hierarquia superior, observadas as leis e determinações do Ministério da
Educação. do Conselho Superior de Desporto e da Confederação Brasileira de
Pugilismo.

Por desenvolver trabalho que possibilita suscitar o espírito e o convívio esportivos,
a instituição faz-se merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.475/97 no 2°

turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de março de 1998.

- Marco Régis. relator.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1496197

Comissão de Educação. Cultura, Ciência e Tecnologia
--	 Relatório

De iniciativa do Deputado Aulton Vilela, o projeto de lei em tela objetiva declarar
de utilidade pública a Creche Menino Jesus, com sede no Município de Nepomuceno.

Aprovado o projeto no 1° turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão deliberar
conclusivamente sobre a matéria no 2° turno. nos termos regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto,

reconhecemos a pertinência em se declarar de utilidade pública a Creche Menino
Jesus.

Com efeito, a entidade presta relevantes serviços na área social, seja fornecendo
alimentação e serviços médicos a gestantes, seja promovendo o desenvolvimento
sadio das crianças carentes.

Conclusão
Diante do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.496197 no 2°

turno, nos termos em que foi apresentado.
Sala das Comissões. 27 de março de 1998.
Sebastião Navarro Vieira, relator.
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