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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 112° REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 1 0 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1 8 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): 1° Fase: Ata - Correspondência: Mensagens n°5 201, 202,
203, 204 e 205197 (encaminhando os Projetos de Lei n°s 1.292 e 1.293197, o
veto à Proposição de Lei n° 13.423, o Projeto de Lei n° 1.294197 e o veto à
Proposição de Lei n o 13.428, respectivamente), do Governador do Estado -
Ofícios, telegramas e cartão - Apresentação de Proposições: Requerimento
no 2.230197 - Oradores Inscritos: Discurso do Deputado Marco Régis - 2°
Fase: Abertura de Inscrições - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Elmo Braz - Ivo José - Marcelo Gonçalves - Maria Olivia

- Alberto Pinto Coelho - Alvaro Antônio - Antônio Júlio - Arnaldo Penna -
Bitac Pinto - Dinis Pinheiro - Erniano Batista - Geraldo da Costa Pereira -
Gilmar Machado - Ivair Nogueira - Jorge Hannas - José Henrique - Kemil
Kumaira - Marcos Helênio - Marco Régis - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Péricles Ferreira - Ronaldo Vasconcellos - Wandefley Ávila - 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.

1° PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

1a Fase

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olívia, 5a Secretária, nas funções de 1 0-Secretário, lê a

seguinte correspondência:



MENSAGEM N° 201197*
* - A Mensagem no 201197, que encaminha o Projeto de Lei no i .292/97,

teve o ofício do Governador do Estado e a Nota Técnica publicados na
edição de 17/7197.

.PROJETO DE LEI N°1 .292/97
Altera a Lei no 11.966, de 1 0 de novembro de 1995.
Art. 1 0 - O parágrafo único do artigo 1 0 e o artigo 30 da Lei n° 11.966, de 10

de novembro de 1995, que autoriza a realização de operações de crédito
para fins que menciona, passam a vigorar com a seguinte redação:

'Art.1°- ......
Parágrafo único - Os recursos decorrentes das operações de crédito de que

trata este artigo serão destinados:
i - à reestruturação da dívida pública estadual;
2 - à execução de projetos previstos no Plano Plurianual de Ação

Governamental;
3 - aos projetos de privatização, até o limite de US$170.000.000,00; à

pavimentação de rodovias alimentadoras, até o limite de
US$165.000.000,00; ao Apoio ao Desenvolvimento de Pequenas
Comunidades do norte e nordeste de Minas (PAPP-11), até o limite de
US$35.000.000,00, valores a serem contratados com o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD -;

4- ao Programa de Mobilização de Comunidades - PMC -, até o limite de
US$20.000.000,00, a serem contratados com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -;

5 - ao Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os Estados
Brasileiros, até o limite de US$25.000.000,00, a serem contratados junto à
União ou aos seus agentes financeiros.

Art. 30 - Fica o Poder Executivo autorizado a oferecer à União, como
garantia e contragarantia à realização dos empréstimos de que trata esta lei:

- as cotas e as receitas tributárias previstas nos artigos 155,157 e 159,
combinados com o artigo 167, § 4 0, da Constituição Federal;

II - participações acionárias de empresas das quais o Estado é detentor;
III - títulos da dívida pública de propriedade do Tesouro Estadual.'.
Art. 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. 195, c/c o art. 220, do Regimento
Interno.

- - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM N° 202/97*

Belo Horizonte, 18 de julho de 1997.



Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que disciplina as
atividades desenvolvidas em áreas de risco e dá outras providências.

As normas propostas destinam-se a prevenir os efeitos da ocupação
inadequada de áreas de risco, sujeitando-as a regime de maior controle por
parte da Administração.

O projeto resulta de estudos realizados pela Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, sendo de sua iniciativa a nota
técnica anexa, que encaminho para conhecimento dessa Casa.

Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência que o projeto
de lei encaminhado seja apreciado com observância do disposto no artigo 69
da Constituição do Estado.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
Nota Técnica

Os prejuízos econômicos e sociais causados pela ocupação inadequada de
área de risco sujeita a inundações, deslizamentos de terra e outros desastres
e catástrofes vêm crescendo nos últimos anos. Quando da ocorrência desses
eventos indesejáveis, os municípios tentam recorrer ao Estado e ao governo
federal em busca de recursos que possam aliviar o sofrimento causado pelos
desastres.

Os municípios são legalmente responsáveis pelo controle do uso e
ocupação do solo em seus territórios, mas muitos deles ainda se restringem
ao enfoque corretivo, não se precavendo ou adotando medidas preventivas
que possam minimizar os riscos de ocorrência de catástrofes sociais e
econômicas associadas à imprevidência.

Esse projeto de lei integra diversas medidas, notadamente de caráter
preventivo, destinadas a contribuir para a efetiva redução de tais riscos. De
início, o projeto condiciona ao licenciamento ambiental o parcelamento do
solo nas áreas de risco. Essas áreas de risco geológico e de risco de
inundação são caracterizadas nos artigos 20 a 50.

Os artigos 6 0 e 70 vedam a anuência do Estado ao parcelamento e ao uso
alternativo do solo nas áreas críticas.

Em seguida, o projeto condiciona a participação no ICMS, a partir de 1999,
sob os critérios "meio ambiente", "patrimônio cultural" e "cota mínima" (Lei n°
12.040, de 28 de dezembro de 1995, artigo 1 0, incisos VII, VIII e XI), a que o
município disponha de normas próprias de risco e ocupação do solo,
contendo regras especificas para o controle das atividades em áreas de
risco. Trata-se de empregar o poder indutor do Estado, através de
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parcela de receita da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, prevista no inciso
II do parágrafo único do artigo 158 da Constituição Federal e no inciso II do §
1 0 do artigo 150 da Constituição do Estado, creditada segundo os critérios
previsto no artigo 1 0, incisos VII, VIII e XI da Lei n° 12.040, de 28 de
dezembro de 1995, dos Municípios que não disponham:

- de lei de uso e ocupação do solo estabelecendo as seguintes diretrizes
de controle de áreas de risco efetivo, regularmente ocupadas:

a) fixação de exigências especiais para construção, em conformidade com
a natureza e a intensidade do risco declarado;

b) controle de ocupação e adensamento;
II - de planos e programas comprovadamente implantados para a

prevenção da degradação ambiental em áreas de risco efetivo regularmente
ocupadas, contemplando no mínimo:

a) a monitorização permanente, para verificação de mudanças nas suas
condições;

b) a execução de obras de consolidação de terrenos;
c) a orientação periódica à população envolvida em situações de risco;
III - de planos e programas comprovadamente implantados para a

desocupação ou adequação dos usos e do parcelamento do solo em áreas
de risco efetivo irregularmente ocupados.

Parágrafo único - Caberá ao Centro de Estudos Municipais e
Metropolitanos da Fundação João Pinheiro a comprovação do atendimento,
pelos Municípios, do disposto neste artigo, segundo critérios técnicos
definidos no regulamento desta lei.

Art. 10 - Fica vedada a transferência voluntária de recursos do Estado, de
suas autarquias, fundações e empresas públicas aos Municípios que não
preencherem os requisitos estabelecidos no artigo anterior.

Art. 11 - O § 30 do artigo 80 da Lei n°10.561, de 27 de dezembro de 1991,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 80 - .....
§ 30 - Para compensação da supressão da vegetação das áreas ocupadas

com atividades minerárias, com suas instalações ou servidões, deverá o
empreendedor destinar à proteção ambiental área prioritariamente localizada
no entorno de seu empreendimento, equivalente a, no mínimo, 50%
(cinqüenta por cento) da área total ocupada, reflorestando-a, quando
necessário, a critério da autoridade competente, com essências nativas
locais ou regionais.".

Art. 12 - 0 artigo 8° da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
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acrescido do seguinte § 40, renumerando-se os atuais § 40 e 50 como § 50
e 6°:

"Art. 80 - .....
§ 40 - Para atendimento da compensação prevista no parágrafo anterior, o

empreendedor poderá, a seu critério, optar por constituir Reserva Particular
do Patrimônio Natural - RPPN -, de dimensões equivalentes a, no mínimo,
20% (vinte por cento) da área total ocupada pelo empreendimento
minerário.".

Art. 13 - O artigo 80 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 30:

"Art. 80 - .....
§ 30 - O licenciamento de empreendimentos minerários dependerá da

comprovação, por parte do empreendedor, de sua idoneidade econômico-
financeira para arcar com os custos decorrentes da obrigação de
recuperação ou reabilitação de áreas degradadas, facultada sua substituição
por instrumentos de garantia, tais como carta de fiança bancária ou seguro
de responsabilidade civil.".

Art. 14 - O § 20 do artigo 16 da Lei n° 7.772, de 8 de setembro de 1980,
passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 16- .....
§ 20 - Em casos de iminente risco à vida ou à saúde da população, à

integridade do meio ambiente ou de recursos econômicos, a pena de
suspensão de atividades poderá ser aplicada pelo agente fiscal do órgão
competente, "ad referendum" o Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM.".

Art. 15- A pena de multa prevista no artigo 16, inciso II, da Lei n°7.772, de
8 d setembro de 1980, será aplicada em quádruplo quando a infração for
cometida em áreas de riscos definidas nesta lei.

Art. 16 - Os planos diretores de bacias hidrográficas estaduais deverão
delimitar as áreas de risco de inundação existentes no interior da respectiva
bacia, bem como estabelecer medidas preventivas e corretivas dos riscos
identificados.

Art. 17 - Os empreendimentos que operem barramentos de cursos de água
deverão desenvolver suas atividades contemplando os usos múltiplos da
bacia, dentre eles a regularização de vazão, notadamente o não-
agravamento das condições naturais de gênese dos hidrogramas de cheias.

Art. 18 - O artigo 90 da Lei n° 10.561, de 27 de dezembro de 1991, fica
acrescido dos § 5, 90, 10 e 11, com a seguinte redação:

"Art. 90 - .....
§ 80 - Nos municípios com cobertura florestal e formações vegetais

inferiores a 20% (vinte por cento) da área territorial total, a reserva legal
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exigida, pelo prazo de 10 (dez) anos, será de 40% (quarenta por cento),
permitido o manejo sustentável da cobertura florestal excedente à parcela
mínima de 20% (vinte por cento), de cada propriedade.
§ 90 - Compete à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, com base nas informações do Programa de
Monitoramento por Satélite da Cobertura Vegetal do Estado, executado pelo
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, publicar a lista com o nome dos
municípios incluídos na situação descrita no parágrafo anterior.

§ 10 - As ações de fomento florestal, recuperação de áreas degradadas e
matas ciliares desenvolvidas pelo IEF e outros órgãos da administração
pública estadual serão executadas, prioritariamente, nos municípios
constantes da lista referida no parágrafo anterior.

§ 11 - A reserva legal poderá ser remanejada de uma propriedade para
outra, nos limites de uma mesma sub-bacia hidrográfica, observado os
percentuais mínimos exigidos na lei, a capacidade de uso do solo e a
proteção da biodiversidade.".

Art. 19- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Meio Ambiente e de

Fiscalização Financeira, para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220,
do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 203197*

Belo Horizonte, 18 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de
Lei n° 13.423, que dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM - e dá outras providências.

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei n° 13.423, que dispõe sobre a
reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dá
outras providências, vejo-me no dever de opor veto ao inciso XVI do seu
artigo 40, que inclui na competência do COPAM estabelecer normas técnicas
e padrões de qualidade de combustíveis para veículos automotores



comercializados no Estado.
Com efeito, não cabe ao COPAM expedir normas sobre padrões de

qualidade de combustíveis, uma vez que tal atribuição é reservada ao
Departamento Nacional de Combustíveis- DNC -, ao qual incumbe, também,
dispor sobre sua comercialização, em conformidade com o que estabelece a
Resolução Conama n°8, de 31 de agosto de 1993.

Considerando, pois, que a proposta, nesta parte, não se ajusta à
competência básica prevista para o COPAM, deixo de acolhê-la em
resguardo do interesse público.

Por esse motivo, excluo da sanção o inciso XVI do artigo 40 da Proposição
de Lei n° 13.423, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para
reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 15 de julho de 1997.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 204197*
Belo Horizonte, 25 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei, que cria cargos no
Quadro Especial de Pessoal da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - e dá outras providências.

A medida ora proposta se faz necessária em virtude do crescente volume
dos serviços médicos afetos ao Hospital Universitário da UNIMONTES,
exigindo, por esse motivo, a atualização daquele Quadro, na sua
composição numérica, bem corno alteração na estrutura da unidade
constante da alínea "c" do inciso VI do artigo 5 0 da Lei n° 11.511, de 13 de
julho de 1994.

Solicitando que o projeto seja examinado em regime de urgência, nos
termos do artigo 69 da Constituição do Estado, sirvo-me do ensejo para
reiterar a Vossa Excelência meus protestos de estima e consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.294/97

Cria cargos no Quadro Especial de Pessoal da Universidade Estadual de
Montes Claros - UNIMONTES - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam criados no Quadro Especial de Pessoal da Universidade

Estadual de Montes Claros - UNIMONTES -, a que se refere o Anexo llI-N do
Decreto n° 36.033, de 14 de setembro de 1994, alterado pelo Decreto n°
38.114, de 4 de julho de 1996- Quadro 111.2 - Quadro de Carreira-, 30 (trinta)
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cargos de Analista Universitário da Saúde.

Parágrafo único - Para garantir a continuidade dos serviços, até a
realização de concurso público, poderá haver contrato de direito
administrativo por prazo determinado, em número correspondente aos
cargos alados nos termos deste artigo, observada a legislação vigente.

Art. 20 A alínea "c" do inciso VI do art. 50 da Lei n° 11.517, de 13 de julho
de 1994, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Ad. 50 - .........................................................
VI- .................................................................
c) Hospital Universitário:
c.1 - Diretoria-Geral do Hospital;
c.1.1 - Divisão de Assistência Médica;
c.1.1.1 - Serviço de Atendimento Médico e Estatística - SAME -;
c.1.1.2 - Serviço de Nutrição e Dietética;
c.1.1.3 - Serviço de Farmácia;
c.1.1.4 - Serviço de Radiologia;
c.1.2 - Policlínica:
c.1.2.1 - Serviço de Apoio Administrativo;
c.1.2.2 - Serviço de Atendimento Médico;
c.1.2.3 - Serviço Laboratorial;
c.1.2.4 - Serviço de Radiologia;
c.1.3 - Divisão Ambulatorial de Especialidades;
c.1.4 - Divisão Clínica:
c.1.4.1 - Serviço Geral de Adultos;
c.1.4.2 - Serviço Geral de Crianças;
c.1.4.3 - Serviço Cirúrgico;
c.1.5 - Divisão de Obstetrícia:
c.1.5.1 - Serviço de Maternidade;
c.1.6 - Divisão de CTI;
c.1.7 - Divisão de Pronto-Socorro;
c.1.8 - Divisão de Enfermagem;
c.2 - Diretoria Administrativa:
c.2.1 - Serviço de Pessoal;
c.2.2 - Serviço de Patrimônio e de Manutenção;
c.2.3 - Serviço de Recepção;
c.2.4 - Serviço de Faturamento;
c.2.5 - Serviço de Conservação;
c.2.6 - Serviço de Almoxarifado.".
Art. 30 - O cargo de Diretor de Hospital, a que se refere o Anexo XXXVI da

Lei n° 10.623, de 16 de janeiro de 1992, alterado pelo Anexo 1 da Lei n°
11.517, de 13 de julho de 1994, passa a denominar-se Diretor-Geral de
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Hospital, mantido o mesmo código DR-M-C 127.

Parágrafo único - Em virtude do disposto neste artigo, o cargo anterior de
Diretor de Hospital/UNIMONTES, constante do Grupo 2 do Anexo II do
Decreto n° 36.796, de 19 de abril de 1995, e do Grupo 2 do Anexo 1 do
Decreto n° 36.797, de 19 de abril de 1995, fica substituído pelo cargo de
Diretor-Geral de Hospital/UNIMONTES, mantidos o mesmo fator de
ajustamento e o valor da parcela mensal da verba pró-labore.

Art. 40 - Fica criado no quadro de Cargos de Provimento em Comissão da
UNIMONTES, a que se refere o Anexo XXXVI da Lei n° 10.623, de 16 de
janeiro de 1992, alterado pelo Anexo 1 da Lei n° 11.517, de 13 de julho de
1994, 1 (um) cargo de Diretor Administrativo do Hospital.

Parágrafo único - O cargo de que trata este artigo fica incluído no Grupo 2
do Anexo II do Decreto n°36.796, de 19 de abril de 1995, com a verba pró-
labore no valor mensal de R$1.900,00 (um mil e novecentos reais), e no
Grupo 2 do Anexo 1 do Decreto n° 36.797, de 19 de abril de 1995, com o
fator de ajustamento de 1,43418.

Art. 50 - O cargo criado nos termos do artigo anterior será codificado por
resolução do Secretário de Estado de Recursos Humanos e Administração,
de acordo com o disposto no artigo 13 da Lei n° 12.159, de 27 de maio de
1996.

Art. 60 - Para atender às despesas decorrentes da execução desta lei, fica
o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial de R$163.443,33
(cento e sessenta e três mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e
três centavos), observado o disposto no artigo 43 da Lei Federal n° 4.320, de
17 de março de 1964.

Art. 7°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 80 - Revogam-se as disposições em contrário.".
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do ali. 195,
c/c o ali. 220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 205197

Belo Horizonte, 29 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto total à Proposição de Lei
ii° 13.428, que institui o Programa Estadual de Apoio a Comunidades
Carentes e de Incentivo à Criação de Novos Postos de Trabalho - PRO-
COMUNIDADE.

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

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

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

A Proposição de Lei n° 13.428, que me foi encaminhada para sanção,
institui o Programa Estadual de Apoio a Comunidades Carentes e de
Incentivo à Criação de Novos Postos de Trabalho - PRÓ-COMUNIDADE -,
tendo por objetivo promover a melhoria da qualidade da vida das populações
carentes, por meio, principalmente, do incentivo à realização de obra por
pessoa jurídica em débito com o Estado.

O incentivo consiste em assegurar à pessoa jurídica o direito de deduzir do
seu débito com o Estado o montante dos recursos financeiros que investir no
Programa.

Conquanto seja louvável a iniciativa, sou levado a recusar-lhe sanção, com
fundamento em razões de ordem constitucional.

Primeiro, porque a proposta vincula receita estadual à realização dos
objetivos do PRO-COMUNIDADE, assim incidindo em violação do preceito
constitucional que veda a "vinculação de receita de impostos a órgão, fundo
ou despesa" (C.F., art. 167, IV). Segundo, porque a concessão de incentivo
ou beneficio fiscal, que a proposta caracteriza, depende de lei específica que
regule exclusivamente a matéria (C.F., art 150, § 6 0) e de deliberação dos
Estados sobre a forma como serão concedidos e revogados tais benefícios
(C. F., art. 155, § 20, Xli, "g").

No caso, esses pressupostos de ordem constitucional não ocorrem,
impondo-me o dever de recusar aceitação à proposta.

A par dessas considerações, observo, ainda, que o Fundo de Incentivo à
Industrialização - FIND - destina-se também a assegurar a criação de
oportunidades de emprego ou novos postos de trabalho, não se justificando,
por isso mesmo, a instituição de programa com igual finalidade.

São esses os motivos de ordem constitucional e de interesse público que
me levam a opor veto à Proposição de Lei n° 13.428, que devolvo à egrégia
Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos de de 1997.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Márcio Reinaldo Moreira, Deputado Federal, encaminhando cópia

de pronunciamento em que se defende de acusações do Sr. Guilherme
Duque Estrada, veiculadas pelo jornal "O Globo". (- A Comissão de
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Fiscalização Financeira.)

Da Sra. Regina Assumpção, Senadora, e do Sr. Reinaldo César de Lima
Guimarães, Secretário Executivo da Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Espinhaço, agradecendo o envio de informações
prévias sobre projetos em tramitação nesta Casa.

Do Sr. Carlos Velloso, Presidente em exercício do STF, solicitando
informações sobre o alegado em petição em que o Governador do Estado
propõe ação direta de inconstitucional idade contra o art. 62, inciso XXIII,
alínea sdn, da Constituição do Estado, com a redação dada pelo art. 1 0 da
Emenda à Constituição n°26, de 10/7/97.

Do Sr. Mauricio Hasenclever Borges, Diretor-Geral do DNER, informando,
em resposta a pedido do Deputado Dimas Rodrigues, que, no momento, não
há recursos financeiros para a duplicação da BR-135 no trecho Sete Lagoas-
Montes Claros.

Do Sr. Tarcísio Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora, solicitando
seja dispensada atenção ao mencionado município quando da elaboração do
orçamento para 1998: tendo em vista a retomada de seu crescimento
econômico, serão necessários investimentos públicos estaduais e federais e
a cooperação de órgãos internacionais de financiamento, para que se
mantenha o nível de qualidade de vida. (- A Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG, informando, em
resposta a pedido dos Deputados Anderson Adauto, Antônio Júlio, Toninho
Zeitune, Antônio Andrade, Antônio Roberto e Geraldo Rezende
(parcelamento dos débitos das Prefeituras Municipais em 100 parcelas), que,
segundo as normas vigentes, tal parcelamento está sendo feito em até 72
meses e que tramita nesta Casa um projeto de lei dando nova
regulamentação à matéria.

Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente da TELEMIG, informando, em
atenção a pedido do Deputado Dimas Rodrigues, que a implantação do
serviço móvel celular no Município de Rio Pardo de Minas está prevista para
o 1 0 semestre de 1998; quanto ao Município de Montezuma, não é possível
precisar a época da implantação do mencionado serviço.

Do Sr. Saulo Levindo Coelho, Presidente da TELEMIG, informando, em
atenção a requerimento do Deputado Paulo Schettino, que estão sendo
tomadas as providências para a instalação de telefone público no povoado
de Mato Dentro, no Município de Soledade de Minas.

Do Sr. Eduardo Graeff, Subchefe para Assuntos Parlamentares da
Presidência da República, encaminhando cópia de oficio do Ministério das
Relações Exteriores que trata da escolha de cidade para sediar secretaria
administrativa de apoio às negociações da Área de Livre Comércio das
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Américas - ALGA.

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração (2), informando, em atenção a requerimentos da Comissão de
Constituição e Justiça, que foram consultadas as Secretarias de Saúde, a
respeito de imóvel a ela vinculado, objeto do Projeto de Lei n°1.163/97, e da
Fazenda, a respeito de imóvel a ela vinculado, objeto do Projeto de Lei n°
1.220197. (- A Comissão de Constituição e Justiça.)

Do Sr. Homero Ferreira Diniz, Superintendente de Negócios da Caixa
Econômica Federal, informando a liberação de recursos financeiros à
COPASA-MG. (- A Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do Sr. Sérgio Antônio R. S. Braga, Vice-Presidente Executivo da
TELEMIO, informando, em atenção a oficio do Deputado Dimas Rodrigues, a
impossibilidade de se precisar a data de implantação do serviço móvel
celular no Município de Monte Azul, por razões orçamentárias.

Do Sr. Hans Kampik, Diretor da Delegação Regional em Minas Gerais da
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, agradecendo o empenho
da Casa que possibilitou o êxito do Simpósio Tecnológico de Baden-
Württemberg, realizado nos dias 12 e 1316197, nesta Capital.

Da Associação dos Servidores do Departamento de Recursos Hídricos do
Estado de Minas Gerais - DRH -MG - t solicitando a equiparação de seus
salários com os dos servidores de outras entidades que exercem as mesmas
funções. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Lázaro de Mello Brandão, Presidente do Banco Bradesco S.A.,
encaminhando o relatório anual de 1996 da instituição.

Do Sr. Antônio T. Chequer, agradecendo ao Deputado Roberto Amaral a
manifestação de pesar pelo falecimento de seu pai, Antônio Chequer.

Da Sra. Wilma Aparecida Buifoni Leite, agradecendo ao Deputado Marco
Régis a manifestação de pesar pelo falecimento de sua irmã Thereza
Buifoni.

TELEGRAMAS
Dos Srs. Arlindo Porto, Ministro da Agricultura, e Francisco Horta,

Deputado Federal, agradecendo o envio de informações prévias, sobre as
proposições em tramitação nesta Casa. -

CARTÃO
Do Sr. Zaire Rezende, Deputado Federal, agradecendo o envio de

informações prévias, sobre as proposições em tramitação nesta Casa.

Apresentação de Proposições
0 Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a
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palavra aos oradores inscritos para a ? Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:
REQUERIMENTO

N° 2.230197, do Deputado Anderson Adauto, solicitando se faça apelo ao
Governador do Estado para que as perícias solicitadas pelo Poder Judiciário
sejam realizadas pela Secretaria da Saúde e pelo DER-MG caso o advogado
da parte que necessitar da perícia seja Defensor Público ou caso tenha sido
concedida assistência jurídica gratuita à parte que necessitar da perícia. (- A
Comissão de Justiça.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
• Deputado Marta Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

funcionários desta Casa, pessoas presentes nas galerias, é com muito prazer
que queremos saudar a reabertura dos nossos trabalhos neste ano
legislativo. Dessa forma, congratulamo-nos com todos os Deputados na
expectativa de que tenhamos mais um semestre de trabalho profícuo, tanto
na Assembléia Legislativa de Minas Gerais como no Congresso Nacional. Há
poucos dias, autoridades do Congresso Nacional, parlamentares, Senadores,
reconheceram que nunca se trabalhou tanto no Congresso Nacional como na
atual legislatura. Tivemos um número recorde de projetos de lei, a despeito
do grande volume de medidas provisórias com que governa o Presidente
Fernando Henrique Cardoso, além de um grande número de leis produzidas
na atual legislatura.

Acredito que, com o processo de redemocratização do País, com a nova
fase do parlamento brasileiro, com o amadurecimento político da sociedade
e, por conseguinte, com maiores cobranças sobre o parlamento - sobre o
Congresso Nacional, as Assembléias Legislativas e as Câmaras Municipais -,
iremos ter, cada vez mais, este parlamento profícuo, produtivo.

Queremos aproveitar o ensejo para aqui registrar um acontecimento
ocorrido ontem, no Palácio da Liberdade, de suma importância para os
anseios da Nação, que, como afirmou o Secretário da Educação e
Coordenador do Governo de Minas para a Reforma Agrária, João Batista dos
Mares Guia, deseja que este País possa ter uma reforma agrária e, por
conseguinte, vislumbrar novos horizontes para o povo brasileiro.

O Sr. João Batista dos Mares Guia, em brilhante pronunciamento, disse
que a reforma agrária chega a Minas Gerais porque hoje ela não é apenas
um anseio dos trabalhadores rurais, do homem do campo, mas também de
alguns governantes, de alguns palácios estaduais - nesse caso, já conseguiu
sensibilizar o Governador Azeredo. Nas palavras do Secretário e
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Coordenador da Reforma Agrária, ela já chegou ao Palácio da Liberdade.

No acontecimento de ontem, tivemos momentos de emoção, com a
presença de representantes da Igreja, dos trabalhadores rurais, Prefeitos de
Minas Gerais, além, é claro, de autoridades maiores, como o Governador do
Estado, Eduardo Azeredo, que assinou vários convênios, juntamente com o
Ministro da Política Fundiária, Raul Jungmann, e o Presidente Nacional do
INCRA, Milton Seligman. Foram assinados importantes convênios para que a
reforma agrária avance em Minas Gerais. Por exemplo, o Projeto para a
Terra, projeto do Governo de Minas Gerais que reestrutura e descentraliza a
situação fundiária do Estado, beneficiando mais de 67 áreas de
assentamento. O Ministro da Reforma Agrária, Raul Jungmann, anunciou
que o Governo Federal destinará R$30.000.000,00 para o Programa Célula
da Terra, que será estabelecido pelo Governo mineiro. Também anunciou
que o Banco do Povo ou, melhor dizendo, o Banco da Terra passa a
funcionar junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.

No acontecimento de ontem, eu poderia dar como alvissareira a presença
do meu partido, o Partido Popular Socialista, ali representado pelo próprio
Ministro Jungmann, egresso de nossas hostes; a presença do Prefeito de
Buritis, Pe. José Vicente, que em seu município também dá diretrizes
objetivando a reforma agrária; a presença do Prefeito de Paracatu, Almir
Paraca, nosso ex-companheiro nesta Casa, pelo PT, que ali estava com a
delegação de Paracatu; e de diversos outros Prefeitos de Minas Gerais.
Acredito que esse foi um momento de decisões e de congraçamento, que
poderia atenuar a fala recente de um dos dirigentes do Movimento dos
Trabalhadores Sem Terra, José Pedro Stédile, momento em que todos
procuram se unir. Acredito que o Ministro Jungmann, por sua origem
partidário-ideológica, é, no momento, o homem mais indicado para conduzir,
em nível governamental, o assunto da reforma agrária no Pais. Acredito que
o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, durante sua marcha para
Brasília, foi injusto com o Ministro Jungmann, quando dizia que não
dialogaria com ele. Penso que, embora possa representar um governo de
coalizão, de social-democracia e de liberais, ele tem uma história de vida e
um compromisso partidário-ideológico que, tenho certeza, darão boas
diretrizes para a reforma agrária. E isso o que tínhamos a dizer, Sr.
Presidente. Muito obrigado.

? Fase

Abertura de Inscrições
0 Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência
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passa à Y Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de
comunicações e os pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as
inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo comunicações a serem feitas, Líderes

inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária de debates de segunda-
feira, dia 4, às 20 horas. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.221197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.221197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, pretende

declarar de utilidade pública a entidade Guarany Futebol Clube, com sede no
Município de Mariana.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça examinou o
projeto, não encontrando Óbices à sua tramitação.

Vem a proposição, agora, a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
O Guarany Futebol Clube formula e executa programas de caráter

esportivo, visando ao desenvolvimento da educação física em todas as suas
modalidades. Proporciona, ainda, a seus associados eventos de caráter
educativo e beneficente, configurando-se o seu trabalho como necessário e
importante para eles.

Tais iniciativas justificam plenamente a declaração de sua utilidade pública
por esta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no 1 0 turno, do Projeto de

Lei n°1.221/97 como redigido originalmente.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1997.
Gilmar Machado, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.196197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.196197, do Deputado Paulo Piau, objetiva declarar de

utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Viçosa - ASCORV -
com sede no Município de Viçosa.
Aprovado o projeto em 1 0 turno, na forma proposta, cabe a esta Comissão



is
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o projeto em

pauta, entendemos ser relevante declarar de utilidade pública a referida
Associação, tendo em vista a importância de seus trabalhos na divulgação
da prática do atletismo, contribuindo para a saúde, a cultura e a integração
do povo.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.196197 no 20 tumo, como apresentado originalmente.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1997.
Gilmar Machado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 11 3fl REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 4 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Geraldo Rezende
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): P Fase: Ata - Correspondência: Mensagens n°s 206 a
209197 (Projetos de Lei n°s 1.295 e 1.296197 e vetos às Proposições de Lei
nos 13.416 e 13.427), do Governador do Estado; Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.297 a 1.300197 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Dimas Rodrigues e Marco Régis (2) - 2a Fase:
Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas -
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Dilzon Meio - Aílton

Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Dimas Rodilgues -
Ermano Batista - Gil Pereira - Ibraflim Jacob - José Henrique - José Maria
Barros - Leonídio Bouças - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Ferreira -
Rêrnolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Às 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.

l a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

ia Fase

Ata
- O Deputado Roberto Amaral, 2°-Secretário "ad hoc", procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- 0 Deputado Marco Régis, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte
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correspondência:

"MENSAGEM N° 206197*
Belo Horizonte, 25 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que institui o
Programa Estadual de Crédito Popular, tendo por objetivo possibilitar o
acesso ao crédito a agentes econômicos do mercado informal e a micro e
pequenas empresas.

Para conhecimento dessa Casa e instrução do processo legislativo, estou
anexando a esta mensagem o inteiro teor da nota técnica elaborada pela
Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral e pelo Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, contendo esclarecimentos
sobre o projeto de lei e as razões de interesse público que recomendam a
sua adoção.

Por se tratar de matéria urgente, solicito a Vossa Excelência que o projeto
seja apreciado com observância do disposto no artigo 69 da Constituição do
Estado.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
Nota Técnica

Programa Estadual de Crédito Popular
A ampliação de políticas ativas de geração de emprego e renda é

demanda crescente da sociedade. Visando a atender este legítimo anseio da
sociedade, o Programa Estadual de Crédito Popular vem fortalecer a política
social do Govemo mineiro, dotando-o de instrumento adequado a possibilitar
o acesso ao crédito a micro e pequenos empresários dos setores formal e
informal da economia.

Cobrindo lacuna existente no sistema de financiamento tradicional, que
marginaliza enorme faixa da população de baixa renda, o Programa terá
como alvo pequenas unidades produtivas que apresentem grande potencial
empreendedor. Os financiamentos serão concedidos com rapidez e sem
entraves burocráticos, com base em experiências bem sucedidas no País e
no exterior. Isto não significa que o Programa se revista de cunho
assistencialista, pois os recursos serão aplicados com encargos financeiros
positivos, portanto sem subsídios, com garantias e obrigação de retomo dos
créditos concedidos por parte dos benefiários finais.

As prioridades para a aplicação dos recursos do Programa serão
estabelecidas, no nível estadual, pela Comissão Estadual de Emprego e, no
nível municipal, pela respectiva Comissão Municipal de Emprego.



21
O projeto de lei prevê que a execução do Programa será acompanhada por

um Grupo Coordenador, constituído por representantes do Governo mineiro,
dos municípios e de instituições privadas.

As condições dos financiamentos serão estabelecidas pelo Grupo
Coordenador.

O Programa será financiado com recursos a serem geridos pelo Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, do qual participarão o próprio
Banco, o Estado e os municípios onde for executado o Programa e outras
entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais. Cabe destacar
que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES -
dispõe de recursos destinados ao crédito popular, nos termos do projeto de
lei, e já manifestou a intenção de participar do programa de Minas Gerais.

Os recursos do Programa serão aplicados pelo BDMG mediante a abertura
de crédito rotativo à Associação Estadual de Crédito Popular ou às
associações de crédito popular, as quais efetuarão os financiamentos aos
beneficiários finais.

A Associação Estadual de Crédito Popular, a ser instituída por iniciativa do
Poder Executivo, será uma associação civil, não governamental, sem fins
lucrativos e que poderá contar com a participação de entidades públicas e
privadas, nacionais e internacionais.

O projeto de lei contém autorização para o Estado de Minas Gerais e o
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG - participarem da
Associação Estadual.

As associações municipais, já existentes ou criadas para participarem do
Programa, também serão organizações não governamentais, com objetivos
e características semelhantes aos da Associação Estadual e, inclusive,
poderão ser instituídas por iniciativa de um ou mais municípios.

Cabe destacar, finalizando, a previsão contida no presente projeto de lei,
?	de que o Programa contará com apoio das Administrações Regionais do

Governo.
PROJETO DE LEI N° 1.295197

Institui o Programa Estadual de Crédito Popular e dá outras providências.
Ad. 1 0 - Fica instituído o Programa Estadual de Crédito Popular, com o

objetivo de possibilitar o acesso ao crédito a agentes econômicos do
mercado informal e a micro e pequenas empresas, visando à criação ou
expansão de atividades econômicas.

Art. 20 - O Programa Estadual de Crédito Popular será mantido com
recursos orçamentários do Estado, do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. - BDMG -, dos municípios onde for executado o Programa e com
recursos de outras entidades, públicas e privadas, nacionais e internacionais.

Art. 30 - Poderão ser beneficiários finais de operação de financiamento no
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âmbito do Programa:

- pessoas físicas cuja receita do negócio a ser apoiado seja relevante
para a renda familiar;

II - pessoas jurídicas, cooperativas e outras formas de associações,
legalmente constituídas e que associem o trabalho e a gestão do próprio
empreendimento.

Parágrafo único - Os recursos do Programa serão aplicados mediante a
abertura de crédito rotativo à Associação Estadual de Crédito Popular ou a
outras associações de crédito popular em nível municipal ou intermunicipal,
que efetuarão os financiamentos aos beneficiários finais, observadas as
decisões dos comitês de crédito.

Art. 40 - As condições do crédito rotativo bem como dos financiamentos a
serem concedidos aos beneficiários finais serão definidas pelo grupo
coordenador do Programa, em especial no que se refere a:

- com relação ao crédito rotativo:
a) limites de valores por associação;
D) formas de garantias ao crédito concedido;
c) prazos;
II - com relação aos financiamentos concedidos aos beneficiários finais:
a) itens apoiáveis;
b) limites de valores de empréstimos e de participação dos recursos do

Programa no empreendimento;
c) limites de faturamento das empresas a serem atendidas;
d) prazos de amortização e de carência;
e) valor mínimo da prestação de amortização.
Parágrafo único - Deverão ser observados os seguintes princípios na

aplicação dos recursos do Programa:
1. encargos financeiros positivos;
2. garantias reais ou fidejussórias;
3. encargos de inadimplemento representados por pena convencional de

até 10% (dez por cento) e juros moratórios, ambos incidentes sobre saldo
devedor reajustado, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

Art. 50 - As prioridades para a aplicação dos recursos do Programa
Estadual de Crédito Popular serão estabelecidas, no nível estadual, pela
Comissão Estadual de Emprego e, no nível municipal, pela respectiva
Comissão Municipal de Emprego.

Art. 60 - O Programa Estadual de Crédito Popular contará com um Grupo
Coordenador, composto de representantes dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral;
II - Secretaria de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da Criança e

do Adolescente;



rs

23
III - Comissão Estadual de Emprego;
IV - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais -

SEBRAE-MG -;
V - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que

exercerá as atividades de secretaria executiva, prestando o apoio
administrativo necessário;

VI - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG -;
VII - Federação das Associações Comerciais, Industriais, Agropecuárias e

de Serviços do Estado de Minas Gerais - FEDERAMINAS -;
VIII - representantes dos municípios participantes do Programa.
Parágrafo único - Caberá ao Grupo Coordenador:
1. aprovar o regulamento do Programa;
2. elaborar a política geral de aplicação de recursos, fixando diretrizes e

condições, de acordo com as prioridades estabelecidas pela Comissão
Estadual de Emprego;

3. aprovar a remuneração dos agentes financeiros e estabelecer limites
dos gastos administrativos das entidades envolvidas;

4. supervisionar a execução do Programa, avaliando seus resultados;
S. definir critérios para credenciamento das associações regionais ou

municipais ou intermunicipais e promover o seu credenciamento.
Art. 7°-O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG - será

o gestor, agente financeiro e administrador dos recursos do Programa
Estadual de Crédito Popular, com as seguintes atribuições:

- elaborar o regulamento do Programa;
II - representar os participantes, na qualidade de mandatário;
III - contratar as operações de abertura de crédito rotativo;
IV - aplicar as disponibilidades de recursos;
V - efetuar os pagamentos devidos aos participantes;
VI - promover a cobrança dos créditos concedidos, em todas as instâncias;
VII - acompanhar a aplicação dos recursos, inclusive auditando a

contabilidade das associações participantes;
VIII - elaborar a proposta orçamentária relativa às aplicações do Estado;
IX - emitir relatórios periódicos sobre o desempenho do Programa.
Parágrafo único - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. -

BDMG - poderá transigir, para efeito de acordo quanto às penalidades
previstas no item 3 do parágrafo único do artigo 40, podendo, a seu critério e
mediante justificativas consubstanciadas, isolada ou cumulativamente:

1 - conceder dilatação dos prazos;
2- reduzir ou dispensar a pena convencional;
3 - reduzir ou dispensar juras moratórios.
Art. 60 - A Associação Estadual de Crédito Popular de que trata o parágrafo
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único do artigo 30, a ser instituída por iniciativa do Poder Executivo, será
uma associação civil, sem fins lucrativos e poderá contar com a participação
de entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais.

§ 1 0 - Caberá à Associação Estadual de Crédito Popular, entre outras
atribuições estatutárias:

1 - receber, administrar, aplicar e reaplicar os recursos provenientes do
crédito rotativo aberto pelo BDMG;

2 - prestar assistência técnica às demais associações envolvidas no
Programa, em especial no desenvolvimento de recursos humanos;

3 - motivar os potenciais tomadores dos recursos e informá-los sobre os
objetivos e normas do Programa;

4 - prestar contas da aplicação dos recursos na periodicidade e forma
exigidas pelos órgãos colegiados e pelo BDMG;

5 - efetuar o resgate do financiamento ao BDMG, no vencimento do
contrato.

§ 20 - Ficam o Estado e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
- BDMG - autorizados a participar da Associação Estadual de Crédito
Popular.

Art. 90 - As associações municipais ou intermunicipais previstas no
parágrafo único do artigo 30 serão organizações não governamentais, que
poderão ser criadas por iniciativa de um ou mais municípios, com objetivos e
características semelhantes aos da Associação Estadual de Crédito Popular.

Art. 10- Em cada município ou grupo de municípios onde for executado o
Programa, será criado um Comitê de Crédito, com a finalidade de decidir
sobre concessão de crédito aos beneficiários finais, de acordo com as
prioridades estabelecidas pela Comissão Municipal de Emprego, e cuja
composição será estabelecida em regulamento.

Art. 11 - As Regiões Administrativas do Estado prestarão apoio ao
Programa, cabendo-lhes, ainda, participar dos Comitês de Crédito e
assessorar o Grupo Coordenador em suas decisões estratégicas e avaliação
do Programa.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
dc o art. 220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 207/97*

Belo Horizonte, 25 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e
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manifestação dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso projeto de lei,
que dá nova redação ao artigo 3 0 da Lei n°10.624, de 16 de janeiro de 1992,
que trata da Secretaria de Estado da Habitação.

A medida objetiva redefinir a competência da Secretaria de Estado da
Habitação, com a conseqüente alteração da atual redação do artigo 3 0 da Lei
n° 10.624, de 16 de janeiro de 1992, relativamente à assistência aos
municípios junto a organizações públicas e privadas, em programas de
desenvolvimento urbano e de serviços de infra-estrutura e saneamento,
entre outras.

Solicitando a Vossa Excelência que atribua ao projeto de lei em destaque o
prazo de tramitação a que se refere o artigo 69 da Constituição do Estado,
sirvo-me da oportunidade para renovar-lhe o meu elevado apreço e especial
consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1 .296197

Dá nova redação ao artigo 30 da Lei n° 10.624, de 16 de janeiro de 1992.
Art. 1 0 - O artigo 30 da Lei n° 10.624, de 16 de janeiro de 1992, alterada

pela Lei n° 12.222, de 1 0 de julho de 1996, passa a ter a seguinte redação:
'Art. 30 - Compete à Secretaria de Estado da Habitação:

- subsidiar a formulação de políticas, diretrizes e planos governamentais
no que se refere à habitação e responder pela sua implementação;

II - compatibilizar programas, projetos e atividades habitacionais estaduais
com os de níveis federal e municipal;

III - coordenar, acompanhar e avaliar, em nível estadual, as ações relativas
à habitação a cargo de órgãos, entidades ou instituições controladas ou
mantidas pelo Governo dó Estado;

IV - articular-se com organizações públicas e privadas que atuem no setor,
notadamente na participação em projetos e programas que promovam
redução de custos e maior produtividade;

V - promover a descentralização e interiorização de suas ações, inclusive
por intermédio de associações microrregionais;

VI - coordenar, supervisionar e executar, por si ou por terceiros, o
levantamento e o cadastramento das carências habitacionais, visando a
subsidiar a definição dos programas governamentais para o setor;

VII - promover entendimentos e negociações junto ao Governo Federal e
aos órgãos de fomento e desenvolvimento, visando à captação de recursos;

VIII - desenvolver ações que visem ao atendimento da população carente,
em termos de habitação, quando em situação de emergência ou de
calamidade pública;

IX - exercer a supervisão das atividades de entidades da administração
indireta que a ela se vinculam;
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X - articular-se com organizações públicas e privadas, visando à melhoria

no atendimento aos municípios quanto aos serviços de infra-estrutura e
saneamento;

Xl - orientar e assistir os municípios na elaboração e implantação de
programas de desenvolvimento urbano e ocupação do solo, em coordenação
com organizações públicas e privadas do setor;

XII - exercer outras atividades correlatas.'
Art. 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 Administração

Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 220, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
'MENSAGEM N° 208197*

Belo Horizonte, 25 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto total â Proposição de Lei
n° 13.416, que dispõe sobre a publicação da relação dos estabelecimentos
multados por poluição e degradação ambiental.

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

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

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

A Proposição de Lei n° 13.416, que me foi encaminhada para sanção,
dispõe sobre a publicação da relação dos estabelecimentos multados por
poluição e degradação ambiental, que deverá ser feita anualmente, no diário
oficial do Estado, compreendendo os estabelecimentos comerciais e
industriais que tenham infringido as normas de proteção dos recursos
ambientais.

A iniciativa da apresentação do projeto deixa perceber a preocupação do
seu autor com a questão do meio ambiente, que impõe ao Governo e à
sociedade civil o dever de fiscalizar e reprimir condutas que lhe possam
causar danos.

Cabe, no entanto, considerar que a publicidade recomendada pela
proposição em causa, no sentido de que sejam divulgados os nomes dos
estabelecimentos multados por poluição ambiental, decorre do próprio
sistema de apuração de infração à legislação do meio ambiente, que se
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instaura por meio de autuação, prossegue com a defesa do autuado e
culmina com a decisão do órgão julgador, seguida de informação ao
Ministério Público sobre as ocorrências de conduta ou atividade considerada
lesiva ao meio ambiente (C. E., artigos 214, § 5 0 , e 215), para a adoção das
providências judiciais cabíveis, assim ficando assegurada a transparência
dos atos da apuração e a publicidade do nome do infrator e da multa que
eventualmente lhe tenha sido imposta, de conformidade com o permissivo
constitucional do devido processo legal.

Vê-se, assim, que o Estado dispõe de legislação que pune as ações
contrárias ao meio ambiente e resguarda a publicidade das respectivas
apurações, não se justificando, por isso mesmo, a sanção de proposta com o
mesmo objetivo.

São esses os motivos que me levam a vetar a Proposição de Lei n°
13.416, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 24 de julho de 1997.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

"MENSAGEM N° 209197*
Belo Horizonte, 31 de julho de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excelência que, no uso

de atribuição que me confere o artigo 90, inciso VIII, combinado com o artigo
70, inciso II, da Constituição do Estado, opus veto parcial à Proposição de
Lei n° 13.427, que estabelece as diretrizes para o Orçamento Fiscal e o
Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o
exercício de 1998.

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

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

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

Ao examinar a Proposição de Lei n° 13.427, que estabelece as diretrizes
para o Orçamento Fiscal e o Orçamento de Investimento das Empresas
Controladas pelo Estado para o exercício de 1998, sou levado, por motivos
de ordem constitucional e de interesse público, a excluir da sanção os
dispositivos a seguir considerados.

Assim é que deixo de acolher o inciso Xli do artigo 90 da proposição, que
inclui entre os quadros que acompanham a proposta orçamentária
demonstrativo regionalizado do montante e da natureza dos investimentos
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para o exercício de 1996, por município, por caracterizar procedimento cuja
complexidade requer estudo prévio e consideração de dados objetivos para a
sua adoção.

O artigo 13 prevê a implantação e o custeio de unidades do Programa
Estadual de Proteção ao Consumidor - PR000N -, a serem criadas em cada
uma das cidades-sede das regiões administrativas do Estado.

A esse propósito, devo observar que as atividades do Programa Estadual
de Proteção ao Consumidor, em conformidade com o disposto no artigo 14
do ADCT e na Lei Complementar n° 34, de 12 de setembro de 1994, foram
transferidas para a Procuradoria-Geral de Justiça, que as vem cumprindo de
modo amplo e eficiente, por meio de seus órgãos próprios nas comarcas do
Estado.

Não se justifica, assim, a proposta de criação de unidades do PROCON
nas regiões do Estado, uma vez que a ação de defesa do consumidor, no
interior, já constitui atribuição especifica do Ministério Público.

Por sua vez, o artigo 18, ao projetar normas para o exercício de 1999, foge
ao objetivo da proposição, que se limita a estabelecer diretrizes para os
orçamentos de 1998.

No que toca ao investimento em projetos de informática, sobre o qual
dispõe o artigo 42, considero que a matéria deve ser objeto de tratamento
que a libere de limitações, de modo que se assegure maior amplitude na
utilização do avanço tecnológico propiciado pela informática.

Deixo de sancionar, igualmente, o artigo 50, porquanto a exigência no
sentido de os projetos de lei serem justificados já resulta de norma da
Constituição do Estado (art. 90, VI), de cumprimento obrigatório, ao exigir
que o Governador fundamente as matérias encaminhadas ao exame do
Poder Legislativo.

Existindo, portanto, norma expressa sobre o assunto, em nível
constitucional, não é recomendável a adoção de proposta de sentido
repetitivo, estendendo-se o veto, por via de conseqüência, ao parágrafo
único do artigo ora examinado.

Recuso adesão, também, ao artigo 51, pelo qual se pretende instituir regra
dispensável sobre concessão de natureza tributária, uma vez que tal matéria
é regida de forma mais ampla pela Constituição do Estado. Dispõe, com
efeito, a Carta Estadual que deverá integrar a lei orçamentária anual
demonstrativo detalhado identificando, de maneira regionalizada, os efeitos,
sobre as receitas e despesas, decorrentes de isenções, remissões, subsídios
e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia (art. 157, § 1 0, VII)
que compõem as ações programadas pelo Governo para o exercício
correspondente.

Trata-se, como se vê, de tratamento prescrito como próprio de lei
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orçamentária, como prevê a Constituição, em resguardo do equilíbrio das
contas públicas.

São esses os motivos que me conduzem a vetar o inciso XII do artigo 9 0 e
os artigos 13, 18, 42, 50 e parágrafo único e 51 da Proposição de Lei no
13.427, que devolvo à egrégia Assembléia Legislativa, para reexame.

Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos 30 de julho de 1997.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS
Do Sr. Bonifácio de Andrada, Deputado Federal, informando, em atenção à

solicitação dos Deputados Gilmar Machado e Ronaldo Vasconcellos,
relativamente à matéria que trata do Fundo de Estabilização Fiscal, que se
pode contar com seu total apoio para que ela seja analisada atentamente e
para que se encontre a melhor solução para o caso.

Do Sr. Nobuhiro Karashima, Prefeito Municipal de Sacramento, solicitando
apoio à Emenda n° 25 ao Projeto de Lei n° 1.21 8/97. (- A Comissão de
Saúde.)

Do Sr. Jorge das Graças Esteves dos Santos, Presidente da Câmara
Municipal de Ouro Preto, encaminhando cópia do Requerimento n° 99197,
aprovado por unamidade naquela Casa, em que se solicita a realização de
uma reunião especial com a Comissão de Educação, com o objetivo de se
analisar o Decreto n° 2.208, do Presidente da República, o qual reformula a
educação profissional. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Roberto Pedro Bento, Presidente em exercício da Câmara
Municipal de Divinópolis, encaminhando cópia de moção de apoio à PMMG,
subscrita por todos os Vereadores àquela Casa Legislativa, em virtude das
últimas manifestações dos policiais militares por melhorias salariais. (- A
Comissão de Defesa Social.)

Do Pe. Antônio Sérgio Palombo de Magalhães, Presidente da filial da Cruz
Vermelha Brasileira em Minas Gerais, encaminhando documentos referentes
aos processos movidos pelo Ministério Público Federal, tendo como ré a Sra.

o	Mavy d'Aché Assumpção Harmon. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)
Dos servidores da Superintendência Regional da Fazenda Sul, da

Secretaria da Fazenda, em Varginha, solicitando apoio da Casa à aprovação
'	do Projeto de Lei n° 1.214197. (- A Comissão de Administração.)

Da Sra. Cleonice Joana de Souza, Presidente da Associação dos
a Familiares de Doentes Mentais, de Juiz de Fora, solicitando o apoio da Casa

à aprovação do Projeto de Lei n° 576196, do Deputado Hely Tarqüinio. (- A
Comissão de Saúde.)
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Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a
palavra aos oradores inscritos para a j3 Fase do Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.297/97

Autoriza o Poder Executivo a realizar as perícias solicitadas pelo Poder
Judiciário a pessoas de partas recursos financeiros, por meio da Secretaria
de Estado da Saúde e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar as perícias

requisitadas pelo Poder Judiciário, por meio da Secretaria de Estado da
Saúde e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas
Gerais - DER-MG.

Parágrafo único - A perícia só será concedida à parte que tiver como
advogado, atuando no processo, o Defensor Público, ou no caso de ser
concedida assistência jurídica gratuita à parte que necessitar da perícia.

Art. 20 - As perícias médicas ficam a cargo da Secretaria de Estado da
Saúde e as que envolvem matérias relacionadas com Engenharia ficam a
cargo do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais
- DER-MG.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 1 0 de julho de 1997.
Anderson Adauto
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 5 0, inciso 1-XXIV,

determina seja prestada assistência jurídica integral e gratuita às pessoas
que comprovarem a insuficiência de seus recursos financeiros, com o intuito
de se garantir o principio da igualdade das condições dos desiguais perante
a Justiça.

Pelo mesmo motivo, o mencionado Diploma Legal prevê, em seu art. 134,
a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional, que
tem por objetivo orientar juridicamente e defender, em todos os graus, as
pessoas mais necessitadas.

Entretanto, se, durante a tramitação do processo, é necessária a realização
de perícia para dirimir alguma dúvida e a parte não possui recursos
financeiros para pagá-la, esta deixa de ser feita, e a sentença pode ser
desfavorável à parte que não conseguiu arcar com o ônus do pagamento do
perito. Muitas vezes, por esse motivo, processos são arquivados.

Assim sendo, é justo que o Estado preste esse tipo de serviço, a fim de
garantir que os mais pobres utilizem a tutela jurisdicional do Estado em sua
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plenitude.

Em face do exposto, solícito o apoio dos nobres pares à aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos e Garantias
Fundamentais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.
195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.298/97
Declara de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia de Alterosa, com

sede no Município de Alterosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Santa Casa de Misericórdia

de Alterosa, com sede no Município de Alterosa.
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 3 de julho de 1997.
Marco Régis
Justificação: A proposição tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Santa Casa de Misericórdia de Alterosa.
Fundada em 22111193, a instituição vem desenvolvendo relevante trabalho

social na área da saúde, atendendo a comunidade pelo SUS.
A declaração de sua utilidade pública é o reconhecimento do seu trabalho

• uma forma de possibilitar sua ampliação e melhoria.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

• de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do ar!. 195, c/c O
ar!. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.299/97
Autoriza o Estado a assumir a gestão e a manutenção de trechos

rodoviários.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ar!. 1 0 - Fica o Estado autorizado a assumir a gestão e a manutenção dos

seguintes trechos rodoviários:
- segmento da MG-220 entre o Distrito de Conselheiro Mata, no Município

de Diamantina, e a sede do Município de Monjolos, com 25km;
II - segmento da MG-220 entre as sedes dos Municípios de Monjolos e

Santo Hipólito, com 15km;
III - 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 do Pirapama e

Presidente Juscelino, com 40km.
AI. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
AI. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, 3 de julho de 1997.
João Batista de Oliveira
Justificação: Os trechos rodoviários mencionados são segmentos de

rodovias estaduais com gestão e manutenção a cargo das Prefeituras dos
municípios por eles servidos.

São trechos rodoviários de revestimento primário (cascalho), que, para se
manterem transitáveis, exigem constantes serviços de manutenção por parte
das Prefeituras, que, para executá-los, ainda que precariamente, quase
sempre têm que usar recursos que seriam normalmente aplicados no
atendimento de demandas estritamente locais.

A transferência da responsabilidade de gestão e manutenção desses
segmentos rodoviários para o Estado estancaria a constante sangria de
recursos daquelas Prefeituras. O Estado, por sua vez, não estaria atendendo
a demandas locais; estaria, apenas, assumindo a responsabilidade pela
conservação de trechos de rodovias estaduais.

A gestão estadual propiciaria manutenção mais ampla e constante desses
pequenos segmentos rodoviários, abrindo novas perspectivas de
desenvolvimento para a região e melhorando, assim, a qualidade de vida
das populações das áreas adjacentes.

Os citados trechos rodoviários cumprem relevante papel na ligação dos
municípios por eles servidos com outras regiões e com a Capital do Estado.
São trechos vitais, também, para o escoamento da produção regional.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N°1.300/97
Concede anistia aos servidores policiais militares que participaram de

movimentos por melhoria salarial.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Au. 1 0 - Ficam anistiados os servidores policiais militares que participaram

de movimentos reivindicatórios por melhoria salarial no mês de junho de
1997.

Art. 20 - O Regulamento Disciplinar da Polícia Militar terá seus efeitos
suspensos sempre que for considerado o envolvimento de servidores
policiais militares no movimento reivindicatório de que trata o 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, 3 de julho de 1997.
João Batista de Oliveira
Justificação: O movimento salarial dos policiais militares é uma

manifestação legítima. 0 achatamento salarial de que têm sido vítimas e a
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situação de opressão existente nos quartéis, sustentados por um comando
militar insensível e um regulamento disciplinar ultrapassado, foram os
grandes responsáveis pelas manifestações públicas e os incidentes delas
decorrentes.

Não se podem punir servidores estaduais em luta por seus direitos
econômicos e sociais, pois isso contraria o espírito democrático hoje reinante
em nossa sociedade. Se a PMMG não está preparada para conviver
pacificamente com as manifestações e reconhecer nos seus servidores
interlocutores legítimos, isso evidencia que quem precisa mudar é a
corporação, ainda atrelada aos postulados do regime militar, e, não, os seus
funcionários.

Os IPM5 instaurados pela corporação policial mineira cobra de nós,
parlamentares estaduais, medida em defesa de um contigente de
trabalhadores com mais de 40 mil membros e de seus legítimos direitos de
expressão, manifestação e reivindicação. Este projeto de lei visa a dar a
esses servidores salvaguarda, que impeça sua exclusão arbitrária da PM
pelo exercício de direito legítimo, como aconteceu no passado, quando duas
tentativas de organização sindical dos policiais foram sufocadas pelo
comando da corporação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa Social para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 108, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São, também, encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Dimas Rodrigues e Marco Régis (2).

23 Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos para a P Fase, a

Presidência passa à ? Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a
leitura de comunicações e pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Dimas Rodrigues - falecimento
do Sr. Alcetides Mendes da Silva, em Porteirinha; e Marco Régis (2) -
falecimento dos Srs. José Salomão e Oaci Rondinelli, em Muzambinho
(Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Líderes inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 5, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada é a publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.198/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise objetiva

declarar de utilidade pública a Liga Patense de Desportos - LPD -, com sede
no Município de Patos de Minas.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que se manifestou por sua legalidade,
constitucionalidade e legalidade, apresentando a Emenda n° 1.

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
De cunho filantrópico, a entidade em análise tem por finalidade a difusão, o

aperfeiçoamento e a prática do futebol no Município de Patos de Minas.
Para o cumprimento de seus objetivos, a LPD desenvolve atividades de

cultura física, concorrendo para criar espírito de solidariedade e ajuda mútua
entre seus filiados.

Consideramos, portanto, relevante e oportuna a iniciativa de declará-la de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.198197

com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.231/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°

1231197 visa a declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de
Engenheiros Civis - IMEC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Realizado o exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
apresentando a Emenda n° 1, vem o projeto a esta Comissão para
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deliberação conclusiva, nos termos do art. 104, 1, uao, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em questão realiza trabalho que objetiva beneficiar os

engenheiros civis no Estado de Minas Gerais.
Dessa forma, representa-os, defende os seus direitos e presta-lhes

assessoria técnica, além de promover cursos e eventos para sua
capacitação.

Merece a instituição, portanto, o título de utilidade pública.
Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.231197 no
1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 4 de agosto de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.060196
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de
Congonhas, com sede no Município de Congonhas.

Aprovado o projeto no 10 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme foi salientado anteriormente, a mencionada Associação contribui

de maneira efetiva para o desenvolvimento do município, representando os
interesses de seus associados na comercialização de produtos e na compra
de insumos. Eleva, assim, a produção rural e o bem-estar social da
comunidade.

Em virtude do meritório trabalho que a entidade vem realizando,
ratificamos o posicionamento favorável desta Comissão no 1 0 turno, por
entender que ela faz jus à declaração de utilidade pública ora proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.060196

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1997.
Elbe Brandão, relatora.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.168/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em tela visa
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a declarar de utilidade pública o Teatro Avesso, com sede no Município de
Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emendas, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Iterando o posicionamento anterior desta Comissão sobre o assunto,

reconhecemos a pertinência em se declarar de utilidade pública a entidade já
mencionada, tendo em vista a importância cultural de seus trabalhos, com
vista ao desenvolvimento e ao estudo da arte dramática no Município de
Belo Horizonte.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de

Lei n° 1.168197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 4 de agosto de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 277° REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 5 DE AGOSTO DE 1997
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - 1° PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nos
1.301 a 1.309197 - Requerimentos n

o
s 2.231 a 2.239197 - Requerimentos da

Comissão de Agropecuária e dos Deputados Paulo Scheltino, Roberto
Amaral, Geraldo Nascimento, Sebastião Costa e João Batista de Oliveira -
Comunicações: Comunicações dos Deputados Wanderley Ávila (2), Marco
Régis (2) e Antônio Júlio - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Ronaldo Vasconcellos, João Batista de Oliveira, Roberto Amaral e Sebastião
Navarro Vieira - 23 PARTE (ORDEM DO DIA): 1° Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento do Deputado
João Batista de Oliveira; deferimento - Votação de Requerimentos:
Requerimentos da Comissão de Agropecuária e dos Deputados Paulo
Sctiettino, Roberto Amaral,Geraldo Nascimento e Sebastião Costa;
aprovação -Requerimento n° 2.033197; aprovação com a Emenda n° 1 -
Requerimentos n

o
s 2.049 e 2.116197; aprovação - 2° Fase: Discussão e

Votação de Proposições: Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n°
1.118197; requerimento da Deputada Maria OUvia; deferimento - Discussão,
em 1° turno, do Projeto de Lei n°1.125/97; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; deferimento - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei
Complementar n° 21197; votação do projeto, salvo emendas; votação
nominal; existência de 'quorum" para discussão; anulação da votação -
Discussão, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 717196; encerramento da
discussão - Discussão, em 1 0 turno, dos Projetos de Lei n

o
s 1.033, 1.066 e

1.078196; encerramento da discussão - Discussão, em 2 0 turno, dos Projetos
de Lei n

o
s 691 e 952196; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO -

ORDEM DO DIA.
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz -

Ivo José - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelrno Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da
Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
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Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão
- Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe
Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista
de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 114h15min, 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.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 1 a Secretária , nas funções de 2°-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.301197

Cria o Programa Estadual de Financiamento ao Educando - PROEFE.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituído no Estado de Minas Gerais o Programa Estadual de

Financiamento ao Educando - PROEFE -, destinado a alunos matriculados
em escolas de nível médio e superior.

Art. 20 - O PROEFE tem por objetivo o financiamento da anuidade escolar,
ou de gastos com manutenção de alunos que comprovarem impossibilidade
de pagar tais despesas com seus próprios recursos ou os de sua família.

Art. 30 - O Programa contará com recursos do orçamento do Estado, de
fontes indicadas pelas instituições financeiras oficiais, pelo Governador do
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Estado ou outros.

Art. 40 - A operacionalização do Programa será responsabilidade do Poder
Executivo.

Art. 50 - Todo aluno matriculado em estabelecimento autorizado ou
reconhecido pela autoridade competente, comprovadas as condições
exigidas pelos arts. 1 0 e 20 desta lei, tem direito a requerer o financiamento.

Art. 60 - O PROEFE terá sede e servidores públicos necessários ao
desempenho de suas tarefas, a critério da autoridade competente.

Art. 70 - Todas as normas e os dispositivos regulamentares relativos ao
Programa, inclusive o sistema de reembolso do beneficio, com vistas a seu
efetivo funcionamento serão estabelecidos por decreto executivo, no prazo
de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação desta lei.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 90 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões. 3 de julho de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: Esta lei pretende comprometer o poder público com a

educação de níveis médio e superior no Estado. A oferta de vagas em
escolas públicas nesses dois níveis de ensino é irrisória em face da
população egressa da escola fundamental.

Justo é que o Estado colabore, com financiamento reembolsável, conforme
as possibilidades da parte financiada, para que se estendam as condições de
acesso aos níveis médio e superior de ensino àqueles que não têm recursos
necessários para o pagamento de seus custos.

Este projeto não pretende agenciar doação de bolsas de estudo. Quer, sim,
financiar despesas com a educação a interessados que se dispõem,
conforme suas possibilidades, a pagar tais financiamentos, uma vez
formados ou profissionalizados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.302/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Campina Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Campina Verde.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 1997.
Geraldo Rezende
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Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de

Campina Verde tem-se destacado nesse município entre as instituições que
se dedicam ao tratamento, à educação, à habilitação, à reabilitação e à
inserção social do excepcional.

De caráter assistencial, a entidade foi fundada há mais de dois anos e tem
diretoria formada por pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelos
cargos que ocupam.

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele município,
apresentamos este projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares à sua
aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.303197
Declara de utilidade pública a Associação Fraternal Amigos do Menor -

AFAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. l - Fica declarada de utilidade pública a Associação Fraternal Amigos

do Menor - AFAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de junho de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: A Associação Fraternal Amigos do Menor - AFAM - está em

funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta por pessoas
idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos que
ocupam. Posto isso, pleiteia sua declaração de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.304197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Teixeiras - APAE -, com sede no Município de Teixeiras.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Teixeiras - APAE -, com sede no Município de
Teixeiras.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 29 de julho de 1997.
Ronaldo Vasconceflos
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Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a Associação de

Pais e Amigos dos Excepcionais de Teixeiras tem diretoria composta de
pessoas idôneas, que não recebem remuneração pelo exercício dos cargos
que ocupam. Posto isso, pleiteia a declaração de sua utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c O
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

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 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Três Marias, com sede no Município de Três
Marias.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de

Três Marias foi fundada em 1512193, tendo como principal finalidade manter
estabelecimentos especializados destinados ao tratamento, à educação, à
habilitação, à reabilitação e à inserção social do excepcional, bem como
incentivar a criação dessas instituições.

O reconhecimento da Associação como de utilidade pública estadual
possibilitará que ela firme parcerias com órgãos do Estado, visando à
melhoria da qualidade de vida das pessoas a quem presta assistência.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.306197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Luz do Universo n° 139, 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 Loja Maçônica Luz do

Universo n° 139, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de julho de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: Tendo como princípios básicos a elevação da ordem, a busca
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da paz e da harmonia e a integração dos pares em todos os fundamentos
filosóficos da ordem universal, a Loja Maçônica Luz do Universo no 139 foi
fundada em 19112182.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública estadual
aumentará suas chances de prestar assistência aos mais necessitados, pois
poderá contar com a ajuda de órgãos públicos estaduais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.307/97
Declara de utilidade pública a entidade Apoio à Mulher, à Criança e ao

Adolescente - AMCA -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Apoio à Mulher, à

Criança e ao Adolescente - AMCA -, com sede no Município de Teófilo Otôni.
Art. 20 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: A AMCA é uma instituição filantrópica, cuja atuação dinâmica

e séria objetiva ampliar os meios de proteção material e psíquica à mulher e
a seus filhos.

Não há desenvolvimento sem justiça social. A pobreza crescente no País
acarreta grandes dificuldades para as famílias de menor poder aquisitivo.

Visando a melhorar as condições de vida de seus assistidos, a entidade
promove cursos sobre saúde, economia doméstica e outros assuntos
relacionados com a vida da mulher.

Para atender especificamente às crianças e aos adolescentes, mantém
creches e escolas, nas quais se promove o desenvolvimento físico,
psicológico e espiritual.

Além disso, a entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres colegas a
esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do ali. 195, c/c o
ali. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.308197
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrada Família, com sede

no Município de Bonfim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos Sagrada



43
Família, com sede no Município de Bonfim.

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 1997.
José Militão
Justificação: O Lar dos Idosos Sagrada Família é uma entidade civil de

caráter filantrópico, sem fins lucrativos, com sede e foro no Município de
Bonfim, cujo objetivo é a prestação de assistência gratuita às pessoas
comprovadamente carentes. Providenciam-se alojamento, alimentação,
vestuário e medicamentos aos necessitados, sem distinção de
nacionalidade, cor, religião, sexo, estado civil ou credo religioso.

Seus estatutos estão registrados no Cartório de Registro de Títulos,
Documentos, Protestos e das Pessoas Jurídicas da Comarca de Bonfim, no
livro A-4, n°s 334 e 335, às fis. 39 a 44, datado de 2719196. Conforme atesta
o Juiz de Direito Substituto da Comarca de Bonfim, Sr. Dailton Alves de
Almeida, o Lar dos Idosos Sagrada Família está em pleno e regular
funcionamento há mais de dois anos, cumprindo as suas finalidades
estatutárias. Sua diretoria é composta por pessoas idôneas, que não auferem
remuneração no exercício de seus respectivos cargos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, Inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.309197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Paraisópolis - APAE.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1°- Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Paraisópolis - APAE.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de julho de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: Fundada em 21110183 e instalada em 1 015185, a Associação

de Pais e Amigos dos Excepcionais de Paraisópolis tem prestado, desde sua
fundação, relevantes serviços à comunidade local.

Reconhecida como de utilidade pública municipal, a instituição busca,
agora, seu reconhecimento em nível estadual, por meio deste projeto.

Estando os requisitos legais para a aprovação deste pleito plenamente
atendidos, espera o signatário obter sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do ad. 195, c/c o
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art. 104, inciso!, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.231197, do Deputado Anderson Adauto, pedindo seja encaminhado

oficio ao Secretário da Fazenda solicitando as informações que relaciona
referentes à questão da privatização do CREDIREAL - S.A.

N° 2.232197, do Deputado Carlos Pimenta, pedindo seja encaminhado
ofício à Fundação João Pinheiro solicitando informações sobre desnutrição e
mortalidade infantil nos municípios do Noite de Minas não pertencentes à
Comunidade Solidária. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.233197, do Deputado Miguel Barbosa, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de pesar pelo falecimento do Sr. Arthur Severiano
Resende, Prefeito Municipal de Campanha. (- À Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.234197, do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado com vistas a que o Estado ceda, em
comodato, o imóvel situado no 1Km 250 da BR-153 ao Município de Araporã.
(- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.235197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Superintendente do Banco do
Brasil em Minas Gerais pela assinatura de convênio que cria linha de crédito
especial para capital de gim aos associados da Câmara de Dirigentes
Lojistas do Município de Montes Claros - CDL.

N° 2.236197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Presidente da Câmara de
Dirigentes Lojistas de Montes Claros - CDL - pela assinatura de convênio que
cria linha de crédito especial para capital de gim aos seus associados. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

N° 2.237197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos
anais da Casa voto de congratulações com o Ministro de Agricultura !
Abastecimento pela passagem do 137 0 aniversário desse Ministério. (- A
Comissão de Agropecuária.)

N° 2.238197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando seja formulado
apelo ao Governador do Estado e ao Diretor-Geral do DER-MG com vistas à
execução de reparos, manutenção, sinalização e fiscalização no trecho da
MGT-122 entre o entroncamento da BR-125 e o Município de Espinosa.

N° 2.239197, do Deputado Geraldo Nascimento, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas à instalação de Estação
Aduaneira do Interior - AEDI - no Município de Timóteo. (- Distribuídos à
Comissão de Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão de
Agropecuária e dos Deputados Paulo Schettino, Roberto Amaral, Geraldo
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Nascimento, Sebastião Costa e João Batista de Oliveira.

COMIJNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações do Deputado

Wanderley Ávila (2), Marco Régis (2) e Antônio Júlio.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, assessoria desta Casa, pessoas presentes nas galerias da nossa
Assembléia, membros da imprensa, retomando os nossos trabalhos deste
semestre, gostaria de tomar público aos meus companheiros Deputados e às
minhas colegas Deputadas um estudo realizado por mim, durante esse
recesso parlamentar, com o objetivo de que a nossa centenária cidade de
Belo Horizonte controle seu nível de poluição atmosférica. Para isso,
apresentamos, para discussão e revisão desta Casa, um programa de
restrição à circulação de veículos automotores na Região da Grande Belo
Horizonte. O que queremos é que nossos veículos, notadamente os
particulares, que são, na verdade, fontes móveis de poluição, tenham a sua
circulação restrita em determinado período do ano, em determinado horário
do dia, a fim de que esses veículos, em número de 800 mil aqui na Capital
do Estado, não poluam tanto a nossa atmosfera com a produção de
descarna de fumaça preta, ou que a produzam em menor quantidade que a
produzida hoje. A nossa idéia tem o pressuposto de tentar controlar ou
diminuir a emissão dos poluentes monóxido de carbono - CO - e dióxido de
enxofre - SO2 -. E um trabalho preventivo e, acima de tudo, para que o
princípio da precaução seja estabelecido em Belo Horizonte e na Região
Metropolitana da nossa Capital.

Quero chamar a atenção dos nobres Deputados e Deputadas para que
reflitam e trabalhem conosco nesse projeto de lei, que, na verdade, é
autorizativo, mas que tem por finalidade dar o pontapé inicial nessa
discussão tão importante para a questão do ar de Belo Horizonte, sim, mas,
principalmente, para o trânsito da nossa Capital, com seus crônicos
congestionamentos, com seus acidentes diários, com as perdas de tempo
durante o trajeto entre casa e local de diversão ou local de trabalho. Tivemos
o cuidado de estudar o processo ocorrido na cidade de São Paulo, que
colocou esse programa de restrição à circulação de veículos automotores
desde 1995, em caráter experimental, repetiu-o em 1996 e o faz agora, em
1997, com pleno sucesso e plena aceitação da população, ao contrário do
que aconteceu no começo, quando, principalmente a população da classe
média, aquela que possui um veículo apenas, questionava a viabilidade, a
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necessidade e a vitória desse programa de restrição à circulação de veículos
automotores, que alguns chamam, diretamente, de rodízio entre os veículos
de acordo com a placa.

A preocupação com o trânsito de Belo Horizonte todos conhecem, é por
causa dos fatores já abordados, de congestionamento, de perda de tempo,
das tensões sociais, dos acidentes que ocorrem, mas, principalmente,
porque a cidade de Belo Horizonte não tem os recursos financeiros
necessários para a realização de grandes obras viárias, que podem ser
discutidas, ou não, e que são necessárias, não por causa da atual
administração do Prefeito Célio de Castro, que é um bom Prefeito para Belo
Horizonte. Isso acontece por causa da própria questão municipal brasileira,
que, principalmente hoje, tem um Presidente da República que é muito
pouco municipalista e essencialmente centralizador, haja vista a prorrogação
do Fundo de Estabilização Fiscal. O impedimento, por circunstâncias
financeiras, da realização dessas obras viárias, toma necessário um
tratamento diferenciado para o nosso trânsito, infelizmente sacrificando um
pouco as pessoas que possuem veículos particulares.

Quero chamar a atenção para os casos exemplares, do ponto de vista
negativo, de cidades como Santiago do Chile, que hoje foi obrigada a tomar
R$600.000.000,00, financiados pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento, para investir no controle da poluição atmosférica.
Também a cidade do México, a cidade mais poluída do mundo, do ponto de
vista urbano, tem gasto volumes enormes de recursos financeiros na
tentativa de melhorar o seu ar. Então, a nossa intenção, ao propor esse
programa, volto a repetir, é reduzir a circulação de veículos automotores,
que alguns chamam simplesmente de rodízio; é um trabalho de precaução; é
um trabalho para preparar essa cidade para viver bem no próximo século.
Mas não queremos nada de maneira forçada. Queremos, como diz o próprio
texto do projeto, em seu art. 90, que esse programa de restrição à circulação
de veículos automotores na região da Grande Belo Horizonte seja submetido
a amplo debate e consulta popular, no prazo de 12 meses, a contar da data
da promulgação dessa lei, na forma disciplinada em regulamento, que prevê
seja feito por decreto.

E uma questão, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, de solidariedade social,
um sacrifício social pequeno de cada um para um ganho grande da
coletividade belo-horizontina e de municípios da região metropolitana, que,
devido à conurbação, já estão sofrendo o efeito do problema de outras
cidades. Nesse período de inverno, temos o fenômeno da inversão térmica,
que é natural e sobre ele é quase impossível ter controle, mas podemos ter
controle dos poluentes, trabalhar a dificuldade de se trafegar por Belo
Horizonte e pelas cidades da região metropolitana.
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Aproveito esta oportunidade para dizer que apresentei esse projeto de lei
no dia 3017197, já com os seus princípios, os seus artigos, e ontem a
BHTrans teve a oportunidade, através de seu Presidente, nosso ex-colega
Deputado Antônio Carlos Pereira, durante a realização do Congresso da
Associação Nacional dos Transportadores Públicos, de anunciar que a
Prefeitura de Belo Horizonte e a BHTrans estão estudando a questão e vão
mandar, ainda este ano, um projeto de lei, com o mesmo pensamento, à
Câmara Municipal. Gostaria, desta tribuna, de parabenizar a Prefeitura de
Belo Horizonte, o Dr. Célio de Castro, a BHTrans, que é uma entidade séria
e competente, bem administrada pelo nosso ex-colega Deputado Antônio
Carlos Pereira, por ter tomado essa decisão. Quero colocar-me inteiramente
à disposição da BHTrans para discutir em conjunto essa questão tão
importante para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Chamarei a
atenção, embora o problema maior seja da Capital, que tem 800 mil
veículos, para o nosso trabalho, que precisará ter uma visão metropolitana
para que consigamos ter, principalmente, mais fluidez no tráfego dos
veículos, que são, volto a repetir, em número exagerado na Capital do
Estado.

Srs. Deputados, Sras. Deputadas, chamo a atenção para um dado muito
importante: hoje, temos, praticamente, 800 mil veículos transitando apenas
na Capital, e um emplacamento mensal em tomo de 5.500 carros, que vão
trafegar nas mesmas ruas, praças, avenidas. Quase não vemos obras viárias
acontecerem em Belo Horizonte; ficamos assustados com o número
crescente de veículos que transitam nos mesmos locais.

Quero parabenizar o Presidente da BHTrans, Antônio Carlos Pereira, por
tomar essa decisão. Quero, de público, colocar-me à disposição do
Presidente da BHTrans, do Prefeito Célio de Castro, para discutirmos essa
questão do ponto de vista metropolitano. Aproveito a presença do Deputado
Durval Angelo para pedir a ele que transmita ao Presidente da BHTrans,
Antônio Carlos Pereira, os nossos parabéns não só por tomar essa iniciativa,
ao querer propor à Câmara Municipal de Belo Horizonte um projeto de
restrição à circulação de veículos automotores, mas também porque ontem a
nossa BHTrans, tão criticada por alguns, recebeu o prêmio de melhor
gerenciadora de trânsito de todo o Brasil, num congresso realizado no
Minascentro.

Podemos ter dúvida se essa questão é municipal ou metropolitana, mas é
importante lembrar que este Deputado foi o autor da lei que criou a
Assembléia Metropolitana de Belo Horizonte - AMBEL -, que hoje,
felizmente, continua existindo, embora com alguma dificuldade. Lembro os
debates que mantive com dois luminares da questão metropolitana de
transportes: de um lado, representando o PT, a ilustre figura de João Luiz da
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Silva Dias, uma das pessoas que mais conhece transporte do Brasil; do outro
lado, representando o Governo do Estado, o Dr. Antônio Augusto Anastesia,
e este Deputado intermediando o debate entre o município e o Estado.

A revista "Veja", de grande circulação nacional, com mais de 600 mil
exemplares, publicou, na edição de 917197, na última página, urna matéria
interessantíssima, assinada pelo ilustre jornalista Roberto Pompeu de
Toledo, na coluna "Ensaio", com o seguinte título: "Corno nos Livrarmos da
Praga das Geringonças". A minha justificativa é, na verdade, o texto
completo, "ipsis litteris", do artigo dessa revista.

Termino dizendo que fica lançada essa idéia, para que discutamos na
Assembléia e em todos as instâncias onde formos convidados. Queremos
deixar, depois de todas as discussões, as definições mais detalhadas dessa
questão tão importante para o ar da nossa Capital, para a qualidade de vida
de todos os 3 milhões de pessoas que habitam a Região Metropolitana de
Bela Horizonte, cidade centenária, que merece ter melhor qualidade de vida.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Batista de Oliveira.
O Deputado João Batista de Oliveira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, pessoas aqui presentes, na primeira reunião do Plenário da
qual tenho a oportunidade de participar neste semestre, gostaria de trazer
algumas preocupações que vêm gerando transtornos para muitas famílias
em Belo Horizonte, principalmente para a categoria dos trabalhadores que
luta por dias melhores em nosso País.

Venho a esta tribuna expressar solidariedade à categoria dos trabalhadores
rodoviários que, neste momento, realiza uma manifestação pública em frente
ao Departamento de Operações Especiais, em protesto pela prisão de
Diretores de seu sindicato e de outros trabalhadores.

Os trabalhadores estão presos há 12 dias, desde 25 de julho, quando
participavam do movimento salarial da categoria e do evento contra a
política neoliberal "Abre o Olho Brasil", realizado de norte a sul do País. A
participação nesses legítimos movimentos reivindicatórios e de protesto
valeram-lhes as acusações de formação de quadrilha, de danos ao
patrimônio e de lesão corporal de natureza grave.

A manutenção dos sindicalistas na prisão, a negação de sua liberdade
provisória e as acusações que lhes foram impostas são fatos preocupantes.
Representam uma séria violação dos direitos constitucionais de greve, de
manifestação e expressão pública. O cerceamento de liberdades
fundamentais do Estado de direito significa atentado â própria democracia.

Por isso, a consciência democrática de Minas repudia veementemente as
prisões, as artimanhas jurídicas, os atos protelatórios que estão sendo
usados para manter os trabalhadores retidos numa delegacia já célebre pelas
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constantes agressões aos direitos fundamentais da pessoa humana.

A consciência democrática e os mais altos valores da mineiridade
repudiam também os constrangimentos a que têm sido submetidos os
sindicalistas na prisão. Um dos trabalhadores está com seqüelas na mão
direita, porque os policiais apertaram demais as algemas durante o
interrogatório. Outro, foi assustado com a explosão de uma bomba de efeito
moral, enquanto tomava banho.

Na cela onde estão, os trabalhadores dormem no chão e não mudam de
roupa desde que foram detidos. Os alimentos enviados por suas famílias
nunca lhes são entregues. Não obstante isso, são vítimas ainda de atos
acintosamente ilegais: um dos trabalhadores foi retirado da cela e levado
três vezes para fazer aditamentos ao depoimento, sem que seu advogado
estivesse presente.

As esposas dos trabalhadores também são submetidas a constrangimentos
quando visitam os maridos. Elas são obrigadas a se despirem para a revista,
antes de poderem encontrar com seus companheiros. São agredidas com
palavrões, deboches e pressionadas por policiais a delatar quem teria,
supostamente, incitado seus maridos a participar da greve e das
manifestações no dia 25 de julho.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Acredito que a primeira
impressão do relato que V. Exa. faz neste Plenário, nobre colega Deputado
João Batista de Oliveira, é de que seja a respeito dos períodos duros da
ditadura neste País. Parece que estamos no início dos anos 70, quando
prevalecia o arbítrio, a força do Estado,e as normas mínimas de garantias
legais e de respeito aos direitos humanos não eram garantidas aos que
pensavam diferente daqueles que usurparam o poder no ano de 1964. Mas o
que nos agride mais ainda é saber que esse relato é sobre um fato
acontecido recentemente, no mês passado, no dia 25 de julho deste ano, e
num Estado que advoga que é democrático. Vemos que é uma verdadeira
afronta aos princípios mínimos da democracia.

Temos cinco sindicalistas presos arbitrariamente, presos à revelia de
qualquer preceito legal e sofrendo constrangimentos naquele malfadado
DEOESP, antigo DOPS, por onde passaram aqueles que cometiam um
único crime: pensar diferentemente daqueles que usurparam o poder em
1964.

E lamentável que um governo que se diz democrático, como esse tal
Governo do PSDB, permita que fatos como esse aconteçam, inclusive
constrangimentos que os trabalhadores estão sofrendo. No Brasil inteiro, no
Dia Nacional de Luta, aconteceram prisões, e é bom que se diga: em todas
as Capitais e cidades do interior onde a violência das prisões prevaleceram,
os sindicalistas e os manifestantes já se encontram soltos, e, infelizmente,
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em Minas Gerais, os cinco sindicalistas estão presos, praticamente
incomunicáveis, sofrendo constrangimentos naquela masmorra do arbítrio e
da repressão, que é o DEOESP.

Nossa solidariedade com V. Exa. pelo seu pronunciamento e a certeza de
que estaremos presentes, às 16 horas, ao ato público que vai acontecer em
frente ao DEOESP. Fazemos uma convocação aos Deputados democratas
desta Casa para que estejam lá, protestando contra essa violência, contra o
arbítrio. Acho que o pronunciamento que V. Exa. está realizando neste
Plenário é muito acertado, no sentido de alertar sobre esse grave problema
que vivemos em Minas Gerais.

O Deputado João Batista de Oliveira - Obrigado, Deputado.
Ao que tudo indica, há interesse em transformar as prisões dos

sindicalistas Antônio Valério dos Santos, Wilier Marcos Ferreira, Márcio
Batista, Waldir Ribeiro de Morais, Gemido Gomes e dos trabalhadores
Moisés Oliveira e Cristiano Gomes em punições e condenações exemplares,
com o lamentável objetivo de atingir o direito de greve.

Foi rejeitada até mesmo a determinação da Promotoria Pública, no dia 29
de julho, quando se reconheceu não existir base legal para a prisão dos
sindicalistas. A 7a Vara da Justiça, contudo, sustenta as prisões também com
a argumentação de que o movimento salarial caracterizou "bagunça,
badema e perturbação da ordem pública".

Sabe-se que movimentos grevistas e de protesto tem um componente
emocional muito forte. Mas as acusações de abuso sempre são contra os
trabalhadores e nunca contra a polícia, que, teoricamente, deveria
proporcionar segurança aos manifestantes e garantir o seu livre direito à
manifestação. Mas os excessos e as agressões policiais, mesmo quando
envolvem danos físicos e sangue, não ocupam a Justiça nem são objeto de
sua condenação.

A acusação de formação de quadrilha que pesa contra os rodoviários lança
uma sombra de suspeição contra uma das maiores conquistas dos
trabalhadores e dos tempos modernos, que é o sindicato. Se os seus
diretores, livremente eleitos por sua base, são acusados de quadrilheiros,
então passa a pesar contra o sindicato a pedia de organização criminosa.

Mas os abusos dos policiais contra a sociedade não caracterizam formação
de quadrilha, mesmo quando seus integrantes invadem arbitrária e
criminosamente o Hospital de Pronto Socorro para o espancamento de um
detento com problemas de saúde, que dava entrada de maca na instituição.

Srs. Deputados, faço aqui um apelo para que nossa Casa, sempre fiel às
suas libertárias tradições e aos interesses maiores dos cidadãos de Minas
Gerais, use sua influência política para impedir que trabalhadores honestos
no exercício legítimo de seus direitos constitucionais possam ser bárbara e
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equivocadamente penalizados.

Comunico que estou encaminhando nota ao Governador do Estado e ao
Secretário da Segurança Pública, manifestando preocupação com os fatos
denunciados nesta tribuna e solicitando a soltura imediata dos trabalhadores
presos.

O Deputado Amaldo Penna (Em aparte)* - Gostaríamos de demonstrar a
nossa apreensão com a prisão dos sindicalistas, sobretudo porque o delito
que se poderia imputar-lhes não justificaria, de forma alguma, a decretação
de sua prisão.

Entendemos que deveríamos solicitar o relaxamento da prisão desses
sindicalistas, dizendo que essa prisão não é um ato que se possa debitar ao
Poder Executivo do Estado, mas sim um ato originário do Poder Judiciário,
que deveria ser decidido junto ao referido Poder. Tenho notícias de
manifestações junto à delegacia de polícia em defesa da liberdade desses
sindicalistas e gostaria de dizer que essa manifestação, provavelmente, não
renderá nenhum fruto, uma vez que a decisão de colocar os sindicalistas em
liberdade não poderá ser da autoridade policial, mas sim de uma decisão
judicial, que esperamos firmemente venha a ocorrer, para que essas pessoas
possam proceder à sua defesa em liberdade. Esta é a manifestação que
gostaríamos de fazer. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço ao colega Arnaldo Pariria
pelo aparte e solicito ao Sr. Presidente que seja nomeada uma comissão
para fazer uma visita aos companheiros trabalhadores que se encontram
presos, demonstrando o pensamento da Casa de que trabalhador tem que
ser tratado como trabalhador. Sabemos que, neste momento, Minas Gerais
passa por uma fase de reflexão sobre os acontecimentos recentes,
referentes à movimentação da Polícia Militar. Sabemos também que esta
Casa tem compromisso com a liberdade e com os direitos fundamentais do
homem.

Concedo, neste instante, um aparte ao Deputado João Leite.
O Deputado João Leite (Em aparte)* - Deputado João Batista de Oliveira,

estou acompanhando atentamente o pronunciamento de V. Exa.; e também
estou preocupado com a situação desses trabalhadores, presos há alguns
dias. Aguardamos a manifestação do Judiciário em relação ao pedido de
"habeas corpus" e esperamos que a liberação dos trabalhadores seja
concedida. No momento em que a sociedade brasileira discute
especialmente a falência total da pena de privação da liberdade, em que se
discute a importância da adoção de penas alternativas, o que tem acontecido
no mundo inteiro, não nos parece justo que trabalhadores que têm seus
domicílios em Belo Horizonte, têm aqui suas famílias, permaneçam presos
em uma delegacia por tanto tempo. Esperamos que o Judiciário seja
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sensível ao momento que atravessamos em nosso país, quando,
especialmente numa questão como essa, não conseguimos mais pensar em
pessoas privadas de sua liberdade, já que todas elas têm seu domicílio
próprio, podendo ser encontradas a qualquer momento. Aguardamos a
manifestação do Judiciário e que ela seja favorável à libertação desses
trabalhadores.

O Deputado João Batista de Oliveira - Agradeço o aparte do nobre colega,
Presidente da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, Deputado
João Leite. Para reflexão de todos nós, gostaria de dizer que, na semana
passada, todo o povo pôde tomar conhecimento, através da imprensa, de
que uma determinada pessoa foi encontrada portando 250kg de explosivos,
clandestinamente, em sua residência, parece-me que em Mariana. Caso
essa carga explodisse, mataria todos os habitantes da cidade. Essa pessoa
foi presa, detida, pagou a fiança de R$200,00 e foi solta na hora. Já os
trabalhadores, que estão lutando por melhores salários, melhores condições
de trabalho e, principalmente, por melhores condições de prestar serviço de
melhor qualidade à população, estão presos. Entendemos isso como uma
retaliação e chamamos a atenção da justiça para fatos como esse, em que
um homem que arrisca a vida de uma cidade inteira com 250kg de
explosivos pode pagar uma pequena fiança e ficar livre, enquanto
trabalhadores se encontram dormindo no cimento frio, deixando de ganhar o
pão para seus filhos. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Roberto Amaral.
• Deputado Roberto Amara! - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, distinto e seleto público, representantes da imprensa, povo
mineiro; vivemos hoje momento de expectativa quanto a um novo ciclo de
desenvolvimento; pelo menos, é o que indicam manifestações de governos e
grupos privados extemos, no sentido de retomarem os investimentos no
País. É o que se espera, também, das reformas em curso no Congresso
Nacional, vistas como pressuposto para a manutenção da estabilidade
econômica e a viabilização de um crescimento duradouro.

Nesse contexto, Minas tem motivos para acreditar que os próximos anos
serão promissores. Mais do que o conjunto dos Estados brasileiros, somos
favorecidos por alguns fatores que nos permitem fazer projeções otimistas.
Dentre esses, destacam-se os ligados à preparação para o reaquecimento da
economia, especialmente a 'criação de uma infra-estrutura que possibilite a
implantação e sustentação de projetos do setor privado e do estatal. Nessa
tarefa, as administrações estaduais têm contado com o apoio e a
competência de um segmento que, há muito tempo, se destaca não apenas
em âmbito estadual, mas também nacional: o da construção de obras
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públicas, mais conhecido como da construção pesada. E ele que se
encarrega, por exemplo, das rodovias, ferrovias, centrais energéticas,
saneamento básico, vias urbanas, aeroportos, pontes e viadutos. Não se
pode pensar na expansão da indústria automobilística e, conseqüentemente,
num consumo maior de veículos, sem a correspondente capacidade de
circulação das estradas e vias urbanas. Vimos recentemente o caos do
trânsito em algumas cidades do Pais. Da mesma forma, não há como
produzir grandes safras agrícolas sem o risco de grandes perdas, se não
houver condições de escoamento e distribuição dos alimentos.
Recentemente, é bom que se destaque, o Ministério da Agricultura lançou
um programa para evitar perdas e desperdícios na produção. Ainda, não há
como instalar unidades de produção em regiões carentes de suporte, de
energia, saneamento ou, mesmo, de empresas fornecedoras. Em todos
esses setores, é fundamental o trabalho da construção pesada. Podemos
afirmar, sem receio de estar cometendo qualquer exagero, que ela é urna
das molas propulsoras do desenvolvimento, pois executa obras em todos os
campos da infra-estrutura, viabilizando as atividades econômicas, a
implantação de serviços e o bem-estar da população. Esse processo
contribui também significativamente para a geração de empregos, o que
tanto necessitamos.

E por isso que não podemos deixar de nos congratular com a entidade que
representa o setor em Minas, o Sindicato da Indústria da Construção Pesada,
vulgarmente conhecido como SICEPOT-MG, por ocasião da posse de sua
nova diretoria, ocorrida no mês passado. Temos a certeza de que o
SICEPOT, tendo à frente o empresário Emir Cadar, reconduzido à
Presidência após a profícua gestão do último triênio, continuará prestando os
melhores serviços às empresas associadas e, conseqüentemente, ao Estado.
Sua preocupação com a qualidade, a presteza e a eficiência são a garantia
de que as empreiteiras de Minas permanecerão usufruindo de alto conceito
no cenário nacional. Com esse objetivo, a entidade não poupa esforços para
oferecer todos os tipos de assistência ao como de associados, destacando-
se nas áreas de assessoramento jurídico, desenvolvimento tecnológico e
aprimoramento da capacidade produtiva de empresários e funcionários, aí
incluídos cursos de treinamento, palestras e seminários. Esse apoio é
imprescindível para as empresas não apenas por seu peso econômico, mas
também pelas dificuldades que vêm enfrentando há muitos anos, por terem
como clientes preferenciais as instituições públicas, em suas diversas
instâncias.

Todos sabemos dos problemas financeiros que vêm minando os recursos e
restringindo os investimentos das administrações municipais e estaduais nos
últimos tempos, mas em Minas Gerais é diferente. Quero destacar e
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salientar o Café Parlamentar, ocorrido hoje, na Associação Comercial de
Minas Gerais, quando o Secretário de Transportes e Obras Públicas, Antônio
Aureliano Sanches de Mendonça, informou a preocupação que o Governador
Eduardo Azeredo tem para com esse segmento e apresentou um plano de
obras para todo o sistema viário do Estado.

Mas a atuação do SICEPOT limita às questões econômicas e conjunturais.
Ele se preocupa também com os aspectos humanos e sociais das relações
que se processam dentro das empresas. E nesse campo que desponta o
trabalho do Núcleo Feminino Construção e Cidadania, coordenado pelas
esposas dos empresários associados. Criado inicialmente para desenvolver
atividades sociocutturais voltadas para as famílias dos dirigentes das
empresas, o Núcleo passou a atuar também em projetos que envolvem os
empregados e seus familiares. Exemplo desse trabalho é o Programa de
Profissionalização de Adolescentes, destinado a jovens na faixa de 13 a 17
anos. Dirigido principalmente a menores provenientes de famílias de baixa
renda, esse Programa, que consiste em cursos profissionalizantes e
educação extracurricular apropriada para essa faixa etária, tem um elevado
alcance social, pois proporciona a um grande número de jovens acesso ao
mercado de trabalho.

Por ser oportuno, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quem registrar a
realização do 1 Fórum Nacional da Adolescência, Educação e Trabalho, em
Belo Horizonte. Durante três dias, serão discutidos temas de alta relevância,
como o verdadeiro conceito do trabalho educativo, o que é necessário para
viabilizar a sua implantação e qual o papel do Governo no setor produtivo da
sociedade civil. Esses temas estão sendo discutidos por representantes de
todos os segmentos envolvidos com a educação profissional do adolescente.
Essas questões são urgentes e necessárias e definirão não apenas o
problema relacionado à sua área, mas também ao futuro do Brasil. Ontem,
na solenidade de abertura, com a participação do Ministro Paulo Paiva e do
Dr. Stefan Bogdan Salej, Presidente da FIEMG, entre outras autoridades,
tivemos a oportunidade de participar da conferência magna, a cargo da Dra.
Ruth Cardoso, Presidente do Conselho da Comunidade Solidária, que
relevantes serviços tem prestado à população carente do Brasil, com o
desenvolvimento de trabalhos de alto significado quanto à ação social do
Governo Federal.

Poderíamos citar diversas outras iniciativas desenvolvidas pelo Sindicato,
relacionadas ao seu dinamismo como entidade de classe e suas
preocupações sociais, mas isso é desnecessário. O SICEPOT, para os
mineiros, é sinônimo de competência e seriedade, virtudes cultivadas e
consolidadas durante seus 29 anos de existência. Em nosso nome e da
Assembléia Legislativa, parabenizamos a nova Diretoria Executiva do
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SICEPOT, na pessoa do Presidente Emir Cadar, assim como os Conselhos
Fiscal e Consultivo e os Delegados Representantes junto à Federação das
Indústrias, que têm a incumbêncica de conduzir a entidade até o ano 2000.
Sabemos que irão fazê-lo com a dedicação e o compromisso de sempre com
o desenvolvimento de Minas.

Era o que tínhamos a dizer.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
• Deputado Sebastião Navarro Vieira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, peço-lhes licença para prestar, na tarde de hoje, uma
homenagem a um servidor que, segundo noticiado no "Assembléia Informa",
estará se aposentando.

A licença é pedida porque falarei na condição de amigo novo daquele
servidor. E, como amigo, corro o risco de me perder nos caminhos da
cordialidade e não me encontrar nos caminhos da razão.

Acredito, contudo, que vale a pena correr esse risco. Não é todo dia que
nós, Deputados, encontramos um servidor público da competência do Dr.
Antônio Gemido Pinto, que deixa o corpo de servidores efetivos desta Casa,
no próximo dia 21. Irá se beneficiar do instituto da aposentadoria.

Beneficio, diga-se primeiramente, muito merecido. São 40 anos de
serviços à causa do Legislativo mineiro.

Posso dizer, até, que o Dr. Antônio Geraldo, sem falsa modéstia e com o
estilo que lhe é peculiar, repetirá o poema de Horácio e nos afirmará:
"Executei um monumento mais duradouro que o bronze".

Sim, a história de vida e o profundo respeito à norma e à técnica
legislativas são os maiores exemplos que Antônio Geraldo Pinto deixa para
esta Casa.

Minha convivência com o Dr. Antônio Geraldo tomou-se mais estreita por
ocasião dos trabalhos da Comissão que cuidou do estudo do Regimento
Interno.

Tínhamos todos nós, membros da mencionada Comissão, um respeito
sagrado à manifestação do Dr. Antônio Geraldo. Sua intervenção era sempre
segura e norteadora dos rumos que deveríamos seguir.

Acredito, até, que a ação que empreendemos tomou-se mais fácil graças à
abnegação e ao tirocínio do Dr. Antônio Geraldo.

Na qualidade de coordenador daquela Comissão, aprendi com ele a
manifestar de forma contundente o absoluto respeito à norma regimental.
Com ele, passei a ver o Regimento Interno não mais como a "camisa-de-
força" dos Deputados, mas sim, como o instrumento operacional de
salvaguarda dos primários direitos e deveres do parlamentar.

Hoje, vendo à distância o trabalho que realizamos sob a inspiração do Dr.
Antônio Geraldo Pinto, entendo com maior nitidez o que me fez rebelar-me
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contra as chamadas "emendas frankenstein".

De fato, quando levei ao meu partido a idéia de que não mais déssemos
apoio às emendas espúrias ou oportunistas, idéia, aliás, plenamente
sintonizada com a ação de nosso Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
estava, na realidade, concretizando o ideal preconizado pelo Dr. Antônio
Geraldo: dar vida à ação parlamentar através da obediência à norma
regimental.

O Deputado Ronaldo Vasconcellos (Em aparte) - Deputado Sebastião
Navarro Vieira, gostaria de parabenizar a V. Exa., que está tendo a
oportunidade de homenagear alguém que prestou e ainda presta os
melhores serviços a esta Casa. V. Exa. foi muito justo e muito preciso nessa
homenagem.

Há 11 anos, quando entrei para esta Casa, aprendi muito com o Dr.
Antônio Geraldo não somente com relação ao Regimento Interno, mas
também com relação às questões políticas. Algumas vezes, o Dr. Antônio
Geraldo proferiu palestras no interior do Estado. Nessas oportunidades, ele
saiu ovacionado pelos presentes, tal o seu conhecimento, a sua boa-
vontade, a sua energia ao transmitir seus ensinamentos sobre o Regimento
Interno de uma casa legislativa como a Assembléia de Minas.

Portanto, rendo minhas homenagens ao ilustre companheiro, Dr. Antônio
Geraldo. Gostaria de solicitar à Mesa desta Casa que estudasse uma forma
que permitisse a permanência do Dr. Antônio Gemido nesta Casa, em
virtude de seus conhecimentos, de sua dedicação e de sua boa-vontade em
orientar e ensinar todos aqueles que lidam com a questão regimental em
Minas Gerais. Parabéns, Deputado Sebastião Navarro Vieira. Parabéns, Dr.
Antônio Geraldo.

O Deputado Sebastião Navarro Vieira - Agradeço o importante aparte do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que vem abrilhantar este modesto
pronunciamento que tenho a oportunidade de realizar nesta tarde,
reconhecendo os méritos do Dr. Antônio Geraldo e traduzindo a gratidão que
cada integrante desta Casa apresenta na oportunidade de sua aposentadoria,
pelos grandes e relevantes serviços que prestou, ao longo de 40 anos, ao
nosso Legislativo e, principalmente, pela amizade que dedicou a cada um
dos parlamentares com quem teve a oportunidade de conviver durante seu
tempo profícuo de trabalho.

Deduzo, e aqui o faço de maneira extremamente pessoal, que o Dr.
Antônio Geraldo Pinto emprestou à Assembléia o mais belo da vida de um
homem: o serviço pelo exemplo.

Assim sendo, em sua forma clássica no falar, "lorde entre os lordes TM , na
intransigente defesa de suas idéias, no profundo respeito à atividade
legiferante e, principalmente, no cordial, fraterno e amigo compartilhar da
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angústia por uma sociedade mais justa, o Dr. Antônio Geraldo faz-me evocar
Sêneca para relembrar que "o caminho da sabedoria é longo através de
preceitos, breve e eficaz através de exemplos".

Seus 40 anos nesta Casa, Dr. Antônio Geraldo, são a marca mais
significativa de sua sabedoria. Tanto assim é que sua aposentadoria não é
aceita. E tolerada. E compreendida.

Aquela compreensão que o tomou o consultor de todos os efetivos,
conselheiro "ad hoc" do pessoal de recrutamento amplo e fiel escudeiro do
princípio maior desta Casa: o de ser a construtora da utopia.

Parabéns, Dr. Antônio Geraldo. Aposente-se. Curta o merecido descanso
do relógio de ponto e da hora aprazada. Sua presença, contudo, continuará a
ser exigida em nossa Escola do Legislativo. Afinal de contas, ainda há um
longo caminho a ser percorrido através da transmissão segura de seus
sábios ensinamentos. Através, enfim, de seus reconhecidos exemplos de
vida.

Receba, Dr. Antônio Geraldo, o meu abraço amigo, grato e sempre leal a
seus exemplos de sabedoria. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

j3 Fase

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

passa à ? Parte da reunião, com a ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do Regimento

Intemo, determina a anexação dos Projetos de Lei n°s 1.234197, do
Deputado Antônio Júlio, e 1.261197, do Deputado Paulo Piau, ao Projeto de
Lei no 1.194197, do Deputado Sebastião Costa, por guardarem semelhança
entre si.

Sala das Reuniões, 5 de agosto de 1997.
Cleuber Carneiro, 1°-Vice-Presidente, nas funções de Presidente.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Wanderley Ávila (2) -
falecimento da Sra. Juvanete Corrêa de Souza e do Sr. Francisco Barroso
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Lopes, em Pirapora; Marco Régis (2) - falecimento dos Sus. Altamiro Augusto
de Meio, em Muzambinho, e Maurício Dias Vieira Júnior, em Alfenas; e
Antônio Júlio - falecimento do Sr. José Gabriel Gonçalves, em Florestal
Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado João Batista de Oliveira, em

que solicita, na forma regimental, seja constituída uma comissão de
representação para proceder a uma visita aos sindicalistas que se encontram
presos no DEOESP. A Presidência defere o requerimento, de conformidade
com o inciso XIV do art. 244 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos da Comissão de Agropecuária, em que solicita ao Presidente
do Banco Central autorização para funcionamento do BANCOOB; e dos
Deputados Paulo Schettino, em que solicita seja encaminhado oficio ao
Superintendente do INSS, pedindo autorização para a instalação de um
posto de atendimento de benefícios do INSS no Município de Capelinha;
Roberto Amaral, em que solicita sejam encaminhados expedientes ao
Ministro dos Transportes, ao Diretor-Geral do DNER e ao Diretor do DNER
em Minas Gerais, solicitando-lhes a realização, com urgência, de obras de
reparo, manutenção, sinalização e fiscalização nas rodovias federais do
Norte de Minas, principalmente na BR-251, no trecho que demanda Salinas;
na BR-365, entre Montes Claros e Pirapora; e na BR-135, entre Montes
Claros e Pedras de Maria da Cruz, às margens do rio São Francisco,
passando pelos Municípios de Mirabela, Japonvar e Lontra; Geraldo
Nascimento, em que solicita seja formulado apelo ao Secretário da Receita
Federal, para que seja estudada a possibilidade de instalação de uma
Estação Aduaneira do Interior - AEDI - no Município de Timóteo; e Sebastião
Costa, em que solicita seja formulado pedido ao Presidente do Tribunal
Superior Eleitoral e ao Presidente do TRE-MG objetivando a informatização
de todas as zonas eleitorais do Estado de Minas Gerais (Oficie-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.033197, do Deputado Adelmo
Carneiro Leão, em que solicita ao Governador do Estado e aos Secretários
da Administração e da Habitação informações acerca das providências
administrativas tomadas quanto às recomendações da CPI para apurar
possíveis irregularidades no Programa de Habitação Popular, a cargo da
COHAB-MG. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do requerimento
com a Emenda n° 1, que apresenta. Em votação, o requerimento, salvo
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emenda. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1. Os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica,
portanto, aprovado o Requerimento n° 2.033197 com a Emenda n° 1. Oficie-
se.

Requerimento n° 2.049197, da Comissão de Educação, em que solicita seja
encaminhado pedido de informações ao Secretário de Administração sobre a
situação dos aprovados no concurso público para preenchimento de cargos
de Professor Nível 1, grau A, realizado segundo o Edital n° 16194, publicado
no "Minas Gerais" em 29110194. 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°2.116/97, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita
seja encaminhado pedido de informações ao Secretário da Educação,
referentes ao processo de municipalização do ensino fundamental público,
em curso no Estado. 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.

2a Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia 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 1 0 tumo, do Projeto de Lei n° 1.118197,

da Deputada Maria Olivia, que dispõe sobre a manutenção de oficinas de
ocupação profissional nas cadeias públicas e nos presídios sob a
responsabilidade do Poder Executivo Estadual. O projeto foi incluído em
ordem do dia para os fins do art. 286 do Regimento Interno. Encontra-se em
poder da Mesa requerimento da Deputada Maria Olivia, em que solicita a
retirada de tramitação do Projeto de Lei n°1.118/97. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°1.125/97, do Deputado Gilmar
Machado, que regulamenta o processo de municipalização de escolas
estaduais e dá outras providências. A proposição foi incluída em ordem do
dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno. Em poder da Mesa,
encontra-se requerimento do DeputadoGilmar Machado, solicitando retirada
de tramitação do Projeto de Lei n° 1.125197. A Presidência defere o
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requerimento, em conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.

Votação em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21197, do
Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá nova redação ao art. 7° da Lei
Complementar n° 26, de 1411193, que dispõe sobre normas gerais relativas
ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum, a
cargo da região metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o
funcionamento da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de
Belo Horizonte e dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda n° 1, que apresentou. A
Comissão de Assuntos Municipais opinou pela sua aprovação com a
Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Justiça. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Assuntos Municipais, que opina
pela rejeição da Emenda n° 2. Em votação, o projeto, salvo emendas. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal, em
conformidade com o art. 263, inciso 1, do Regimento Interno. Os Deputados
que desejarem aprová-la responderão 'sim", e os que desejarem rejeitá-la
responderão TM não". A Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art.
200 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar será aprovado se
obtiver 39 votos favoráveis. A Presidência vai submeter a matéria a votação
pelo processo eletrônico. Em votação.

- Procede-se à votação pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 27 Deputados. Não há "quorum" para

votação; a Presidência a torna sem efeito e, nos termos do § 6 0 do art. 255
do Regimento Interno, determina ao Sr. Secretário que proceda à chamada
para recomposição de "quorum".

A Sra. Secretária (Deputada Maria Olivia) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 33 Deputados. Não há

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

- A seguir, têm suas discussões encerradas, cada uma por sua vez, em 20
turno, o Projeto de Lei n° 717196, do Deputado Mauri Torres, que autoriza o
Poder Executivo a fazer reverter imóvel ao Município de Catas Altas; em 10
turno, os Projetos de Lei n°s 1.033196, do Deputado João Batista de Oliveira,
que autoriza o Estado a reconhecer a jurisdição da Corte Interamericana de
Direitos Humanos; 1 .066/96, do Deputado Gil Pereira, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Cultura do Alho e dá outras providências; e 1.078196,
da Deputada Maria Olívia, que institui a obrigatoriedade de identificação da
empresa na parte visível dos veículos de transporte de sua propriedade; e,
em 20 turno, os Projetos de Lei n°s 691196, do Deputado Marcos Helênio, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação quadrimestral da relação a que
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se refere o art. 44 da Lei Federal n° 8.078, de 1119190 (divulgação de
listagem contendo o nome dos fornecedores de produtos e serviços que
praticam atos contrários ao interesse do cidadão); e 952/96, do Deputado
Arnaldo Penna, que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio, pelos cartórios
de registros civis das pessoas naturais, de informações acerca da "causa
mortis" dos Óbitos neles registrados.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria em fase de discussão, persistindo a

falta de "quorum" para votação e não havendo oradores inscritos para o
Grande Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os
Deputados para a especial de amanhã, dia 6, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.161/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Arnaldo Canarinho, o projeto de lei em análise

propõe seja declarada de utilidade pública a Associação Atlética Ouro Preto,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Após 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, no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da referida Associação é social e recreativo: promove o esporte

como meio de difusão do civismo e da cultura física e como oportunidade de
encontro das pessoas, por meio do trabalho em equipe e da realização de
reuniões e eventos de caráter social e cultural.

Dessa forma, é justo que ela seja declarada de utilidade pública.
Conclusão

Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°
1.161197 no 1 0 turno, na forma original.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 1997.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.062/97
Comissão de Saúde e Ação Social
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Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em análise tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Colônia
Bom Samaritano - CTCBS -, com sede no Município de João Monlevade.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, sem emenda. Agora, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, de acordo com o que
prevê o art. 104, 1, uan, do Regimento Interno.

Fundamentação
Conforme dispõe o estatuto de fundação, a CTCBS é sociedade civil de

caráter associativo e filantrópico, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, cujos objetivos compreendem a recuperação e a reintegração
de alcoólatras e toxicômanos.

Para atingir esses objetivos, promove terapias ocupacionais em regime de
internato, sempre apoiada por membros da família do amparado.

São relevantes, portanto, os serviços oferecidos pela instituição, que, por
isso mesmo, merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.082197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.090/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Comunitária
Jardim Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, com a Emenda n°1. Agora, cumpre
a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20
tumo, na forma regimental.

Nos termos do art. 196, § 1 0, do Regimento Interno, elaboramos a redação
do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Reafirmando o parecer exarado na primeira fase de apreciação, favorável

à aprovação do projeto, salientamos o caráter filantrópico das atividades
desenvolvidas pela Creche, que buscam amparar a criança carente,
oferecendo-lhe abrigo, alimentação, educação e assistência social.

Consideramos, portanto, justa e merecida a pretendida outorga de titulo
declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.090/97
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no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.

Sala das Comissões, 5 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.090197

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária Jardim Felicidade, 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 Creche Comunitária Jardim

Felicidade, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ali. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.149/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Ajalmar Silva, o Projeto de Lei n° 1.149197

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Municipal de Assistência
Infantil - AMAI -, com sede no Município de Francisco Badaró.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Com as atividades direcionadas para ações beneficentes e assistenciais

junto a crianças carentes, a AMAI desenvolve programas nas áreas de saúde
e educação, promovendo o bem-estar dos assistidos e de suas respectivas
famílias.

Em virtude da natureza das atividades desenvolvidas pela Associação,
entendemos ser justo e oportuno outorgar-lhe o titulo declaratório de
utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.149197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.167197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em epígrafe

objetiva declarar de utilidade pública a Caixa de Beneficência dos
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Funcionários da EMATER - CABEFE -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emendas, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Reafirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos a importância de se declarar de utilidade pública a entidade já
mencionada, tendo em vista os serviços de assistência social, médico-
hospitalares e odontológicos por ela prestados aos seus associados.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.167197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.188/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Marco Régis, o projeto de lei em análise propõe

seja declarado de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário do Distrito de Santa Cruz da Aparecida - CONDESC -, com
sede no Município de Monte Belo.

A matéria foi aprovada no 1 0 turno, sem emenda. Agora, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A finalidade do CONDESC é melhorar as condições sócio-econômicas do

Distrito de Santa Cruz, localizado a 18Km da sede do município. Para isso,
executa programas e estimula iniciativas que tragam o progresso até ele.

Em vista dos relevantes serviços prestados à comunidade, justo é
outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação cio Projeto de Lei n° 1.188197

na forma proposta.
Sala das Comissões, 5 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.201197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa da Deputada Maria José Haueisen, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Milton
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Campos para Desenvolvimento e Assistência a Vocações de Bem Dotados -
ADAV -, com sede no Município de lbirité.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, sem emenda, cabendo agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria, no 20 turno, de acordo
corno que dispõe o ai. 104, 1, a°, do Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em apreço realiza trabalho voltado para o aproveitamento das

pessoas com maior capacidade intelectual, por meio de atividades que
proporcionem a manifestação de suas aptidões e de seu potencial.

Para tanto, promove pesquisas científicas com a finalidade de estudar e
identificar jovens bem dotados, contribuindo para sua educação e bem-estar
social, bem como para o progresso da ciência.

Em vista disso, reconhecemos a oportunidade de se declarar a sua
utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.201197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, de agosto de 1997.
Marco Régis, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 278a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 6 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.310 a 1.315197 - Requerimento no
2.240197 - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Geraldo Santanna e
Anderson Adauto -? PARTE (ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de
Inscrições - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leão - Aílton 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 - Baldonedo Napoleão - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ivair
Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros - Leonídio
Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri
Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen -
Paulo Piau - Paulo ScFiettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
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.

l a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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ATA

- A Deputada Maria Olivia, 52-Secretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Diizon Meio, 40-Secretário, nas funções de 1°-Secretário, lê a

seguinte correspondência:
OFICIOS

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário do Meio Ambiente, agradecendo a
contribuição dos Deputados da Casa para o aperfeiçoamento dos projetos de
lei encaminhados pelo Governo para a reestruturação do Sistema Estadual
de Meio Ambiente. (- A comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Manha Teixeira Diniz Domingues, Superintendente de
Administração do IPSEMG (3), em atenção aos Ofícios n°s 1.321, 1.322 e
1.395197, desta Casa, encaminhando informações solicitadas referentes à
área de pessoal, à Superintendência Odontológica e ao projeto de
implantação de sistema de informatização desse instituto. (- A CPI -
IPSEMG.)

Do Sr. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil, seção de Minas Gerais, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Dimas Rodrigues, que a subseção da OAB-MG já foi criada no
Município de Janaúba.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N°1.310/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais de Cachoeira Dourada, com sede no Município de Cachoeira
Dourada.	 -

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais de Cachoeira Dourada, com sede no Município de
Cachoeira Dourada.

Art. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
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Cachoeira Dourada tem-se destacado, nesse município, entre as instituições
destinadas a tratamento, educação, habilitação, reabilitação e inserção social
do excepcional.

De caráter assistencial, a entidade foi fundada há mais de dois anos e
possui diretoria formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos ocupados.

Por acreditar nos benefícios que ela traz ao município, apresentamos este
projeto, solicitando o apoio de nossos ilustres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, dc o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.311/97
Declara de utilidade pública a Fundação Hospitalar Santo Antônio, com

sede no Município de Jabuticatubas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Hospitalar Santo

Antônio, com sede no Município de Jabuticatubas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1997.
Arnaldo Canarinho
Justificação: Conforme atesta a documentação em apenso, a Fundação

Hospitalar Santo Antônio não possui fins lucrativos e encontra-se em pleno e
regular funcionamento. Tem como objetivos precípuos e permanentes dar
continuidade â obra beneficente de D. Quintiliana dos Santos Viana,
instituidora do Hospital Santo Antônio em Jabuticatubas, e prestar serviços
de assistência à saúde, de caráter social.

E dever do Estado garantir assistência à saúde a todo seu povo, mas
estamos longe dessa realidade. Destarte, merece nosso louvor e apoio toda
iniciativa que venha beneficiar esse setor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.312/97
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica 1-faroldo da Silva Mendes,

com sede no Município de Guarará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Haroldo da

Silva Mendes, com sede no Município de Guarará.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de julho de 1997.
Wanderley Ávila
Justificação: A Loja Maçônica Haroldo da Silva Mendes foi fundada em

2711144, tendo como objetivo a prática desinteressada da beneficência e o
incentivo à instrução e à cultura.

Lutando pelo aprimoramento moral, social e intelectual da humanidade e
pautando-se pelo cumprimento do dever e pela investigação constante da
verdade, a Loja Maçônica Haroido da Silva Mendes espera, com o
reconhecimento de sua utilidade pública estadual, realizar parcerias com
órgãos do Estado para atingir suas metas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c O
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.313/97
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE de Pratinha -, com sede no Município de Pratinha.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais - APAE de Pratinha -, com sede no Município de Pratinha.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Alt. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1997.
Ajalmar Silva
Justificação: A APAE de Pratinha tem como finalidades principais a criação

e a manutenção de estabelecimentos destinados ao tratamento, à educação,
à habilitação, à reabilitação e à inserção social do excepcional; a promoção
de medidas comunitárias, em âmbito municipal e regional, que visem a
assegurar o ajustamento e o bem-estar do excepcional, onde quer que ele se
encontre, e a promoção da assistência ao excepcional, egresso ou não de
estabelecimentos especializados, independente de sua idade.

Desde a sua fundação, em 1915195, a entidade tem desenvolvido suas
atividades, de grande e especial alcance social, com rara eficiência, sempre
voltada para a defesa dos interesses do excepcional.

Pelos relevantes serviços de cunho social que tem prestado, a APAE de
Pratinha faz jus à declaração de sua utilidade pública, motivo pelo qual conto
com a acolhida desta proposição pelos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, de o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.314/97
Altera o anexo a que se refere o art. 1 0 da Lei n°11.962, de 31 de outubro
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de 1995, incluindo o Município de Albertina na Região Administrativa do Alto
Rio Pardo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica alterado o anexo a que se refere o ali. 1 0 da Lei n°11.962, de

31 de dezembro de 1995, que passa a ter a seguinte redação:
"1 - ..............
XVI - Região Administrativa do Alto do Rio Pardo. Sede: Poços de Caldas.

1 .Albertina	2.Andradas
3.Arceburpo	4.Bandeira do

Sul
5.Botelhos	6.Cabo Verde
7.Caldas	8.Campestre
9.Divisa Nova 10.Guaranésia
11.Guaxupé	12.1bitiúra de

Minas
13.Juruaia	14.Monte Belo
15.Muzambinho 16.Poço Fundo
17.Poços de	18.Santa Rita de
Caldas	Caldas
19.Serrania

XVII - Região Administrativa do Vale do Sapucaí. Sede: Pouso Alegre.
1 .Bom Repouso 2.Borda da Mata
3.Brasópolis	4.Bueno

Brandão
5.Cachoeira de 6.Camanducaia
Minas
7.Cambui
	

8.Careaçu
9.Conceição das 1 O.Conceição
Pedras
	

dos Ouros
11 .Congonhal

	
12.Consolação

13.Córrego do 14.Delfim
Bom Jesus	Moreira
1 5.Espirito	16.Estíva
Santo, do
Dourado
17.Extrema	1 8.Gonçalves
1 9.Heliodora	20. Inconfidentes
21 .lpuiúna	22.ltajubá
23. Itapeva	24.Jacutinga
25.Maria da Fé 26.Monte Sião
27.Munhoz	28.Natércia
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29.Ouro Fino	30.Paraisópolis
31 .Pedralva	32.Piranguçu
33.Piranguinho 34.Pouso Alegre
35.Santa Rita do 36.São João da
Sapucai	Mata
37.São José do 38.Sâo
Alegre	Sebastião da

Bela Vista
39.Sapucaí-	40.Senador
Mirim	Amaral
41 .Senador	42.Silvianópolis
José Bento
43-Toledo	44.Venceslau

Brás".
Ari. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 31 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1997.
Sebastião Navarro Vieira
Justificação: A cidade de Albertina já pertence à Associação da

Microrregião do Alto do Rio Pardo - AMARP -, com sede em Poços de
Caldas. Por conseguinte, assuntos de interesse do município já são tratados
junto à entidade à qual é filiada. E coerente, por razões naturais, que
também passe a pertencer  Região Administrativa do Alto do Rio Pardo.

Esta alteração da lei vai ao encontro da justa aspiração do Chefe do Poder
Executivo da cidade de Albertina, conforme expediente remetido a meu
gabinete, que faço anexar.

- Publicado, anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.194197, nos termos do
parágrafo único do art. 179 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.315197
Autoriza o Poder Executivo a aplicar recursos obtidos na cobrança de

multas de trânsito na utilização de redutores eletrônicos de velocidade.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a vincular, na utilização de

redutores eletrônicos de velocidade para veículos automotores, a forma de
pagamento à receita proveniente de multas de trânsito geradas na utilização
do equipamento.

Parágrafo único - Na hipótese de utilização dos redutores eletrônicos de
velocidade na forma prevista nesta lei, a receita de que trata o "caput" deste
artigo ficará vinculada ao pagamento dos serviços contratados, com a
respectiva infra-estrutura, enquanto não houver sua quitação.

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 1997.
Ajalrnar Silva
Justificação: Em vista da escassez de recursos do Estado para aplicação

em investimentos, toma-se necessário criar alternativas que atendam a
deficiência de infra-estrutura estadual para manter as rodovias em condições
adequadas de segurança e tráfego. O projeto apresentado propõe a
utilização de redutores de velocidade a serem pagos com a própria receita
de multas geradas pelo equipamento, de forma a não onerar nem
comprometer a receita já estimada do orçamento fiscal na lei orçamentária
anual.

Ademais, a medida proposta reduzirá o número de acidentes de trânsito.
Assim, a proposição visa a contribuir para a segurança dos cidadãos,
reduzindo os riscos nas proximidades de escolas ou em locais de perigo para
travessia de pedestres. Ao mesmo tempo, não onera os cofres públicos na
utilização dos equipamentos a serem instalados, pois somente haverá
comprometimento das novas receitas geradas pelo próprio aparelho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o ad. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N° 2.240197, do Deputado Geraldo Rezende, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado com vistas à criação do carpo de Auditor na
área de saúde. (- A Comissão de Administração Pública.)

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Santanna.
O Deputado Geraldo Santanna - Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao

assomar a esta tribuna, preocupa-me deixar a impressão de usá-la para a
abordagem de tema paroquial. Após longa meditação, conclui que, não
obstante ser de âmbito municipal, tal tema ganha dimensão de escândalo
estadual, com repercussão nacional.

Louve-se, inicialmente, o jornal "Estado de Minas" pela forma sóbria e
oportuna como vem denunciando trapaças e corrupção que campeiam no
Norte de Minas.

Na edição de 1 016197, na página 2, sob o título "Consultorias Não Dão
Sossego a Prefeitos", o atual Presidente da AMAMS, Osvaldo Pereira,
também ilustre Prefeito de Salinas pelo PSDB, dá conta de que teria
recebido "proposta indecente", esquivando-se, contudo, de declinar nome de
pessoa ou empresa que lhe teria oferecido préstimos pessoais, entendeu
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oportuno revelar a natureza da malsinada proposta, tingindo-a com valores
vultosos e percentagens significativas. Disse o ilustre Presidente da AMAMS
haver rechaçado com energia, e até com ameaças, a oferta indecorosa.
Coincidentemente, o Presidente da Construtora Norte Ltda., com sede em
Montes Claros, revelou-me haver financiado as campanhas de cerca de 30
candidatos a Prefeito no último pleito no Norte de Minas, dos quais mais de
20 teriam sido eleitos, e que seu "negócio" fora feito em bases tais que, para
cada real aplicado haveria o retomo de 10 reais em obras municipais, a
serem por ele realizadas na administração do feliz "eleitos.

Ao transmitir, ato contínuo, tais fatos ao Deputado Cleuber Carneiro, com
quem viajava, S. Exa., sem manifestar surpresa, fez-me ver que em sua
região a ação nefasta e corrupta do citado empresário adquirira proporções
ainda mais alarmantes.

Ao contrário do insinuado repúdio do ilustre Prefeito de Salinas, a "Tribuna
do Norte", também de junho do corrente ano, traz longa entrevista de outro
empresário da construção civil, por sinal seu companheiro político -
partidário, em que afirma, de forma categórica, a existência, naquela
Prefeitura, de escandaloso superfaturamento de obras, de vultosos valores,
todas elas executadas pela Construtora Norte Ltda. nos últimos 6 meses.
Construção de prédio público com 540m2, ao preço corrente de R$300,00,
por R$51 1,00 o m2; pavimentação de ruas com bloquetes, ao preço corrente
de R$12,00, por R$30,00 o m, entre inúmeras outras, todas executadas
pela mesma empresa por preços exorbitantes.

A reportagem conclui: " ....a Construtora Norte Ltda. foi uma das
colaboradoras da campanha do Prefeito".

Tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados, se já não bastasse a voz
corrente na região, de que Prefeituras executam serviços vultosos em
propriedades particulares.

Agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, numa série de reportagens
eloqüentes, o "Estado de Minas" nos dá reiteradas notícias de fraudes, de
dimensão imprevisível e incalculável, de aposentadorias especiais pelo INSS
em diversos municípios do Norte de Minas, nomeando, inclusive, possíveis
responsáveis por elas.

Ontem, contudo, deparei com a simplória declaração do Gerente Regional
do INSS em Montes Claros, segundo a qual, " ....apesar de denúncias em
outros municípios no Norte de Minas, o órgão só tem indicativo de percentual
elevado de fraudes em Juramento". E assevera que "as pessoas que
obtiveram a concessão do BPC com base em atestados falsos serão
processadas e obrigadas a devolver o dinheiro à Previdência Social".

Vereador do PSDB de Rubelita afirmou, em uma das reportagens, que
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naquele município foram feitas mais de 2 mil aposentadorias especiais
falsas, o que, segundo a voz corrente, é verdade. Não obstante ser seu
adversário político, não posso furtar-me ao dever de aplaudir aquele
Vereador por tão grave denúncia de delito, que estaria se verificando não só
ali, como em quase toda a região norte-mineira. Em São João do Vacaria,
como em Rubelita, além de induzidos na sua ingenuidade à prática de ato
ilícito, cada possível aposentado, segundo se comenta, também se viu
compelido a desembolsar quantia em dinheiro pelo processamento da
aposentadoria, assim como comprometer os votos de seus pais. Sim, os
votos de seus pais, porque os aposentados seriam, na sua maioria, menores
impúberes. O beneficiário dos votos seria o candidato Mílton Cruz, por sinal
alto funcionário da Regional do INSS em Montes Claros, vezes incontáveis
peregrinando pela região para incitar os incautos a esse crime. Os
"beneficiários" da aposentadoria não foram à Regional do INSS em Montes
Claros, mas atendidos pelo destacado funcionário em suas regiões, quase
sempre na zona rural.

Daí se conclui, Sr. Presidente, que o centro, o comando da fraude, e todas
as suas causas e conseqüências, e da corrupção desassombrada, estaria na
Regional do INSS de Montes Claros, de onde certamente devem nascer as
investigações.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, considerando, afinal, que os delitos
apontados pela imprensa constituem crime contra as administrações federal,
estadual e municipal, de ação pública, dirijo à Mesa requerimento para que
cópia deste meu pronunciamento, como de todo o material jornalístico que o
acompanha, sejam encaminhados à Procuradoria da República em Minas
Gerais e de Justiça do Estado, para as providências cabíveis.

Considero cumprido o meu dever, trazendo ao conhecimento oficial deste
Poder notícias de tão graves delitos que estariam ocorrendo no Norte de
Minas e que merecem a devida apuração, sendo punidos os responsáveis e
inibida a prática que, embora tão abominável, teme-se já se tenha tomado
natural.

Sr. Presidente, passo às mãos de V.Exa. o anunciado requerimento. Muito
obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anderson Adauto.
• Deputado Anderson Adauto - Sr. Presidente, Srs. Deputados, em

primeiro lugar gostaria de demonstrar minha satisfação ao ver o Deputado
Geraldo Santanna, um dos Deputados de maior experiência nesta Casa,
ocupar, talvez pela primeira vez nesta Legislatura, não me lembro de tê-lo
visto antes, a tribuna da Assembléia. Acredito que esse seja um fato
absolutamente natural, que vai se repetir de agora em diante, principalmente
nesta fase em que chegamos.
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Brinquei com alguns companheiros, perguntando a eles se tinham visitado

suas bases e ouvido a chamada voz rouca das ruas. Tenho certeza de que
todos os Deputados, companheiros desta Casa, voltaram extremamente
preocupados.

Tive algumas reuniões na minha região com pessoas que têm terra, e
brinquei com eles sobre a crise que estamos vendo através da grande
imprensa, pois as matérias principais giram em tomo daqueles que não têm
terra. Disse ontem a um jornalista que me procurou que estive reunido com
muitas pessoas que tinham terra, pessoas que tinham bom padrão de vida,
consideradas pessoas de classe média a classe média alta. E, hoje, três ou
quatro anos depois, estão numa situação difícil e extremamente
preocupadas.

Reunindo-me aqui na cidade, com pessoas que são pequenos e médios
empresários da área urbana, pude ver que eles também estão extremamente
preocupados com o atual quadro económico que o Pais está vivendo.

Mas isso é apenas um comentário, Deputado Gemido Santanna, para dizer
da satisfação que tivemos ao vê-]o na tribuna desta Casa. Tenho a certeza
de que esse assunto deve ser extremamente sério, pois o obrigou a vir até
aqui para ocupar a tribuna desta Casa.

Estou aqui, hoje, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para ler um requerimento
que formulamos ao Secretário da Fazenda e ao Presidente do Tribunal de
Contas, ainda no início do recesso, e que, espero, entre na pauta da nossa
reunião de amanhã.

- Lê requerimento no qual solicita sejam pedidas ao Secretário de Estado
da Fazenda informações que servirão de subsídio para este Poder analisar a
questão da privatização do CREDIREAL S.A., cuja justificação é a que se
segue:

"Tenho acompanhado pela imprensa as notícias referentes à privatização
? do CREDIREAL S.A. e ainda não consegui chegar a nenhuma conclusão

sobre a matéria, pois, se somarmos o valor de todas as importâncias que já
foram despendidas para sanear a situação financeira do Banco, essas
ultrapassam a cifra de R$1.000.000.000,00.

Acredito que tal valor não está de acordo com a realidade, uma vez que o
próprio Governo do Estado afirma que pretende vender a entidade bancária
por R$130.000.000,00.

E sabido, também, que a participação dos Bancos estaduais no processo
de pnvatização da AÇOMINAS foi significativa, seja adquirindo debêntures
do Grupo Mendes Júnior, seja adquirindo participação acionária. Precisamos
observar a situação de impasse do Grupo Mendes Júnior, no que se refere à

g	sua saúde financeira, é importante avaliarmos a repercussão desse fato na
!	situação econômica das mencionadas instituições estaduais.
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Assim sendo, nada mais oportuno do que as indagações em anexo serem

encaminhadas ao Secretário de Estado da Fazenda e ao Presidente do
Tribunal de Contas, pois as suas respostas servirão para orientar o
posicionamento de cada um de nós quanto à privatização do CREDIREAL."

Perguntas a serem enviadas ao Secretário de Estado da Fazenda: (- Lê:)
1. Qual o valor alocado, de janeiro de 1994 até esta data, no saneamento

do CREDIREAL S.A., tanto a fundo perdido como por aporte de capital?
2. Com a privatização, o Estado assumirá a aposentadoria vitalícia do

pessoal do CREDIREAL S.A.?
3. Qual o montante dos financiamentos contratados ou a contratar com o

Governo Federal, destinados ao saneamento do sistema financeiro estadual?
Quanto se destina a cada instituição - BEMGE S.A., CREDIREAL S.A. e
BDMG?

4. O valor já alocado até esta data ou a ser alocado compensará a
privatização ou a liquidação dos Bancos, ou a extinção pura e simples
desses órgãos seria menos onerosa aos cofres estaduais?

5. Qual foi o valor que cada instituição financeira estadual destinou para
adquirir debêntures do Grupo Mendes Júnior ou para ter direito à
participação acionária por ocasião da privatização da AÇOMINAS?"

São esses os nossos questionamentos, Sr. Presidente.
2 PARTE (ORDEM DO DIA)

ia Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, estou observando

a falta de "quorum' neste instante em Plenário e gostaria que V. Exa.
encerrasse a reunião, já que há vários Deputados articulando e conversando
fora do Plenário.

• Sr. Presidente - É regimental.
ENCERRAMENTO

• Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para as reuniões especiais de logo mais, às 20 horas, e de
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amanhã, dia 7, às 9h30min, fios termos dos editais de convocação, e para a
ordinária deliberativa 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 Sa AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DE 1997, DA ir
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM

SALINAS, EM 9 DE JUNHO, DESTINADA A OUVIR O PODER PÚBLICO E
A SOCIEDADE ORGANIZADA DA REGIÃO NORTE DE MINAS, QUE

COMPREENDE A ASSOCIAÇÃO MICRORREGIONAL DOS MUNICÍPIOS
DA ÁREA DA SUDENE - AMAMS - E SEUS NÚCLEOS, CONSTITUÍDOS

DAS MICRORREGIÕES DO ALTO RIO PARDO, MÉDIO JEQUITINHONHA,
SERRA GERAL DE MINAS, ALTO RIO VERDE GRANDE, PORTAL DO

NORTE, ALTO SÃO FRANCISCO, VALE DO RIO PERUAÇU, MÉDIO SÃO
FRANCISCO E BAIXO SÃO FRANCISCO

i a Parte
Às nove horas e trinta minutos do dia nove de junho de mil novecentos e

noventa e sete, no Salão da Escola Agrotécnica Federal, em Salinas,
comparecem os Deputados Hely Tarqüinio, Péricles Ferreira, Gilmar
Machado, José Militão, José Braga, Elbe Brandão, Raul Lima Neto, Maria
José Haueisen, Roberto Amaral, Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues, Gil
Pereira, Ivair Nogueira e Wanderley Ávila. O coordenador, Deputado Hely
Tarqüínio, declara aberta a audiência e convida a tomar assento à mesa os
Exmos. Srs. Oswaldo Femandes Pereira, Prefeito Municipal de Salinas;
Vereador Clemente Sarmento Petroni, Presidente da Câmara Municipal de
Salinas; Deputado Péricles Ferreira; Deputado Federal José Saraiva Felipe;
Marcus Pestana, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado do
Planejamento e Coordenação Geral, representando o Governador do Estado;
Menderson Martins Franco, representante do Poder Judiciário; Gileno
Novais, representante do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais;
Silvio Campos Horta, representante da Fundação João Pinheiro; Pedro
Narciso, Coordenador Administrativo da Região Norte; e Vítor Vieira dos
Santos, Presidente da Federação Mineira de Associações Micron'egionais de
Municípios. Ato continuo, o coordenador presta esclarecimentos acerca dos
projetos desenvolvidos pela Assembléia e da dinâmica dos trabalhos desta

'	audiência. A seguir, fazem suas exposições os representantes dos Poderes
g Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas e da Fundação João Pinheiro.

Isso posto, procede-se à abertura do prazo para inscrição de candidatos a
membro da Comissão Regional de Representação; após, o coordenador
passa a conceder a palavra aos representantes inscritos para a apresentação
e defesa das propostas. Fazem suas exposições os representantes dos
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Municípios de Jaíba, lbiai, Ubaí, Pai Pedro, Berizal, Varzelándia,
Josenópolis, Ibiracatu, Lassance, Buritizeiro, Botumirim, Itacambira e Lontra.
Proferem discursos os Deputados Estaduais José Militão, José Braga, Raul
Lima Neto, Gilmar Machado e Elbe Brandão, o Deputado Federal José
Saraiva Felipe, o Presidente da Associação Microrregional dos Municípios da
Área da SUDENE - AMAMS - e o Presidente da Federação Mineira de
Associações Microrregionais de Municípios. Em seguida, fazem suas
exposições os representantes dos Municípios de Padre Carvalho, Pintópolis,
Montes Claros, Chapada Gaúcha, Santa Fé de Minas, Engenheiro Navarro,
Montalvânia, Pirapora, Aguas Vermelhas, São João do Paraíso e Grão-
Mogol. Proferem discursos a Deputada Maria José Haueisen e os Deputados
Roberto Amaral, Carlos Pimenta, Gil Pereira e Dimas Rodrigues; após,
fazem suas exposições os representantes dos Municípios de Bocaiúva,
Jequitai, Glaucilândia, Francisco Dumont, Catuti, Cristália, Nova Porteirinha,
Gameleiras, Porteirinha, Francisco Sã, Montezuma e Lagoa dos Patos. Isso
posto, o coordenador encerra a reunião, convidando os participantes para a
2a parte desta audiência, logo mais, às 14 horas, com a finalidade de se
ouvirem os representantes dos municípios que não puderam fazer uso da
palavra nesta 1a Parte, bem como de se proceder à negociação,
apresentação, defesa e votação final das propostas, eleição da Comissão
Regional de Representação e celebração do convênio do sistema
Assembléia On Line. Levanta-se a reunião.

2a Parte
Às 14h30min do dia 916197, no Salão da Escola Agrotécnica Federal, em

Salinas, comparecem os Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro, Hely
Tarqüínio, Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues, Elbe Brandão, Gil Pereira,
Gilmar Machado, Ivair Nogueira, José Braga, José Militão, Maria José
Haueisen, Péricles Ferreira, Raul Lima Neto, Roberto Amaral e Wanderley
Ávila. O coordenador, Deputado Hely Tarqüinio, declara aberta a r Parte da
audiência e convida a tomar assento à mesa os Exmos. Srs. Oswaldo
Femandes Pereira, Prefeito Municipal de Salinas; Vereador Clemente
Sarnento Petroni, Presidente da Câmara Municipal de Salinas; Deputados
Cleuber Carneiro e Péricles Pereira; Marcus Pestana, Secretário Adjunto da
Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral; Pedro Narciso,
Coordenador Administrativo da Região Norte; Menderson Martins Franco,
representante do Poder Judiciário; Gileno Novais, representante do Tribunal
de Contas do Estado de Minas Gerais; e Vítor Vieira dos Santos, Presidente
da Federação Mineira de Associações Microrregionais de Municípios. Isso
posto, o coordenador presta esclarecimentos acerca da dinâmica dos
trabalhos desta parte da audiência, divulga a lista de candidatos a membro
da Comissão Regional de Representação e passa a conceder a palavra aos
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representantes dos municípios, para apresentação e defesa de propostas.
Fazem suas exposições os representantes dos Municípios de Cônego
Marinho, Claro dos Poções e Janaúba. Ato continuo, o coordenador anuncia
a presença do Presidente da Assembléia e o convida a assumir a direção
dos trabalhos. Após, o Presidente passa a palavra aos representantes dos
Municípios de Manga, Brasília de Minas, Olhos d'Agua, Santa Cruz de
Salinas, Coração de Jesus e Rio Pardo de Minas. Proferem discursos os
Deputados Cleuber Carneiro e Péricies Ferreira. Após, fazem suas
explanações os representantes dos Municípios de Indaiabira, Santo Antônio
do Retiro, Espinosa, Pedras de Maria da Cruz, Monte Azul, Riacho dos
Machados, São Romão, lcaraí de Minas, São Francisco, Taiobeiras, Campo
Azul, Rubelita, São João da Ponte, Januária e Mirabela. Em seguida, o
Presidente procede à divulgação e à proclamação do resultado da eleição
dos membros da Comissão Regional de Representação, que fica assim
constituída: Josemar Soares Lima, Antônio Soares Dias, Wildernar
Maximino, Leonidas G. Almeida e Ricardo Afonso Veloso, respectivamente
Prefeitos Municipais de Varzelândia, Francisco Sã, Janaúba, Pirapora e
Bocaiúva. Em seguida, o Presidente abre a fase de negociações e suspende
os trabalhos por 30 minutos, para entendimentos entre os representantes dos
municípios sobre os blocos de propostas. Reabertos os trabalhos, o
Presidente anuncia que será realizado o sorteio de uma ambulância entre os
municípios presentes à audiência pública; neste momento, suscita questão
de ordem o Sr. Oswaldo Femandes Pereira, Prefeito Municipal de Salinas,
sugerindo o sorteio de mais uma ambulância. A Presidência acata a
sugestão e, de comum acordo com o Deputado Péricles Ferreira, faz-se a
doação de mais uma ambulância, com a verba de suas subvenções sociais.
Ato continuo, procede-se ao sorteio das ambulâncias, sendo contemplados
os Municípios de Urucuia e Brasília de Minas. A seguir, o Sr. José Cavalcanti
Meio, Prefeito Municipal de lirucuia, assina o termo de doação e recebe as
chaves e a documentação do veículo, O Sr. Getúlio Andrade, Prefeito
Municipal de Brasília de Minas, assina o termo de doação, ficando de
receber as chaves e a docume-tação do veículo posteriormente. A seguir, o
Presidente passa à solenidade de assinatura de convênio e inauguração do
Sistema Assembléia On Une em Salinas. Isso posto, passa a conceder a
palavra aos representantes inscritos para a defesa dos dois blocos de
propostas apresentados. Em defesa do Bloco de Propostas n° 1, falam os
Srs. Oscar Caetano, Prefeito Municipal de São Francisco; João Roberto de
Oliveira, pela Microrregião Portal do Norte; Hélio Sales, Paulo José Cailos
Guedes e Antônio Soares Dias, respectivamente, Prefeitos Municipais de
Miravânia, Manga e Francisco Sã. Em defesa do Bloco de Propostas n° 2,
falam os Srs. Edilson Alves Vilas Boas, Wildemar Maximino da Cruz,
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Edivarde S. Rosa Júnior, Josemar Soares Lima e Edson Cordeiro,
respectivamente, Prefeitos Municipais de Porterinha, Janaúba, Francisco
Dumont, Varzelãndia e Rio Pardo de Minas. Ato continuo, o Presidente lê
documento em que todos os Prefeitos presentes manifestam votos pelo
restabelecimento da saúde do Sr. Jairo Ataíde, Prefeito Municipal de Montes
Claros. A seguir, passa-se à votação final dos blocos de propostas. Apurados
os votos, constata-se a aprovação, por 150 (cento e cinqüenta) a 115 (cento
e quinze) votos, do Bloco de Propostas n° 1, contendo as seguintes
propostas, com custo total de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais): 1 -
Microrregião do Alto Rio Verde Grande - R$444.444,44 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), assim distribuídos: R$55.000,00 (cinqüenta e cinco mil
reais) para o encascalhamento de estradas em Francisco Sã; R$55.000,00
(cinqüenta e cinco mil reais) para a construção de barragens em São João
da Lagoa; R$334.444,44 (trezentos e trinta e quatro mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) para aplicação na área
de saúde (construção, aquisição de equipamentos e veículos), a serem
distribuídos igualitariamente entre os Municípios de Montes Claros, Coração
de Jesus, Claro dos Poções, Glaucilândia, São João do Pacuí e Juramento;
2 - Microwegião de Serra Geral de Minas - R$444.444,44 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
quatro centavos), para a aquisição de uma patrulha motomecanizada, que
atenderá apenas os municípios pertencentes a esta microrregião; 3 -
Microrregião do Médio São Francisco - R$444.444,48 (quatrocentos e
quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e
oito centavos), para a aquisição de equipamentos e materiais para hospitais
e postos de saúde, bem como construção de redes pluviais nos municípios
pertencentes a esta microrregião; 4 - Microrregião do Vale do Peruaçu -
R$444.444,44 (quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta
e quatro reais e quarenta e quatro centavos), a serem distribuídos de forma
igualitária entre a Fundação Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo, de
Manga; o Hospital Municipal de Januária; o Posto de Saúde Municipal de
Cônego Marinho; o Hospital Cristo Rei, de Montalvânia; o Centro Municipal
de Saúde de Miravânia e o Centro Municipal de Saúde, de Juvenilia, para a
aquisição de equipamentos na área da saúde; 5 - Microrregiâo Portal do
Norte - R$444.444,44 (quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e
quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para a aquisição de
frota motomecanizada, que atenderá os municípios pertencentes a esta
microrregiâo; 6 - Microrregião do Médio Jequitinhonha - R$444.444,44
(quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais
e quarenta e quatro centavos), para a aquisição de patrulha
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motomecanizada, que atenderá os municípios pertencentes a esta
microrregião; 7 - Microrreglão do Alto Rio Pardo - R$444.444,44
(quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais
e quarenta e quatro centavos), para a aquisição de uma patrulha
motomecanizada, que atenderá os municípios pertencentes à referida
microrregião; 8 - Microrregião do Alto São Francisco - R$444.444,44
(quatrocentos e quarenta e quatro mil quatrocentos e quarenta e quatro reais
e quarenta e quatro centavos), a serem distribuídos igualitariamente entre os
Municípios de Buritizeiro (aquisição de equipamento hospitalar), lbiaí
(ampliação do Centro Municipal de Saúde), Jequftaí (conclusão de unidade
mista municipal), Lagoa dos Patos (asfaltamento de estrada), Lassance
(construção de pontes), Pirapora (ampliação e aquisição de equipamentos na
área de saúde) e Ponto Chique (ampliação de hospital); 9 - Microrregião do
Baixo São Francisco - R$444.444,44 (quatrocentos e quarenta e quatro mil
quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), para a
aquisição de patrulha motomecanizada, que atenderá os municípios
pertencentes a esta microrregião. Concluída esta fase, o Presidente passa a
palavra ao Sr. Oswaldo Femandes Pereira, Prefeito Municipal de Salinas,
que agradece a presença das autoridades e dos representantes dos
municípios e sua participação na Audiência Pública Regional do Norte de
Minas. Ato contínuo, o Presidente agradece a participação das autoridades e
dos senhores representantes pelo êxito da audiência pública, agradece a
acolhida do Prefeito Municipal de Salinas, do Presidente da Câmara
Municipal e de toda a comunidade local e declara encerrada a 5a Audiência
Pública Regional de 1997, da 13 a Legislatura da Assembléia Legislativa.

Salinas, 9 de junho de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Hely Tarqüinio - Wandertey Avila.

ATA DA 19 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
As quatorze horas e quinze minutos do dia dezoito de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Angelo, ivair Nogueira, Baldonedo Napoleão e
Dimas Rodrigues, membros da Comissão supracitada. 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. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte correspondência: Ofício n°
333197, do Ministério Público, informando a esta Comissão que a vara de
execuções tem expedido regularmente as guias de recolhimento para
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transferência de condenados; relatório enviado pela Pastoral Carcerária
informando diversas irregularidades ocorridas na cidade de Vespasiano;
ofícios do Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, D. Serafim Femandes
de Araújo, Maj. Marcelo Alvaro Assis de Toledo, Diretor da Penitenciária
Nélson Hungria, protestando contra a revista realizada nos agentes da
Pastoral Carcerária, no dia 8 de junho do corrente, às 15 horas; e do
Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos -
CONEDHA - hipotecando solidariedade aos trabalhos desta Comissão. O
Presidente indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado
Ivair Nogueira apresenta requerimento solicitando sejam intimados para
prestar depoimento a esta Comissão os Srs. Hélcio Mello e Márcia
Valadares, funcionários lotados na Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho,
no Município de lpaba. Colocado em votação, é o requerimento aprovado, O
Deputado Durval Angelo apresenta três requerimentos solicitando, no
primeiro, acareação do Sr. Sidney Cangussu com o Delegado André Luiz da
Rocha, dos Srs. Antônio Barbosa e Itamar Pereira Melgaço com o Delegado
João Reis e o Detetive Fábio Marques, do Sr. Antônio Barbosa com o
Detetive Geraldinho Caldeira e o Sr. Carlos Eduardo Reis, e do Sr. Itamar
Pereira Melgaço com os dois Detetives citados em seu depoimento; no
segundo, o afastamento do Delegado André Luiz da Rocha devido a
denúncias de tortura; e, no terceiro, o envio pela Secretaria da Segurança
Pública da folha de pagamento dos presos da Penitenciária Dutra Ladeira,
referente aos meses de janeiro a maio do corrente. Colocados em votação,
cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados. Neste momento,
comparecem à reunião os Deputados Sebastião Costa, Alencar da Silveira
Júnior, Antônio Júlio e Geraldo Rezende. A Presidência esclarece que a
reunião se destina a ouvir o Sr. Santos Moreira da Silva, Secretário da
Segurança Pública, a quem convida para tomar assento à mesa. Com a
palavra, o convidado faz sua explanação e, logo após, são feitos
questionamentos pelos Deputados Ivair Nogueira, Durval Angelo, João Leite
e Geraldo Rezende. Encerrados os debates, o Presidente agradece ao Sr.
Santos Moreira da Silva e a seus assessores, Srs. Osmero Camelo Coelho,
Júlio César Assimos Marconi e Anselmo Rezende Gusmão, pela
participação, pela colaboração e pelos valiosos subsídios prestados à
Comissão. E necessário registrar que o inteiro teor desta reunião consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 25 de junho, às
9 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de agosto de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - João Batista de
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Oliveira - Geraldo da Costa Pereira - Baldonedo Napoleão - Dimas
Rodrigues.

ATA DA 55a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR

Às nove horas e trinta minutos do dia primeiro de julho de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gemido
Nascimento, João Leite, Ambrósio Pinto, Antônio Andrade e José Militão,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gemido 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. O
Presidente informa que a reunião se destina a continuar a discussão do
parecer do relator, Deputado José Militão, sobre as Emendas n°s 2 e 3,
apresentadas em Plenário, ao Projeto de Lei n° 770196; e declara aberta a
fase de discussão, oportunidade em que o Deputado Antônio Andrade
apresenta duas propostas de emenda ao parecer do relator. O Deputado
João Leite pede a palavra, pela ordem, e participa da discussão. O
Presidente anuncia que se encontra em poder da Mesa requerimento do
Deputado Ambrósio Pinto, em que solicita o adiamento da discussão da
matéria. 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, 5 de agosto de 1997.
Gemido Nascimento, Presidente - Ambrósio Pinto - João Leite.

ATA DA 3a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 33/97
Às dezesseis horas e quinze minutos do dia primeiro de julho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Aílton Vilela, Sebastião Navarro Vieira, Arnaldo Penna, Antônio
Júlio, Elbe Brandão, Marcos Helênio (substituindo este ao Deputado Gilmar
Machado, por indicação da Liderança do PT), Ivair Nogueira e Ambrósio
Pinto, membros da Comissão supracitada. Estão presentes, também, os
Deputados Hely Tarqüínio e Sebastião Costa. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Aílton Vilela, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Amaldo Penna 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 o Parecer para o 2 0 Turno da
Proposta de Emenda à Constituição n° 33197, designando o Deputado
Sebastião Navarro Vieira como relator da matéria. Com a palavra, o
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Deputado Sebastião Navarro Vieira emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação da proposta na forma do vencido no 10 turno. Submetido a
discussão e votação, o parecer é aprovado por unanimidade. Prosseguindo,
a Presidência suspende a reunião por 15 minutos para a elaboração desta
ata. Reabertos os trabalhos, a ata é lida e aprovada. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e encerra
os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de julho de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Arnaldo Penna -

Antônio Júlio - Marcos Helênio - Elbe Brandão - Ivair Nogueira - Ambrásio
Pinto.

ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER

As nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dois de julho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados José Maria Barros, Gilmar Machado e Sebastião Navarro Vieira,
membros da supracitada Comissão. Encontram-se presentes, também, os
Deputados Wilson Pires, Geraldo da Costa Pereira, Wilson Trópia e Elbe
Brandão. 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. Prosseguindo, a Presidência lê ofícios do Sr. Luiz
Felipe Cavalcanti de Albuquerque, Chefe de Gabinete do Ministério
Extraordinário dos Esportes, informando que ficou registrado naquele órgão
o requerimento do Deputado José Maria Barros, em que solicita que a cidade
de Juiz de Fora seja sede dos Jogos da Juventude; do Deputado Carlos
Pimenta, solicitando, em nome da Diretora da E. E. Coronel Antônio Alves
Teixeira, de Juiz de Fora, autorização da Secretaria da Educação para a
construção de um posto policial no terreno da escola; de especialistas de
educação da rede estadual de Minas Gerais, em que solicitam a manutenção
de sua classe na carreira do magistério público, pela Secretaria da
Educação, uma vez que o texto da LDB não regulamenta tal carreira; da E.
E. João Damasceno Ferreira, de Recreio, solicitando que esta Comissão
interfira junto ao Executivo para que as escolas do mencionado município
continuem prestando à comunidade um ensino de qualidade, tendo em vista
os problemas que apontam na nova LDB. Após, a Presidência distribui o
Requerimento n° 2.212197 ao Deputado Gilmar Machado. Encerrada a i
Parte dos trabalhos, passa-se à ia Fase da Ordem do Dia, com a discussão
e a votação de proposição da Comissão. Com a palavra, o Deputado Gilmar
Machado apresenta requerimento, em que solicita seja convidado a
participar da reunião o Sr. Mário de Assis, representante do colegiado da E.
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E. Presidente Kennedy, para discorrer sabre o fechamento da pré-escola do
Instituto de Educação de Minas Gerais e a municipalização do ensino
fundamental. Após, a Presidência lê requerimento da Deputada Elbe
Brandão, em que solicita seja convidado o Sr. Paulo Simão, Presidente da
TURMINAS, para participar de reunião desta Comissão, com o objetivo de
prestar esclarecimentos sobre o PRODETUR-Nordeste. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Após, a
Presidência passa a palavra ao Sr. Mário de Assis, que discorre sobre o
assunto em pauta. A seguir, esse representante entrega ao Presidente
abaixo-assinado de pais de alunos da E. E. Presidente Kennedy. Passa-se â
fase de debates, conforme consta nas notas taquigráficas. A seguir, o
Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento, em que solicita seja
realizada visita desta Comissão e do Sr. Mário de Assis à Secretaria da
Educação, para tratarem das seguintes questões: fechamento da pré-escola
do Instituto de Educação de Minas Gerais e municipalização do ensino
fundamental. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Após, a
Presidência suspende a reunião para a saída do convidado e dos demais
participantes. Reabertos os trabalhos, a Presidência submete a discussão e
votação, no V tumo, o Projeto de Lei n° 1.178197 (relator. Deputado Gilmar
Machado), o qual é aprovado. A seguir, passa a palavra ao Deputado Gilmar
Machado, que emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do
Requerimento n° 2.212197. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. A seguir, a Presidência submete a votação, cada um por sua vez,
nos termos da Deliberação da Mesa n° 487, os Requerimentos n°s 2.215 e
2.216197, 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, 6 de agosto de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Marco Régis - Gilmar Machado - José

Henrique.
ATA DA 69a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove floras e quarenta e cinco minutos do dia dois de julho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Anivaldo Coelho e António Roberto , membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Raul Lima Neto, declara abertos os trabalhos e solicita ao
Deputado Anivaldo Coelho que proceda á leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, a
Presidência informa que a reunião se destina a discutir assuntos de interesse
da Comissão. 0 Deputado Anivaldo Coelho faz a leitura da seguinte
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correspondência: carta de Nephtaly Costa e Maria Helena Piris de Souza
Costa, denunciando a falta de água em sua propriedade, no Município de
São Brás do Suaçuí; carta do Sr. José Eustáquio Romão, Secretário
Municipal de Governo da Prefeitura de Juiz de Fora, enviando sugestões de
temas para debates nesta Comissão. A seguir, o Presidente faz um balanço
dos trabalhos desta Comissão no 1 0 semestre deste ano. Foram realizadas
16 reuniões ordinárias, tendo sido 2 destinadas a audiência pública; 2
reuniões extraordinárias e 1 reunião conjunta . A Comissão recebeu 98
convidados e realizou 2 visitas, uma à serra do Cipó e outra ao Projeto
Xerimbabo, no Município de Ipatinga, e ainda foram apreciados 23
requerimentos sem número. 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, 6 de agosto de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Ronaldo Vasconcellos -

Antônio Roberto.
ATA DA 6V REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Navarro Vieira
(substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do
PFL), Elbe Brandão (substituindo o Deputado Ajalmar Silva, por indicação da
Liderança do PSDB), Arnaldo Penna e Marcos Helênio, membros da
Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Arnaldo Penna, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Marcos
Helênio 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 as Emendas n°s
1 a 6, apresentadas em Plenário, no ? turno, ao Projeto de Lei n° 1.217197 e
suspende a reunião. As 11 h50min, com a presença dos Deputados Alvaro
Antônio, Leonídio Bouças, Arnaldo Penna, Hely Tarqüínio (substituindo este
ao Deputado Ajalmar Silva, por indicação da Liderança do PSDB), Antônio
Júlio (substituindo o Deputado Antônio Andrade, por indicação da Liderança
do PMDB), Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Ibraflím Jacob, por
indicação da Liderança do PDT) e Adelmo Carneiro Leão (substituindo o
Deputado Marcos Helênio, por indicação da Liderança do P1), o Presidente,
Deputado Leonídio Bouças, declara reaberta a reunião e solicita ao
Deputado Arnaldo Penna que proceda à leitura de seu parecer sobre as
Emendas n°s 1 a 6, apresentadas em Plenário, no V tumo, ao Projeto de Lei
n° 1.217197. 0 relator, por meio de seu parecer, conclui pela aprovação da
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Emenda n° 1 na forma da Subemenda n o i, que apresenta, e pela rejeição
das Emendas n°s 2 a 6. Na fase de discussão, fazem uso da palavra os
Deputados Ivair Nogueira, Arnaldo Feriria e Alvaro Antônio. Encerrada e
discussão e colocado em votação, é o parecer aprovado, com voto contrário
do Deputado Ivair Nogueira. 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, 6 de agosto de 1997.
Leonidio Bouças, Presidente - Marcos Helênio - Antônio Andrade - Ajalmar

Silva - Arnaldo Feriria.
ATA DA 33 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR
DE INQUÉRITO PARA APURAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERÍODO DOS
ÚLTIMOS 10 ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N°9.380,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986, E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE

LEVARAM A IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às onze horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Anderson
Adauto, Gilmar Machado e Alvaro Antônio (substituindo este ao Deputado
José Braga, por indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Miguel
Martini, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Gilmar Machado que
proceda â 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 ouvir os Srs. Antônio Alves Primo e Antônio Femandes Dutra Filho,
ex-Superintendentes de Finanças do IPSEMG, e que somente após terem
sido concluídos os questionamentos a um depoente é que se passará ao
depoente seguinte. Esclarece, ainda, que as perguntas e as respostas devem
ser o máximo possível objetivas. A seguir, solicita a entrada do primeiro
depoente, Sr. Antônio Alves Primo, e, após ler o disposto no art. 40, II, da Lei
Federal n° 1.579, passa a palavra ao depoente para que informe à Mesa a
sua qualificação e faça suas considerações iniciais. Iniciados os
questionamentos, fazem uso da palavra os Deputados Gilmar Machaõ:,
Miguel Martini e Anderson Adauto. Esgotadas as perguntas, o Presidente
suspende a reunião até que o depoente seguinte seja conduzido ao
Plenarinho IV. Com a chegada do segundo depoente, Sr. Antônio Femandes
Dutra Filho, são reabertos os trabalhos. Após o mesmo procedimento inicial,
o depoente é inquerido pelos Deputados Anderson Adauto, Gilmar Machado,
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Miguel Martini, Sebastião Costa e Luiz Fernando Faria, conforme consta nas
notas taquigráficas. Esgotadas as perguntas, o Presidente dispensa o
depoente. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Gilmar Machado, em que solicita sejam convidados para participar de
reunião desta Comissão os Srs. Eduardo Pinto Coelho, Diretor de Saúde do
IPSEMG, Peter Joviano Coutinho e Roberto Pimentel Dias, para discorrerem
sobre o atendimento de saúde do IPSEMG na Capital e no interior. 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 agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Sebastião Costa - Antônio

Roberto.
ATA DA 45a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO

As nove horas e trinta minutos do dia três de julho de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Wilson
Trópia, Arnaldo Penna e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão.
Na ausência do Presidente, o Deputado Wilson Trópia assume a direção dos
trabalhos e, havendo número regimental, 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, o
Presidente distribui ao Deputado Aílton Vilela as Propostas de Emenda à
Constituição n°s 5, 7, 9195 e 27196 e ao Deputado Amaldo Penna, os
Projetos de Lei n°s 517195, 775, 865, 1.045196, 1.180 a 1.185 e 1.193197.
Passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre matérias sujeitas à deliberação do Plenário da
Assembléia. Discutidos e votados, cada um por sua vez, são aprovados os
pareceres, que concluem pela aprovação das Propostas de Emenda à
Constituição n°5 5, 7, 9195 e 27196 (relator: Deputado Aílton Vilela) e dos
Projetos de Lei n°s 517195, 775, 865, 1.045196, 1.180 a 1.185 e 1.193197
(relator: Deputado Arnaldo Penna). Em seguida, a Presidência suspende a
reunião por alguns minutos. As lOhSSmin, com a presença dos Deputados
Amaldo Penna e Wilson Pires (substituindo este ao Deputado Bilac Pinto,
por indicação da Liderança do PFL), o Deputado Ailton Vilela assume a
direção dos trabalhos e distribui ao Deputado Arnaldo Penna os Projetos de
Lei n°s 658196; 1.217, 1.218, 1.268, 1.279197; e ao Deputado Wilson Pires, o
Projeto de Lei n° 5195, a Proposta de Emenda à Constituição n° 10195 e o
Projeto de Resolução n° 1.124197. Discutidos e votados, cada um por sua
vez, são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação dos Projetos
de Lei n°5 658196, 1.217, 1.218, 1.279, 1.268197 (relator: Deputado Amaldo
Penna); o Projeto de Lei n° 5195, a Proposta de Emenda à Constituição n°
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10195 e o Projeto de Resolução n°1.124/97 (relator. Deputado Wilson Pires).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna - Miguel Martini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.158/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em análise

propõe seja declarado de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra de
Menezes, O Apóstolo do Bem, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi submetida, preliminarmente, ao exame da Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação; agora,
deve esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto no 1° turno,
nos termos regimentais.

Fundamentação
O Centro Espírita Bezerra de Menezes, com 43 anos de existência,

empenha-se em difundir os princípios básicos do espiritismo fundados na
existência de Deus e da alma, além de promover a assistência social.

Sua denominação homenageia o médico, escritor e político brasileiro
Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido principalmente corno Presidente da
Federação Espírita Brasileira e tradutor das obras de Allan Kardec.

Pelos motivos expostos e por desenvolver qualidades positivas e
agregadoras entre seus cooperados, merece a instituição ser declarada de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões registradas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.158197 no 1 0 tumo, na forma proposta.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.166/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado João Leite, visa a

revogar a Lei n° 4.734, de 315166, e dar outras providências.
Inicialmente, a proposição foi submetida a exame da Comissão de

Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucional idade
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e legalidade na forma do Substitutivo no i, que apresentou. Vem, agora, a
proposição a esta Comissão para receber parecer, em obediência aos termos
regimentais.

Fundamentação
Conforme foi observado no exame feito pela comissão que nos antecedeu,

a principal intenção do autor da proposição é revogar a Lei n° 4.734, de
215168, que instituiu a obrigatoriedade de arborização das rodovias estaduais
pelo DER-MG, que, para tanto, pode celebrar acordos e convênios com
Prefeituras, entidades estatais, paraestatais e particulares.

Embora, sob o aspecto ambiental, possua nobre objetivo a lei que ora se
pretende revogar, a experiência tem demonstrado - como bem salienta o
próprio autor da proposição - que são grandes os riscos apresentados pelas
árvores de maior porte. De fato, seja pela possibilidade de colisão, seja pela
diminuição de visibilidade, motoristas e passageiros de veículos que
trafegam ao longo das rodovias ficam a descoberto, em termos de
segurança. Na verdade, os acidentes ocorridos envolvendo as árvores ao
longo de nossas rodovias têm sido graves e, quase sempre, fatais.

Do ponto de vista do mérito, pois, a proposição merece acolhida. Devem
prevalecer, no caso, os argumentos apresentados em favor da segurança,
que têm por escopo proteger a vida do cidadão, em detrimento dos aspectos
ambientais. Sob esse ponto de vista, os possíveis efeitos negativos que o
corte das árvores possa acarretar podem ser compensados com outras
medidas a serem adotadas pelas autoridades competentes da área. Enfim, a
preservação da vida humana deve merecer a permanente atenção do Estado
sobrepondo-se a qualquer outro fator, por mais relevante que este seja.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.166197 na

forma do Substitutivo n o 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Reuniões, 6 de agosto de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Marcos Helênio, relator - Antônio Andrade -

Amaldo Penna - Ajalmar Silva.
PARECER SOBRE A EMENDA N° 1, APRESENTADA NO 1 0 TURNO, AO

PROJETO DE LEI
N° 425195

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Projeto de Lei n° 425195, do Deputado Ermano Batista, acrescenta o § 40
ao ad. 48 da Lei n° 7.109, de 1977, que contém o Estatuto do Pessoal do
Magistério Público do Estado de Minas Gerais.

A matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que
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emitiu parecer por sua antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, o
qual foi rejeitado pelo Plenário; pela Comissão de Administração Pública,
que opinou por sua rejeição; e pela Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que opinou por sua aprovação na forma proposta.

Na fase de discussão no 1 0 turno, foi apresentada, no Plenário, a Emenda
no 1, que vem a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 195,
§ 20, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda no i, do Deputado Olinto Godinho, tem por objetivo estender o

beneficio constante no Projeto de Lei n° 425195 aos servidores inativos do
magistério público estadual. Consiste esse beneficio no aproveitamento do
tempo de serviço de professor ou especialista em educação, prestado ao
poder público municipal e devidamente averbado, para o fim de promoção
automática ao grau final da classe a que pertença o servidor, desde que não
o contra-indique o seu desempenho.

Quando da apreciação do mérito do projeto, esta Comissão opinou pela
sua rejeição, fundamentando essa decisão em motivos de ordem pública e
conveniência administrativa. Argumentou-se, em primeiro lugar, que as
metodologias de avaliação de desempenho dos servidores nas esferas
municipal e estadual - observe-se que Minas Gerais conta com mais de 800
municipios - podem não ser semelhantes, o que inviabiliza, em principio, a
aplicação do direito contido na legislação estadual. Em segundo lugar, como
é notório, a situação econômico-financeira de Minas Gerais é, no momento,
um dos maiores entraves à assunção de novos encargos. Como um grande
número de servidores está lotado na área educacional, e pressupondo-se
uma migração significativa da rede municipal para a rede estadual, o
impacto desse beneficio do ponto de vista orçamentário pode ser bastante
acentuado. Esses motivos levam-nos a opinar pela rejeição da Emenda n° 1.

Finalmente, visto que esta Comissão exarou parecer opinando pela
rejeição do projeto, orientar, agora, o Plenário a acolher a Emenda n° 1
constituirá até mesmo contradição com o posicionamento anteriormente
adotado.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela rejeição da Emenda n° 1, apresentada em

Plenário, ao Projeto de Lei n° 425195.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 1997.
Leonidio Bouças, Presidente - Antônio Andrade, relator - Ajalmar Silva -

Arnaldo Penna - Marcos Helênio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.231/97

Mesa da Assembléia Legislativa
Relatório
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De autoria do Deputado Anderson Adauto, o requerimento em exame

solicita o encaminhamento ao Secretário da Fazenda de questões relativas
ao processo de privatização do Banco de Crédito Real de Minas Gerais S.A.
- CREDIREAL S.A. Requer ainda o autor da proposição que seja
determinado o prazo máximo de 15 dias para que sejam respondidas as
questões encaminhadas.

Nos termos do art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno, vem a matéria à
Mesa da Assembléia Legislativa para receber parecer.

Fundamentação
O processo de reorganização do Estado brasileiro e de redefinição de

funções a serem exercidas pelo poder público tem como um de seus
componentes centrais a questão da pnvatização de setores que não mais
são considerados exclusivos do Estado. De acordo com as premissas que
orientam esse processo, considera-se que as entidades estatais pertencentes
à administração indireta que atuam no setor financeiro podem ser objeto de
privatização. Supõe-se que, dessa forma, fica o poder público desonerado de
alguns encargos atualmente existentes, sendo, portanto, maior a
possibilidade de alocação de recursos em áreas em que sua demanda é
urgente.

O processo de prívatização do CREDIREAL S.A. integra um conjunto de
ações que se baseiam nas premissas descritas.

Entretanto, se cabe ao Poder Executivo a iniciativa das ações para a
privatização de empresas públicas, compete ao Poder Legislativo o exercício
legítimo da fiscalização e do controle dos atos daquele Poder, nos termos do
art. 73, II, da Constituição Estadual.

No exercício das atividades de fiscalização, cabe aos parlamentares
estaduais, por intermédio da Mesa da Assembléia, o encaminhamento de
pedido de informações acerca de fatos sujeitos ao controle pelo Poder
Legislativo, conforme dispõe o ali. 54 da Carta mineira. A matéria em exame
atende, portanto, aos requisitos constitucionais e regimentais necessários â
sua tramitação nesta Casa.

Resta, no entanto, um outro ponto a ser analisado no requerimento. De
acordo com o § 20 do ali. 54 da Constituição do Estado, uma vez
encaminhado o pedido de informações, este deve ser atendido no prazo de
30 dias, sob pena de responsabilização daquele que não o fizer no prazo
hábil.

Nos termos do requerimento em exame, solicita-se, entretanto, que as
questões sejam respondidas no prazo de 15 dias, fato que contraria o
referido dispositivo constitucional. Assim sendo, recomendamos a supressão
dessa solicitação, visto que o prazo máximo para a resposta já se encontra
determinado no texto constitucional.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
2.231197 com a Emenda n o i, que apresentamos.

EMENDA N°1
Suprima-se, do requerimento, a solicitação para que o Secretário da

Fazenda determine ao setor encarregado pelas informações que responda às
perguntas formuladas em um prazo máximo de 15 dias.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Olizon Meio, relator - Maria Olívia - Elmo

Braz - Cleuber Carneiro.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 279a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 7 DE AGOSTO DE 1997
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n o 210197 (encaminha o
Projeto de Lei no i .316/97), do Governador do Estado; - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.317 a 1.322/97 - Requerimentos n°s 2.241
e 2.242/97 - Requerimentos dos Deputados Ivo José, José Bonifácio e outros
e Wanderley Ávila (2) - Comunicações: Comunicações da Comissão de
Educação e dos Deputados Roberto Amaral, José Militão, Marco Régis (2) e
Gemido Rezende - Registro de Presença - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Alvaro Antônio, Paulo Piau. e Raul Lima Neto - ? PARTE
(ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência
- Designação de Comissões: Comissão de Representação para Visitar os
Sindicalistas que se Encontram Presos no DEOESP - Comissões Especiais
para Emitirem Parecer sobre os Vetos às Proposições de Lei n°s 13.428 e
13.423 - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado José Bonifácio e outros;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos do Deputado
Wanderley Avila (2); aprovação - Requerimento n° 2.231197; aprovação com
a Emenda n° 1 -? Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.164197; requerimento do Deputado Carlos
Pimenta; deferimento; arquivamento do projeto - Discussão, em 10 tumo, do
Projeto de Lei n° 1.213197; requerimento da Deputada Maria José Haueisen;
deferimento; arquivamento do projeto - Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio
Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - EIbe Brandão -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Ibrahim Jacob - Ivair
Nogueira - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
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Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Leonídio Bouças -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinlio - Paulo
Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.

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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

12 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 5aSecretária, nas funções de 2°-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Elmo Braz, 1 9-Secretário, lê a seguinte correspondência:

«MENSAGEM N° 210197*
Belo Horizonte, 6 de agosto de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que autoriza a
Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - a prestar serviços de
consultoria a outras empresas no Brasil e no exterior e a exercer, inclusive
por intermédio de empresa que criar ou de que venha a participar, atividades
direta ou reflexamente relacionadas com o seu objeto social.

Com efeito, a CEMIG, estruturalmente sociedade de economia mista
estadual e funcionalmente concessionária dos serviços públicos federais de
energia elétrica, vem, com grande eficiência e capacidade, desenvolvendo
suas atividades na área energética, tendo alcançado, como é de notório
conhecimento, conceito dos mais elevados, tanto no Brasil como no exterior.

Exatamente em razão de seu desempenho, a CEMIG vem sendo indicada
por organismos internacionais de financiamento, como o Banco Mundial e o
Banco Interamericano de Desenvolvimento, como consultora para o
desenvolvimento e aprimoramento de sociedades e empresas energéticas
em diversos lugares do mundo.

Assim é que empresas de diversos países já formalizaram seu interesse
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em contar com os serviços de consultoria da CEMIG nas diversas áreas
energéticas.

Todavia, como as sociedades mistas, à luz da legislação de regência,
consubstanciada no artigo 237 da Lei n°6.404, de 15 de dezembro de 1976,
apenas podem explorar os empreendimentos ou exercer as atividades
previstas na lei que autorizou a sua constituição, a CEMIG, por não estar
legalmente autorizada, tem sido tolhida de prestar serviços de consultoria, o
que representaria para ela uma fonte adicional de receita.

Além disso, o projeto de lei ao permitir à CEMIG exercer atividades direta
ou reflexamente relacionadas ao seu objeto social, por intermédio de outras
empresas, mediante deliberação do seu Conselho de Administração, irá
propiciar maior flexibilidade de atuação no novo cenário do setor elétrico
brasileiro.

Realmente, a nova legislação sobre concessão, o novo modelo energético
pretendido pelo Governo Federal e a criação cia Agência Nacional de
Energia Elétrica - ANEEL irão exigir das concessionárias, doravante, um
novo comportamento, pelo que se toma imperioso, para a preservação dos
interesses que levaram o Estado a criar a CEMIG, que sejam previstos
instrumentos capazes de propiciar maior agilidade, rentabilidade, solidez e
eficiência empresarial.

Por tudo isso é que submeto a essa egrégia Assembléia Legislativa o
anexo projeto de lei, solicitando que a sua apreciação se cumpra sob regime
de urgência, nos termos do artigo 69 da Constituição do Estado.

Sirvo-me da oportundiade para reiterar a Vossa Excelência as expressões
de elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROJETO DE LEI N°1.316/97

Altera a Lei n° 8.655, de 18 setembro de 1984, que dispõe sobre mudança
de denominação da Centrais Elétricas de Minas Gerais S.A. - CEMIG - e
sobre ampliação de seu objetivo social, bem como dá outras providências.

Art. 1°-O "capur do artigo 2 0 da Lei n°8.655, de 18 de setembro de 1984,
passa a vigorar com a seguinte redação, acrescido do § 1 0, passando os
atuais § 1 0 e 20 a § 20 e 30, respectivamente:

"Art. 20 - A CEMIG desenvolverá sua atividade nos diferentes campos de
energia, em qualquer de suas fontes, com vistas à exploração econômica e
comercial, construindo e operando, entre outros, sistemas de geração,
transmissão e distribuição de energia elétrica.

§ 1 0 - A CEMIG poderá ainda, na área de sua atuação, prestar serviços de
consultoria a outras empresas, no Brasil e no exterior, e exercer atividades
direta ou reflexamente relacionadas ao seu objeto social, inclusive por
intermédio de empresas que criar ou de que venha a participar majoritária ou
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minoritaramente, mediante deliberação do Conselho de Administração.".

Art. 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, de Política Energética e

de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art.
220, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N°1.317/97
Altera dispositivo da Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de 1996, que trata

da distribuição da parcela do ICMS pertencente aos municípios.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O § 1 0 do art. 40 da Lei n° 12.428, de 27 de dezembro de 1996,

passa a vigorar com a seguinte redação:
sArt 4 - ..........
§ 1 0 - O disposto no "caput" deste artigo produzirá efeitos a partir de 1 0 de

janeiro de 1999.".
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo

efeitos a partir de 1 0 de agosto de 1997.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Amaldo Penna
Justificação: O ali. 40 da Lei n° 12.428, de 1996, a chamada Lei Robin

Hood II, que trata da distribuição da parcela do ICMS pertencente aos
municípios, dispõe em seu § 1 0 que, a partir de 1 011198, os municípios
mineiros terão que comprovar que não concederam isenção indiscriminada
do IPTU e do 155 para fins de recebimento da cota mínima correspondente a
5,50% do montante de 114 do produto da arrecadação do ICMS, distribuída
em valores iguais para todos os municípios do Estado.

A dilatação do prazo para 1 011199 é oportuna, uma vez que a esmagadora
maioria dos municípios não possui Código Tributário Municipal atualizado ou
legislação especifica disciplinando a cobrança do IPTU ou do 155, bem
como as isenções desses impostos de competência municipal. Sabe-se
ainda que 97 municípios foram recentemente criados pelas Leis n

u
s 12.030,

de 21112/95, e 12.050, de 29112195, e sequer tiveram tempo de editar toda a
legislação necessária a seu regular funcionamento.



98
Dessa forma, de modo a não prejudicar a receita desses municípios, que

perderiam mensalmente cerca de R$7.600,00, por não cumprirem o critério
da cota mínima, solicitamos o apoio dos pares para que se aprove a
proposição em tela.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais
e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, dc o art.
103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.318/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro luna, com

sede no Município de Unaí.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro luna, com sede no Município de Unai.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 1997.
Miguel Martini
Justificação: A Associação em tela é sociedade civil com personalidade

jurídica, de caráter social, sem fins lucrativos, composta por moradores da
comunidade que lhe dá o nome.

Conforme o seu estatuto, ela tem por objetivo o desenvolvimento
socioeconômico dos associados. Dessa forma, busca recursos junto a
instituições e órgãos públicos e privados para coordenar as ações a que se
propõe. Procura também estimular o bom convívio entre os associados,
promovendo atividades sociais, esportivas e culturais.

Nada mais justo, portanto, do que conceder à entidade o título declaratório
de utilidade pública. Para tanto, conto com o apoio dos colegas
parlamentares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.319/97
Declara de utilidade pública a Frente da Criança e do Adolescente, com

sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Frente da Criança e do

Adolescente, com sede no Município de Belo Horizonte.
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 1997.
Alvaro Antônio
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Justificação: A Frente da Criança e do Adolescente é uma entidade sem

fins lucrativos cujo objetivo é seguir as diretrizes da política do bem-estar
social, atendendo às crianças e aos adolescentes carentes, além de
promover e apoiar ações educativas, culturais e recreativas de interesse dos
associados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, dc o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

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 providências correlatas.

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

Restrição à Circulação de Veículos Automotores na Região Metropolitana da
Grande Belo Horizonte, no período compreendido entre 1 0 de maio a 30 de
setembro, nos anos de 1998, 1999 e 2000.

§ 1 0 No primeiro ano de vigência desta lei, o Programa será implantado
experimentalmente e terá caráter voluntário.

§ 20 - As medidas do Programa têm caráter preventivo e objetivam evitar a
ocorrência de episódios críticos de poluição atmosférica, bem como diminuir
o risco de serem ultrapassados os padrões de qualidade do ar legalmente
estabelecidos.

§ 30 - Consideram-se fontes móveis de poluição os veículos automotores,
independentemente do combustível utilizado.

Art. 20 - As proibições e limitações instituídas pelo Programa não se
aplicarão aos seguintes veículos:

1) de transporte coletivo e de lotação;
li) táxis;
III) dirigidos por pessoas portadoras de deficiência ou que as transportem;
IV) transporte de escolares;
\) motocicletas e similares;
VI) tratores, escavadeiras, guinchos e similares;
VII) de transporte de produtos perecíveis;
VIII) de transporte de cargas utilizadas por feirantes;
IX) elétricos;
X) movidos a gás natural, com equipamento original de fábrica;
XI) empregados em serviços essenciais e de emergência, a saber
a) ambulância;
b) transporte de combustível e insumos diretamente relacionados às

atividades hospitalares;
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c) transporte de sangue e derivados, de órgãos para transplante e

materiais para análises clínicas;
d) transporte de material necessário à campanha de saúde pública;
e) policiamento;
t) combate ao fogo, defesa civil e militares;
g) serviço funerário, de água, luz, telefone, gás, inclusive de transporte de

botijões, trânsito, coleta de lixo e correio;
h) transporte de combustível aeronáutico e ferroviário;
i) transporte e segurança de valores;
j) órgãos de imprensa.
Art. 30 - A inobservância das proibições e limitações de que trata esta lei

sujeita a fonte móvel de poluição à multa ambiental equivalente a 100 (cem)
UFIRs, caracterizando-se a infração administrativa por dia de utilização
irregular do veículo.

Parágrafo único - Em casa de reincidência na infração, no mesmo período
do ano, a multa ambiental terá o seu valor dobrado.

Art. 40 - Considera-se, ainda, infração ambiental a circulação de veículos
automotor, em qualquer época do ano, com defeito no equipamento
catalisador de gases poluentes ou com sua remoção, quando instalado pelo
fabricante, ficando o infrator sujeito à multa ambiental equivalente a 250
(duzentas e cinqüenta) UFIR5.

Parágrafo único - A multa de que trata este artigo, se for o caso, será
aplicada cumulativamente com a multa a que se refere o artigo anterior.

Art. 50 - As penalidades previstas nesta lei serão aplicadas pelos órgãos e
pelas entidades competentes, vinculados à Secretaria de Estado do Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD - e à Polícia Militar de
Minas Gerais - PMMG - t em procedimento administrativo definido em
decreto, contendo prazos, recursos e demais requisitos que assegurem
ampla defesa do infrator.

§ 1°- Para a execução desta lei, poderão ser celebrados convênios com os
municípios abrangidos pelo Programa ou com entidades autárquicas
municipais.

§ 20 - O processamento e a notificação das multas ambientais decorrentes
de infrações a esta lei serão feitas pela Companhia de Processamento de
Dados de Minas Gerais - PRODEMGE.

§ 30 - Não será renovada a licença de trânsito da fonte móvel de poluição
que apresentar débito por multa ambiental decorrente de infração prevista
nesta lei ou que não apresentar certificado de aprovação em inspeção
periódica de níveis de emissão de gases e ruídos.

Art. 60 - Os valores auferidos na aplicação das multas previstas nos arts. 30
e 40 desta lei serão destinados, parcialmente, a programas de educação
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ambiental e de trânsito.

Art. 70 - A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - SEMAD - fará publicar, anualmente, no diário oficial do Estado,
no prazo de 60 (sessenta) dias após o término do Programa, relatório
informativo com os resultados técnicos obtidos, regionalizados e integrados,
com quadros comparativos dos parâmetros utilizados, bem como as metas
definidas para o Programa.

Art. 80 - Ficam obrigados os veículos de transporte de cargas com massa
total máxima superior a 6.000kg (seis mil quilogramas), movidos a diesel, a
ser equipados com tubos de descarga vertical, no seu lado esquerdo, com
saída próxima ao teto.

Parágrafo único - Os veículos de transporte de carga de que trata este
artigo e que necessitem de adequação do equipamento deverão fazê-lo no
prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta lei.

Art. 90 - O Programa de Restrição à Circulação de Veículos Automotores
na Região Metropolitana da Grande Belo Horioznte será submetido a amplo
debate e consulta popular dentro do prazo de 12 (doze) meses, a contar da
promulgação desta lei, na forma disciplinada em regulamentação, por
decreto.

Art. 10 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta
das dotações próprias do orçamento, suplementadas, se necessário-

Art. 11 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de 60
(sessenta) dias.

Art. 12- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 30 de julho de 1997.
Ronaldo Vasconcelios
Justificação: "Como Livrar-nos da Praga das Geringonças?
O efeito foi como o de um bom analgésico numa dor de cabeça. De

repente, recupera-se a sensação de que na vida se pode, sim, ser feliz. O
que se tomara impraticável deixou de sê-lo. O que se tomara um inferno

•É voltou a ser um suportável purgatório. Está-se falando do rodízio de
automóveis em vigor, desde 23 de junho, em São Paulo. O trânsito melhorou
como por milagre. Desde a implantação do Plano Real não se observava
medida governamental de resultados positivos tão imediatos e visíveis.

Para quem é de outro Estado e não está bem informado, em São Paulo
cada carro não pode circular uma vez por semana, segundo o número da
chapa. Os carros com chapas de finais 1 e 2 não circulam na segunda-feira,
os de 3 e 4, na terça, e assim por diante. Isso significa em tese que 20% da
frota de veículos inclusive caminhões, não pode circular a cada dia. Muda
tudo. As ruas parece que se alargam e o tempo se estica, como nos espelhos
que alteram as imagens. Organizado pela Secretaria do Meio Ambiente do
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Estado, o rodízio tem por primeira justificativa o combate à poluição. Ajuda,
nesse sentido, mas muito mais espetacular é seu efeito no trânsito. O rodízio
faz pensar em duas coisas que interessam não só aos paulistas, mas aos
brasileiros em geral - uma em excesso, nos país, outra em falta. O excesso é
o carro. A falta, a solidariedade social.

O carro apresenta não só ao Brasil, mas às sociedades contemporâneas
em geral, um desafio tão grande quanto o desemprego, tão complexo quanto
o comércio internacional. Ele é violento e poluidor. Conduz a sentimentos
baixos como o egoísmo, quando não a pecados capitais, como a soberba. E
multiplica-se, avassalador, apoderando-se das cidades como os gafanhotos
das plantações. A cidade de São Paulo tinha uma frota de 164.000 veículos
em 1960. Pulou para 1,9 milhão em 1980, 3,4 milhões em 1990 e, em
fevereiro deste ano, tinha 4,6 milhões. O carro tomou-se virtualmente
incompatível com as cidades. Sempre faltarão vias para sua ganância
expansionista.

Nada expressa melhor sua voracidade do que comparar o espaço que
ocupa uma pessoa, de pé, numa rua, e o que ocupa um carro. Uma pessoa
ocupa meio metro quadrado - ou no máximo 1, supondo-a gorda e expansiva
nos movimentos dos braços e pernas. Um carro dos pequenos ocupa por
volta de 6 metros quadrados. No Brasil, nove entre dez carros, talvez
dezenove entre vinte, circulam levando apenas uma pessoa. Isso quer dizer
que aquela pessoa, que ocuparia meio metro quadrado de rua, andando a
pé, quando a bordo de seu Gol se está apropriando de doze vezes mais do
espaço da cidade. O caro é uma máquina louca, não há dúvida. Em sua
conformação atual, é uma geringonça que, no futuro, provocará o meso
estupor com que hoje se contempla um canhão do século XVII.

O problema é que, ao mesmo tempo, o caro encarna uma série de valores
que, com ou sem razão, o homem contemporâneo considera positivos -
conforto, velocidade, privacidade, individualidade, liberdade, riqueza, luxo.
Além disso, é vital para a economia de um país como o Brasil. Os
govemantes enchem o peito a cada vez que anunciam a instalação de uma
indústria automobilística no país - e com razão, dado o efeito que isso tem
no aumento de empregos e riquezas. Um levantamento do BNDES indica
que se todos os investimentos anunciados forem confirmados, o Brasil
chegará ao ano 2000 com onze montadoras de carros e picapes e oito de
caminhões. A produção nacional, que foi de 960.000 veículos em 1991 e
situou-se em 1,8 milhão em 1996, ultrapassará os 2,5 milhões em 2000. O
crescimento da indústria automobilística, entre 1996 e 2000, somará
investimentos de 17 bilhões de dólares, o que é bom, e muito mais carros
nas ruas e estradas, o que será catastrófico.

Ou não será? Pode não ser, se crescer entre nós, como antídoto à praga
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da multiplicação do bicho-carro, a solidariedade social. Isso significa ter a
capacidade de sacrificar-se, ou, pelo menos, conter-se em seus ímpetos
mais individualistas e anárquicos, em favor do bem coletivo. No trânsito, que
é um espelho das relações sociais, o brasileiro mostra quanto isso lhe custa.
Essa é a terra onde a ultrapassagem pela direita é livre, bêbados instalam-se
à vontade ao volante e faixa de pedestre costuma ser mera decoração.

E aqui que entra o que talvez seja a maior virtude do rodízio paulista: ele
induz à solidariedade. Sob a ameaça de um castigo pesado, em forma de
multa - como é próprio das boas e velhas induções-, ele convida as pessoas
a sacrificar-se um dia útil por semana, em favor do bem comum que é uma
circulação mais fluida e um ar mais saudável na cidade. Na verdade, logo as
pessoas se deram conta de que o sacrifício não é tão grande - em troca de
um dia, ganham-se quatro de melhor qualidade de vida. E tanto se deram
conta que, segundo as pesquisas de opinião, o rodízio tem a aprovação de
mais de 70% da população. Um milagre desenha-se no ar, junto com sua
melhoria e a do trânsito: os paulistas estão sendo levados a crer que
solidariedade social, no fundo, é lucro."

(Artigo retirado da revista "Veja", edição de 9/7197, coluna "Ensaio", de
Roberto Pompeu de Toledo.)

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
dc o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.321/97
Estabelece as matérias de Filosofia e Sociologia enquanto disciplinas

obrigatórias nas escolas públicas de 20 grau.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Ficam as matérias de Filosofia e Sociologia instituídas enquanto

disciplinas obrigatórias da carga horária normal das escolas públicas de 20
grau do Estado de Minas Gerais.

Ari. 20 - Para regulamentar os aspectos relacionados com os recursos
humanos, a definição de carga horária, os programas e os conteúdos das
disciplinas, fica instituído o Grupo de Trabalho de Filosofia e Sociologia.

§ 1 0 - O referido Grupo será constituído por profissionais especializados,
indicados na razão de 1 (um) para cada um dos seguintes órgãos:

- Secretaria de Estado da Educação;
II - Conselho Estadual de Educação;
III - Departamentos de Sociologia e Filosofia das universidades públicas e

privadas de Minas Gerais.
§ 20 - A instalação e a coordenação do Grupo de Trabalho de Filosofia e

Sociologia, bem como o suporte administrativo que se fizer necessário,
ficarão a cargo do Conselho Estadual de Educação, na pessoa do
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representante por ele indicado.

Art. 30 - O Grupo de Trabalho a que se refere o "caput" do artigo anterior
será instalado até 30 (trinta) dias após a promulgação desta lei e disporá de
120 (cento e vinte) dias para elaborar sua proposta de regulamentação das
disciplinas mencionadas.

Parágrafo único - A proposta de regulamentação que obtiver o consenso
majoritário do Grupo será submetida ao Plenário do Conselho Estadual de
Educação, a fim de que seja apreciada e homologada.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: E pacífico o reconhecimento da importância das disciplinas de

Filosofia e Sociologia para a formação dos jovens; assim é que a
Constituição do Estado, em seu art. 195, parágrafo único, prevê a garantia
do ensino de Filosofia e Sociologia como forma de assegurar o pleno
desenvolvimento da pessoa. Da mesma forma, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, em seu art. 36, § 1 1, inciso III, prevê o domínio de
tais matérias para o da cidadania". Entretanto, passados oito anos
da promulgação da Constituição Estadual, Minas não possui ainda, no que
tange a tais matérias, uma estrutura regulamentadora que contemple
aspectos como a habilitação de professores e uma carga horária compatível,
entre outros fatores, e que, antes de mais nada, contemple tais matérias
como componentes imprescindíveis à formação dos estudantes
secundaristas de Minas Gerais.

Este é o sentido deste projeto de lei: reunir os esforços de elementos
oriundos do ambiente universitário que, além da qualificação técnica, deram
mostras a esta Casa de seu interesse pela matéria, por ocasião de audiência
pública na Comissão de Educação, sem deixar contudo de assegurar a
participação e a coordenação de todo o processo aos órgãos administrativos
ligados à questão, quais sejam Secretaria da Educação e Conselho Estadual
de Educação.

Essas são as razões pelas quais solicito o apoio dos nobres pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para
parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.322197
Altera dispositivos da Lei n° 11.052, de 25 de março de 1993, e dá outras

providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1- Os arts. 20 e 30 da Lei n°11.052, de 1993, passam a vigorar com a
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seguinte redação:

"Art. 20 - Para usufruir do benefício a que se refere o art. 1 0 desta lei, o
estudante deverá provar a condição referida no artigo anterior, por meio de
carteira emitida pelas seguintes entidades de representação estudantil:

- União Nacional dos Estudantes - UNE-;
II - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES -;
III - União Colegial de Minas Gerais - UCMG -;
IV - Diretôdos Centrais dos Estudantes - DCE - e Associações de Pós-

Graduandos - APG - das universidades e faculdades públicas e privadas com
sede no Estado de Minas Gerais;

V - Uniões Municipais de Estudantes Secundaristas - UMES.
Parágrafo único - As carteiras mencionadas neste artigo terão validade de

um ano.
Art. 30 - Caberá ao Governo do Estado, por meio dos órgãos responsáveis

por cultura, esporte, lazer e defesa do consumidor, e ao Ministério Público
Estadual a fiscalização do cumprimento desta lei.

§ 1 0 - A infração do disposto nesta lei implicará à empresa ou ao órgão
responsável a multa de 4.000 UFIR5 (quatro mil unidades fiscais de
referência), devida a cada dia em que se verificar o descumprimento do
disposto nesta lei.

§ 20 - Os recursos provenientes das referidas multas serão destinados ao
Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, regulamentado pelo Decreto n° 1.306,
de 1994.

§ 30 - A alegação de oferecimento de meia-entrada ao público em geral
não desobrigará a empresa ou o órgão responsável pelo evento a conceder à
comunidade estudantil desconto de 50% (cinqüenta por cento) em relação ao
preço efetivamente cobrado.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 5 de agosto de 1997.
Gilmar Machado
Justificação: A Lei n° 11.052, de 1993, representa vitória para os

estudantes, conseqüência da organização das entidades estudantis.
Reconhecendo sua importância, a lei confere-lhes a prerrogativa de
confeccionar as carteiras de identidade estudantil, que permitem a meia-
entrada em eventos culturais e asseguram a independência financeira e
política das referidas entidades. Este projeto de lei objetiva permitir que os
DOEs, as APG5 e as UME5, que são entidades representativas mais
próximas do estudante, possam emitir suas carteiras de meia-entrada,
descentralizando e facilitando o acesso a direito garantido por lei.

Por outro lado, a atual exigência de que tais carteiras sejam autenticadas
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pelo estabelecimento de ensino, além de burocratizar o processo de emissão
de carteiras, é injustificada em face da realidade dos órgãos estudantis, que,
no Estado democrático de direito, firmaram-se como entidades da sociedade
civil livres de tutela, seja de governos ou de estabelecimentos de ensino.

As alterações previstas no art. 30, por sua vez, objetivam coagir ao
cumprimento da lei os responsáveis por freqüentes infrações, estabelecendo
sanção pecuniária e refutando o habitual subterfúgio de estender à
comunidade o direito à meia-entrada, estratagema utilizado pelos
empresários responsáveis pelos eventos artísticos para elidir os efeitos da
referida lei.

São esses os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei, para
o qual esperamos contar com o apoiamento dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.241197, do Deputado Ambrósio Pinto, solicitando seja formulado apelo

ao Governador do Estado com vistas à recuperação do trecho da Rodovia
BR-381 que liga os Municípios de Nepomuceno e Três Corações.

N° 2.242197, do Deputado Bilac Pinto, solicitando seja formulado apelo ao
Presidente do IPSEMG com vistas a que envide esforços junto ao
Governador do Estado visando a elaboração de projeto de lei para incluir,
como dependente de segurada, o marido ou o companheiro desta. (-
Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Ivo José, solicitando sejam convidados a comparecer a
reunião da Comissão de Saúde e Ação Social os Srs. Rafael Guerra,
Secretário da Saúde, e Eduardo Jorge, Deputado Federal, para prestarem
esclarecimentos sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 169193, em
tramitação no Congresso Nacional. (- À Comissão de Saúde e Ação Social.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados José
Bonifácio e outros e Wanderley Ávila (2).

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Educação e dos Deputados Roberto Amaral, José Milítão, Marco Régis (2) e
Geraldo Rezende.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença em Plenário do

Deputado Bosco de Mendonça, da Assembléia Legislativa de Sergipe.
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Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio.
• Deputado Álvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr.

Deputado do Estado de Sergipe, que nos honra com sua visita, senhoras e
senhores, o "Minas Gerais" de ontem abordou um assumo de muita
importância para a Capital mineira e, particularmente, para a região do
Barreiro, que é um dos bairros mais progressistas da nossa Capital.

O Sr. Governador do Estado recebeu em audiência no Palácio do Governo
o Dr. Eliseu Padilha, Ministro dos Transportes. Na ocasião, além de
manifestar a sua preocupação com a duplicação da BR-153 e da BR-050, o
Sr. Governador do Estado discutiu longamente com o Ministro o problema da
implantação do ramal ferroviário do metrô de superfície na região do
Barreiro. É justo com aquela região que o Governador do Estado o faça,
tendo em vista a miopia de Governadores anteriores, sobre a questão dos
transportes, que não permitiu que estudos mais aprofundados e que ações
mais objetivas fossem alicerçadas para a implantação do ramal ferroviário
Calafate-Barreiro e para a implantação do metrô de superfície.

Sabemos que esse metrô é importante para o Barreiro, tendo em vista que
ele tem a participação, na hora do pique, de 25% na demanda total do metrô
de superfície da nossa Capital. Portanto, é muito justa a sua efetivação, pois
ela vem se arrastando há mais de 14 anos. De tantos outros que
começaram, talvez esse metrô seja um dos poucos em nosso País que ainda
estão incompletos, e não há ninguém preocupado com a sua implantação.

Agora, o Sr. Governador, revelando uma sensibilidade para com o
transporte na nossa Capital, houve por bem acertar com o Sr. Ministro, -
inclusive com dotações orçamentárias para o ano de 1998. Com isso, sem
dúvida alguma, poderemos acoplar o transporte convencional da nossa
Capital com o metrô de superfície, justificando, assim, a implantação dessa
grande obra para o Município de Belo Horizonte.

Outro assunto, Sr. Presidente, que gostaria de abordar bem rapidamente é
a importância do Projeto de Lei n° 1.076196, que vamos votar ainda hoje, em
1 0 turno, que diz respeito ao nosso Regimento Interno e cuja iniciativa

;	contempla a implantação de uma comissão permanente de transportes nesta
Casa.

Há muito tempo estamos debatendo a necessidade dessa comissão
' permanente, tendo em vista que o transporte é um dos itens de maior

importância para as nossas comunidades. Mesmo assim, por incrível que
pareça, a Assembléia ainda não tem uma comissão permanente de
transporte. São problemas de transportes intermunicipais no interior do

g	Estado, problemas de transporte na Capital, problemas de transporte na
região metropolitana, enfim, uma série de problemas que vêm atormentando
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o nosso Estado e que praticamente não têm nem um fórum de debates para
a busca de suas soluções. Além de a Assembléia não ter uma comissão
permanente de transporte, por incrível que pareça o Estado de Minas Gerais
é um dos poucos Estados da Federação que não têm a sua secretaria de
Estado de transporte. Então, esse é o primeiro passo que a Assembléia
Legislativa está dando, para que possamos corrigir essa anomalia e solicitar,
daqui para a frente, com mais veemência, a criação de uma secretaria de
transportes para o nosso Estado, a fim de que fatos como esse do metrô de
superfície de Belo Horizonte não se repitam e nem se arrastem por mais de
15 anos. Isso acontece pela falta de um fórum de debates nesta Capital, pela
falta de alguém interessado cobrando e solicitando do Governo Federal a
implantação desse importante modelo de transportes. Quando não há
ninguém no Estado interpelando o Governo Federal, recebemos aqueles
projetos enlatados, que não são discutidos com nossa comunidade. São,
portanto, projetos que, quando aplicados, tomam-se ineficientes.
Inauguraram, por exemplo, o metrô de superfície do Bairro Eldorado até o
centro da cidade. No entanto, um dos bairros mais populosos que temos, a
Cabana do Pai Tomás, não foi contemplado com uma estação de parada
desse metrô de superfície. Agora, depois de três ou quatro anos de
implantação daquele ramal, é que o Governo Federal está projetando a
implantação de uma parada naquela região densamente povoada.

Fica, portanto, registrada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa
satisfação pela medida do Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo,
e nossos aplausos aos membros desta Assembléia que tiveram a iniciativa
de colocar nesse projeto de reformulação do nosso Regimento Interno a
criação da Comissão Permanente de Transportes da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Piau.
O Deputado Paulo Piau - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada,

imprensa, ocupantes da galeria, servidores da Casa, minha missão aqui hoje
é parabenizar esta Casa e o nosso Governador Eduardo Azeredo pela
sanção do Projeto de Lei n° 12.596, que dispõe sobre ocupação, uso, manejo
e conservação do solo agrícola no Estado de Minas Gerais.
Qual é a importância dessa lei, sancionada no último dia 30 de julho? Os
recursos naturais do Estado de Minas Gerais tinham, todos eles, de certa
forma, uma proteção legal como, por exemplo, a lei que dispõe sobre a
política florestal no Estado e que é tão bem administrada pelo Instituto
Estadual de Florestas. E a Lei n° 10.561, que trata da cobertura vegetal e
que é de fundamental importância para a proteção do solo e para a proteção
da água. 0 mesmo acontece com a lei que dispõe sobre produção,
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comercialização e uso de agrotóxicos e afins no Estado de Minas Gerais, a
Lei n° 10.545. A lei dos recursos hídricos foi tão bem montada por esta Casa.
No mês de maio, a Assembléia sancionou ainda a Lei n o 12.503, que cria o
Programa Estadual de Conservação da Agua.

E, no último dia 30, tivemos a alegria de saber que foi sancionada a lei dos
solos. Trata-se do último recurso natural que não tinha proteção legal.
Sabemos da importância dos solos na produtividade da agricultura e da
pecuária. É alarmante saber que a cada ano - é um número absurdo, mas
são dados técnicos de que dispomos, fornecidos pelas universidades que
fazem esse levantamento - 600.000.0001: de solo, que correspondem à
camada melhor, a camada vegetal, vão embora para os cursos d'água, para
os rios. Isso causa uma série de problemas: empobrece o nosso solo,
tomando-o menos produtivo, o que toma as culturas menos produtivas;
causa o assoreamento de nossos rios e de nossos cursos d'água, arrastando
os agrotóxicos, o que, sem dúvida nenhuma, vai prejudicar a saúde de nossa
população.

Essa lei que ora se estabelece apresenta, na verdade, alguns
componentes: 1 0: o programa educativo. Esperamos que o Executivo, de
posse da lei, possa, por meio da Secretaria da Agricultura, da Pecuária e do
Abastecimento, promover um amplo debate e, também, levar a educação
não só para o produtor, mas para toda a sociedade, especialmente, usando
nossas escolas como veiculo. 2 0: a fiscalização. Infelizmente, o nosso
produtor, hoje, usa sua propriedade e seu solo da maneira como lhe convém
ou como ele sabe. Falta-lhe, muitas vezes, a consciência. Mas, outras vezes,
o poder econômico se sobrepõe ao próprio bem que deve ser conservado.
Há, ainda, as advertências e as multas. Além disso, um aspecto importante
foi evidenciado nessa lei: o próprio poder público, por meio do Departamento
Nacional de Estradas e Rodagem - DNER -, do Departamento de Estradas
Rurais - DER - e das empreiteiras que fazem as obras públicas, não poderá
mais causar erosão do solo nas propriedades. Esses órgãos, hoje, são
obrigados a fazer o relatório de impacto ambiental e a dar tratamento á
erosão que possivelmente causarão ao tirar a água de uma pista de
rolamento ou de uma estrada. Gostaria de deixar bastante clara a
importância dessa lei que foi sancionada pelo nosso Governador Eduardo
Azeredo e que foi muito trabalhada nesta Casa, recebendo várias emendas e
sugestões. Gostaria de finalizar parabenizando as entidades que
participaram na elaboração do pré-projeto, como a Sociedade Mineira de
Engenheiros Agrônomos - SMEA -, a Rede de Tecnologias Alternativas, a
EMATER-MG, a EMBRAPA, a EPAMIG, a Universidade Federal de Viçosa,
a Universidade Federal de Lavras, a RURALMINAS, a Fundação Estadual do
Meio Ambiente - FEAM -, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ferros e
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o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Muriaé.

Assim, Sr. Presidente, deixo aqui a minha alegria por poder contemplar o
fato de o solo, que era o último recurso natural desamparado de proteção
legal, receber o direito à proteção. Esperamos que a conscientização da
sociedade possa ser responsável pela preservação desse patrimônio que
pertence a todos, não é individual, pois serve para produzir o nosso alimento,
a nossa energia e as fibras para uso no nosso vestuário. Muito obrigado.

O Deputado Raul Lima Neto - Exm° Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Vice-
Presidente, Presidente, Deputados presentes neste momento, meus
senhores, minhas senhoras, tivemos, hoje, pela manhã, um importante
evento nesta Casa, em que se debateu o caminho para a desburocratização
e a desestatização de nosso Estado e de nosso País. Entretanto, falarei
sobre isso na parte final de meu pronunciamento, uma vez que o principal
motivo pelo qual uso esta tribuna é para parabenizar o Banco do Nordeste do
Brasil pelos inúmeros serviços prestados ao Norte de Minas e ao Nordeste
do nosso País. Esteve conosco, nesta Casa, na noite de ontem, em reunião
especial de homenagem ao Sr. Byron, Presidente do Banco do Nordeste, e à
Diretoria e aos gerentes desse Banco tão importante, especialmente no
contexto social. Por ser ele o homenageado, que pessoalmente nos dá um
relatório que nos enche de expectativa e esperança, principalmente pelo fato
de se poder perceber que as autoridades do Banco do Nordeste do Brasil
pretendem ir bem mais longe do que chegaram até agora, especialmente
porque estão assimilando agora a importância da conservação do meio
ambiente, do ecossistema e do aproveitamento das matérias-primas
naturais, dos produtos naturais que nos dão o cerrado e as terras do Norte do
nosso Estado.

Todos nós sabemos que os órgãos ambientalistas criticaram, com
severidade, o Banco do Nordeste, chegando mesmo a classificá-lo como
uma das empresas de maior responsabilidade pela poluição, pelo descaso,
pelas secas, pelas intempéries que a natureza tem sofrido, devido ao fato de
ser ela, segundo a crítica dos órgãos ambientalistas, tremendamente
agredida pela instituição Banco do Nordeste do Brasil. E alegam,
especialmente pelo tato de o Banco do Nordeste ter financiado o
desmatamento de diversas áreas de cerrados de nosso Estado e do nosso
País, permitindo a implantação ali naqueles cerrados, a implantação ali
naquelas matas, antes frondosas e até virgens, da agropecuária e do plantio
de capineiras. Isso, no entender de grandes segmentos pensadores do meio
ambiente, é um ataque, sem dúvida, ao ecossistema e ao meio ambiente.
Mas nós estamos percebendo, Srs. Deputados, que a consciência
ambientalista está tomando conta dos corações das autoridades e dos
homens responsáveis deste País e, principalmente, do nosso Banco do
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Nordeste, pois ouvimos de seu Presidente, Dr. Byron, e também de outros
diretores e gerentes, que o Banco do Nordeste priorizará a implantação de
agroindústrias que não ameaçam o meio ambiente e que produzem, de
forma natural, como as águas correm para o mar, o lucro e a prosperidade
daqueles que investem a favor da natureza.

Este Deputado pôde, em diálogo, explicar os projetos que tem defendido
por onde quer que passe, como o da implantação em nosso Norte de Minas
de pequenas agroindústrias, como já bem o fez o Prefeito Eloy Baron em
Chapada Gaúcha, a qual é um grande exemplo de prosperidade para todos,
e ele será aplaudido por encabeçar e por ensinar uma coisa tão simples, mas
tão útil, que é a implantação de pequenas agroindústrias.

Srs. Deputados, nossa região do Norte de Minas, além de ter terras férteis
às margens de rios como o São Francisco e o Carinhanha, é, na sua grande
maioria, coberta por cerrados que, na opinião de muitos que desconhecem
que a natureza é um organismo vivo, são improdutivos; cerrado que é
sinônimo de terra que para nada presta a não ser para se fazer carvão.
Razão pela qual durante muito tempo, compelidos pela ganância do lucro
imediato e fácil, porque é bem mais fácil desmatar os cerrados do que
importar carvão mineral de outros países ou de outros Estados, como os do
Sul, que são riquíssimos em carvão mineral, e por desconhecerem o que
todos nós sabemos agora, desmatavam todo o nosso cerrado. Esse estudo é
matéria atual, é conhecimento atual, é pão que sai agora do fomo, mas já é
notório e do conhecimento de qualquer geólogo, cientista ou engenheiro
florestal que o cerrado constitui a caixa d'água do Estado de Minas Gerais.
Os rios que estão em nosso subsolo, à profundidade de mais de 200m,
alimentam a bacia do São Francisco. Teses incontestáveis, embasadas em
todas as provas científicas, estão sendo apresentadas tanto pela
UNIMONTES, como pelo Prof. Ivo Chagas, Pró-Reitor da UNIMONTES em

T Pirapora, pela Universidade Federal de Brasília e por outros estudiosos que
aqui vêm estudar nossas terras. Agora mesmo, este Deputado pôde ajudar
as pessoas que lotavam um ônibus onde estavam professores, geólogos e
geógrafos que estiveram na região de Janaína, Montalvânia, Juvenília,

; Gibão, Januária. E todos, por unanimidade, verificaram que se desmatarmos
o cerrado, como vinha acontecendo, se não atentarmos para a importância
do cerrado do Norte de Minas, secaremos os rios Carinhanha, Coctiá, Gibão
e até o São Francisco, que dependem desses rios do subsolo. Mas, graças a
Deus, o conhecimento está chegando, e vimos o Banco do Nordeste
defender a idéia de se priorizar a implementação de pequenas
agroindústrias, como do licor do pequi, do suco do caju, do doce da

g	castanha, do suco do tamarindo, da cagada, do doce de caju, do doce e do
licor do nosso maracujá rasteiro, que produz tanto no nosso cerrado, como
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da pasta do araticum, cujo sabor foi o mais elogiado por especialista em
sabor do Mercado Comum Europeu.

Veja bem, Sr. Presidente, que, do Norte de Minas, uma fábrica de licor de
pequi de Montes Claros mandou uma amostra para o Mercado Comum
Europeu, especificamente para a França, e eles fizeram um pedido ao Sr.
Corby, de Montes Claros, de 350 mil caixas, o que o forçaria a trabalhar 24
horas por dia durante 15 anos para atender a um só pedido.

Quantas pequenas agroindústrias poderemos ter com o nosso licor de
pequi, com o nosso licor de tamarindo, de jenipapo? O nosso cerrado poderá
ser uma fonte de renda perfeita para as famílias que vivem ali, que poderão,
com incentivos do Banco do Nordeste, de nosso Governo, permanecer ali,
não se levando para lá indústrias pesadas e poluidoras. Pelo contrário,
poderíamos ter inúmeras indústrias de açúcar mascavo, de excelentes
derivados da cana, dos licores, dos sucos, dos doces, agroindústnas essas
que funcionam no sistema de cooperativa, onde 10 ou 20 famílias trabalham
e vivem do lucro dividido em partes iguais no sistema cooperativista, que,
está provado, dá certo e é cristão.

Isso me fez, Srs. Deputados, muito animado e incentivado a reiterar a
afirmação de que podemos aproveitar o elemento natural que temos no
Norte de Minas. Vejam bem que a economia de Israel, nação hoje
considerada de Primeiro Mundo no aspecto econômico, é fortemente
alicerçada na fruticultura. Não se preocupam em plantar lá produtos que não
são peculiares da terra, ou frutas que não sejam da terra, mas frutas próprias
da terra de Israel, como a tâmara, a oliva, a castanha, a amêndoa e a uva,
que se produz tanto naquela região.

Por que não podemos explorar o pequi? Por que não podemos plantar
caju? Por que não podemos explorar a cagaita? Está provado que uma vez
quebrado o teor alcoólico dela pelo aquecimento e congelamento imediato,
toma-se o suco de sabor mais agradável, como o de laranja misturado com
cajá-manga de nosso cerrado.

Parabéns ao Banco do Nordeste por assimilar e, mais do que isso, por
defender agora, como ouvimos do Presidente do Banco, a prioridade para a
criação das agroindústrias dos produtos naturais do Norte de Minas.
Agradeço a todos pela paciência em me ouvir. Quero, neste momento, como
parlamentar, terminar dizendo a todos que retomaram a esta Casa, após o
recesso parlamentar, que contem sempre com o companheiro, com o amigo
balizado pela verdade, pela justiça e aliado com todos para o bem-estar de
nosso povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)
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1 3 Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do parágrafo único do art. 179 do Regimento

Interno, determina a anexação do Projeto de Lei n° 1.314197, de autoria do
Deputado Sebastião Navarro Vieira, ao Projeto de Lei n° 1.194197, do
Deputado Sebastião Gosta, por guardarem semelhanças entre si.

Sala das Reuniões, 7 de agosto de 1997
Cleuber Carneiro, 1 0-Vice-Presidente, nas funções de Presidente.

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência, no uso da atribuição que lhe é conferida

pelo disposto no inciso XXI do art. 83, dc o art. 116 do Regimento Interno,
designa os Deputados Arnaldo Penna (PSDB), Durval Angelo (PT),
Sebastião Costa (PFL), Alberto Pinto Coelho (PPB) e João Batista de
Oliveira (sem partido) para comporem comissão destinada a proceder a uma
visita aos sindicalistas que se encontram presos no DEOESP.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Total à Proposição de Lei n° 13.426, que institui o Programa Estadual
de Apoio a Comunidades Carentes e de Incentivo à Criação de Novos
Postos de Trabalho - Pró-Comunidade. Pelo P505: efetivo - Deputado José
Maria Barros; suplente - Deputado Wanderley Ávila; pelo PFL: efetivo -
Deputado Wilson Pires; suplente - Deputado Jorge Hannas; pelo PPB:
efetivo - Deputado Antônio Genaro; suplente - Deputado Dimas Rodrigues;
pelo PT: efetivo - Deputado Gilmar Machado; suplente - Deputado Adelmo
Carneiro Leão; pelo PL: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente -
Deputado Olinto Godinho. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o
Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.423, que dispõe sobre a
reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dá
outras providências. Pelo PSDB: efetiva - Deputada Elbe Brandão; suplente -
Deputado Baldonedo Napoleão; pelo PFL: efetivo - Deputado Bilac Pinto;
suplente - Deputado Sebastião Costa; pelo PPB: efetivo - Deputado Raul
Lima Neto; suplente - Deputado Alberto Pinto Coelho; pelo PMDB: efetivo -
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Deputado Antônio Andrade; suplente - Deputado Anderson Adauto; pelo
PDT: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado lbrahim Jacob.
Designo. À Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na 63a
Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n

o
s 1.168197, do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, e 1.196197, do Deputado Pauto Piau (Ciente. Publique-se.); e
pelos Deputados Marco Régis (2) - falecimento do Dr. José Cláudio Rezende
Godim e do Sr. Artur Severiano de Rezende, em Carmõpolis; José Militão -
falecimento de Luigy de Avelar, nesta Capital; Roberto Amaral - falecimento
da Sra. Josefa Gama Dias, em Montes Claros (Ciente. Oficie-se.); e Geraldo
Rezende - sua ausência da Casa do dia 5 ao dia 16 do corrente mês, data
em que estará representando a Assembléia Legislativa de Minas Gerais na
cidade de Filadélfia - Estados Unidos (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado José Bonifácio e outros, em

que solicitam, na forma regimental, seja convocada reunião especial em
homenagem ao Tribunal de Justiça do Estado, por ocasião das
comemorações do centenário de instalação daquela Corte em Belo
Horizonte. A Presidência defere o requerimento, em conformidade com o
item XXI do art. 244 do Regimento Interno, e fixa a data em 1318/97.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos do Deputado Wanderley Ávila (2), solicitando reunião
conjunta das comissões a que foi distribuído o Projeto de Lei n° 1.291197, do
Deputado Gil Pereira, e regime de urgência para sua tramitação (Cumpra-
se.).

O Sr. Presidente - Requerimento n° 2.231197, do Deputado Anderson
Adauto, em que solicita informações ao Secretário da Fazenda sobre a
questão da privatização do CREDIREAL. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do requerimento com a Emenda no 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.231197 com a Emenda n° 1. Oficie-se.
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2a Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência
passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
da pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.164197,

do Deputado Carlos Pimenta, que autoriza a Companhia Mineradora de
Minas Gerais a doar imóvel ao Município de Montes Claros. O projeto de lei
foi incluído em ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno.
Encontra-se em poder da Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta,
em que solicita a retirada de tramitarão do referido projeto. A Presidência
defere o requerimento, em conformidade com o inciso VIII do art. 244 do
Regimento Interno. Arquive-se o projeto.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.213197, da Deputada Maria
José Haueisen, que institui o transporte coletivo intermunicipal em veículos
de pequeno porte no Estado de Minas Gerais. O projeto de lei foi incluído em
ordem do dia para os fins do art. 286 do Regimento Interno. Encontra-se em
poder da Mesa requerimento da Deputada Maria José Haueisen, em que
solicita a retirada de tramitação do referido projeto. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso VIII do art. 244 do Regimento
Interno. Arquive-se o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Roberto Amaral - Como essa Presidência pode verificar, de

plano, não há "quorum para continuarmos a votação. Assim, 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 ordinária de debates de amanhã, dia 8, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 8 DE AGOSTO DE 1997
Presidência do Deputado Roberto Amaral

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".
COMPARECIMENTO

- Comparecem os Deputados:
Adelmo Carneiro Leão - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Dímas

Rodrigues - Geraldo Santanna - Jorge Hannas - José Henrique - Luiz
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Fernando Faria - Olinto Godinho - Paulo Piau - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral.

Falta de Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Amaral) - Às 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 ordinária de debates de segunda-feira, dia 11, às 20 horas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.100/97
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Miguel Martini, o projeto de lei em análise autoriza

o Poder Executivo a celebrar convênio de adesão ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES.

Cumpridas as formalidades regimentais, foi a proposição distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A requerimento do autor, deferido pela Presidência nos termos do inciso
VII do art. 244, c/c o art. 140 do Regimento Interno, a matéria foi
encaminhada diretamente a esta Comissão, após transcorrido o prazo para a
Comissão de Constituição e Justiça emitir parecer.

Fundamentação
A Lei Federal n° 9.317, de 5112196, que dispõe sobre o regime tributário

das microempresas e das empresas de pequeno porte, instituiu o SIMPLES.
Seu art. 40 autoriza a inclusão do ICMS no sistema, desde que o Estado
venha a ele aderir, mediante convênio.

O objetivo do projeto em tela é, exatamente, autorizar o Estado de Minas
Gerais a celebrar tal convênio com a União, representada, no caso, pela
Secretaria da Receita Federal.

Importa esclarecer que não se trata de concessão de beneficio ou incentivo
fiscal, motivo pelo qual a matéria não se insere na competência do Conselho
Nacional de Política Fazendária - CONFAZ. O convênio de que trata a Lei n°
9.317, de 1996, é bilateral, e a hipótese nele contemplada significará
acréscimo no pagamento de ICMS, que poderá variar de 0,5 ponto
percentual até 2,5 pontos percentuais, conforme a atividade da
microempresa e da empresa de pequeno porte. Esse acréscimo no
pagamento ê compensado pela brutal simplificação do sistema de tributação
e pela eliminação da burocracia, em face da unificação proposta pelo
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SIMPLES.

Logo, a adesão não terá nenhum impacto negativo na receita do ICMS
pago pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte, podendo
gerar aumento de receita, devido ao acréscimo previsto na lei federal.

Por oportuno, lembre-se que não é mais exigida autorização legislativa
para que o Executivo celebre convênio, conforme jurisprudência firmada
pelo Supremo Tribunal Federal, que, nas Ações Diretas de
Inconstitucional idade n

o
s 165-5 e 770-0, suspendeu os efeitos do inciso XXV

do art. 62, do inciso XVI do art. 90 e do inciso 1 do art. 181, da Constituição
do Estado de Minas Gerais, que exigiam prévia autorização da Assembléia
Legislativa e das Câmaras Municipais para a celebração de convênios pelos
Executivos estadual e municipal.

No entanto, como o projeto de lei em apreço não contém norma impositiva
e pretende apenas que o Estado viabilize as medidas necessárias para sua
adesão ao SIMPLES, entendemos que sua tramitação não traz nenhum
prejuízo aos interesses do Estado.

Conclusão
Diante do exposto, nosso parecer é pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.100/97 no 10 tumo, conforme proposto.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
José Braga, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Antônio

Roberto - Miguel Martini.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 682196

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Geraldo Nascimento,
dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação do
sistema de abastecimento de água.

Aprovado no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° 1, vem, agora, o projeto
a esta Comissão para ser objeto de parecer no 20 turno. Segue anexa a
redação do vencido, que é parte deste parecer, nos termos do art. 196, § 10,
do Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
O projeto em apreço tem por escopo eliminar a cobrança indevida de

consumo de água, em virtude da marcação, pelo hidrômetro, da passagem
de ar pela tubulação. Como foi salientado por técnico do setor, na discussão
do projeto em 1 0 turno e em reuniões promovidas por esta Casa, o fato
existe, mas, segundo a COPASA-MG, estatisticamente, não tem significado.
No entanto, o mesmo não se pode dizer em relação ao consumidor,
principalmente o de baixa renda, injustamente penalizado pela cobrança a
maior. Para ele, que dispõe de poucos recursos financeiros, qualquer
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despesa extra é significativa. Releva salientar, ainda, a viabilidade
tecnológica da medida sugerida, comprovada em reunião promovida pela
Assembléia Legislativa, na qual um protótipo do aparelho a ser instalado foi
apresentado aos Deputados.

Por outro lado, como ainda foi salientado no 1 0 turno, a aprovação do
projeto de lei não implica repercussões financeiras para a administração
pública, pois a compra do equipamento e as despesas de sua instalação
serão custeadas pelo consumidor.

Apresentamos a Emenda no i, para que os efeitos da medida proposta
atinjam todos os tipos de consumidores, seja o residencial, o industrial ou o
comercial.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 682196 no

20 tumo, na forma do vencido no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N°1
No "caput" do art. 1 0 , substitua-se a expressão "na residência" por "no

imóvel".
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo, relator - Roberto Amaral -

Antônio Roberto - José Braga - Sebastião Navarro.

Redação do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N°662/96

Dispõe sobre a instalação de equipamento eliminador de ar na tubulação
do sistema de abastecimento de água.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Ficam as concessionárias de serviço de abastecimento de água no

âmbito do Estado obrigadas a instalar, no encanamento que antecede o
hidrômetro na residência do consumidor, equipamento eliminador de ar.

§ 1 0 - A instalação do equipamento previsto neste artigo deve ocorrer
mediante solicitação prévia do consumidor.

§ 20 - O custo, tanto da instalação quanto da aquisição do aparelho, será
assumido integralmente pelo consumidor.

Ali. 20 - Os consumidores deverão ser informados do teor desta lei nas
contas mensais emitidas pelas concessionárias.

Ali. 30 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data da sua publicação.

Ali. 40 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 979196

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, a proposição em tela dispõe
sobre a política de incentivo à pesquisa e à preparação de produtos
fitoterápicos.

Aprovado no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 a 5, retoma o projeto a esta
Comissão para receber parecer para o 20 turno, cabendo-nos, ainda, elaborar
a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a matéria em exame não

encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, à sua aprovação.
Já existe previsão orçamentária para a atividade "produção de futoterápicos

e medicamentos", e, para o exercício de 1997, a Fundação Ezequiel Dias
conta com uma dotação de R$10.591.969,00, destinada ao desenvolvimento,
à produção e à distribuição de medicamentos e de fitoterápicos.

Além das ações a serem desenvolvidas pelo próprio Estado, o projeto
prevê também a parceria com municípios e consórcios intermunicipais de
saúde.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 979196 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Ângelo, relator - Roberto Amaral -

Antônio Roberto - José Braga - Sebastião Navarro Vieira.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 979196

Dispõe sobre a política estadual de incentivo à pesquisa e à preparação de
produtos fitoterápicos.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado adotará política de incentivo à pesquisa e à preparação

de produtos fitoterápicos, com o objetivo de facultar ao Sistema único de
Saúde - SUS - o uso desses medicamentos no tratamento de enfermidades
específicas.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, entende-se por produto
fitoterápico o medicamento obtido e elaborado a partir de matérias-primas
ativas vegetais, com finalidade terapêutica.

Art. 20 - A política de que trata esta lei compreende ações desenvolvidas
pelo próprio Estado e programas de parceria com municípios e consórcios
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intemiunicipais de saúde.

Parágrafo único - Os municípios e os consórcios intermunicipais de saúde
poderão desenvolver sistema próprio de preparação de produtos
fitoterápicos.

Ari. 30 - A pesquisa das plantas levará em conta a biodiversidade,
priorizando aquelas encontradas em cada região do Estado.

Parágrafo único - A preparação dos produtos fitoterápicos só se dará com
plantas, nativas do Estado ou não, devidamente pesquisadas, com efeito e
segurança comprovados por estudo científico.

Art. 4°- Compete ao Estado:
- promover a pesquisa científica voltada para a identificação e a

classificação de plantas e para a análise de suas qualidades terapêuticas;
II - promover o cultivo de plantas medicinais;
III - promover a pesquisa científica voltada para o desenvolvimento de

processos de preparação de produtos fitoterápicos;
IV - realizar os ensaios clínicos dos produtos fitoterápicos;
V - proceder à preparação dos produtos fitoterápicos;
VI - proceder à distribuição dos produtos fitoterápicos, no âmbito do SUS,

aos municípios e aos consórcios intermunícípais de saúde;
VII - proceder ao controle de qualidade dos produtos fitoterápicos;
VIII - implantar programa de divulgação dos produtos fitoterápicos com

vistas a orientar a comunidade e os médicos a respeito de sua utilização.
Parágrafo único - O Estado firmará convênio ou contrato com outras

instituições, preferencialmente de natureza pública, para execução das
ações previstas neste artigo que não puderem ser realizadas pelos seus
órgãos.

Art. 5°- O Estado implantará programa de parceria com os municípios e os
consórcios intemiunicipais de saúde que desejarem desenvolver sistema
próprio de preparação de produtos fitoterápicos.

§ 1 1 - Os municípios e os consórcios intermunicipais de saúde, quando
participantes de parceria, serão responsáveis pela obtenção de matéria-
prima e pela preparação, total ou parcial, dos produtos fitoterápicos.

§ 20 - O Estado participará do programa por meio de:
- prestação de assessoria técnica;

II - transferência de recursos financeiros, a titulo de auxilio â implantação
ou ao desenvolvimento do programa, observado o disposto no art. 19 da Lei
n° 12.264, de 24 de julho de 1996;

III - capacitação dos recursos humanos necessários à preparação dos
produtos fitoterápicos;

IV - realização das análises laboratoriais para o controle de qualidade dos
produtos fitoterápicos;
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V - outras ações que se fizerem necessárias.
Art. 60 - A distribuição dos produtos e a realização das análises, previstas

nos arts. 40, VI, e 5°, IV, desta lei, não implicarão ónus para os municípios.
Parágrafo único - Inexistindo disponibilidade financeira por parte do

Estado, serão repassados aos municípios apenas os custos de preparação
dos produtos e das análises realizadas.

Art. 70 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta
de:

- dotações consignadas no orçamento do Estado;
II - outras fontes.
Art. 8 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90

(noventa) dias contados da data de sua publicação.
Art. 90 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10- Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 996196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto em tela institui no

Estado a Campanha Permanente de Captação e Redistribuição de
Medicamentos às Pessoas Portadoras do Vírus HIV (vírus da
imunodeficiência humana) e Doentes de Síndrome da Imunodeficlência
Adquirida - SIDA-AIDS.

A proposição foi aprovada em 1° turno, com a Emenda n° 1. Volta agora a
esta Comissão para receber parecer para o 2 0 tumo, nos termos regimentais,
e para ser elaborada a redação do vencido, que é parte deste.

Fundamentação
A AIDS é hoje uma epidemia mundial, que vem atingindo cada vez mais

os países mais pobres e os extratos sociais mais excluídos da população. No
Brasil, em 1985, 80% das vítimas do HIV eram pessoas com curso superior.
Hoje a epidemia se somou à miséria: 60% dos doentes têm 1 0 grau
incompleto.

Nosso Pais tem mais de meio milhão de pessoas com o vírus HIV, sem
sintomas da AIDS. Porém, existem 50.000 pessoas com sintomas da AIDS,
ou seja, deficiência grave no sistema de defesa do organismo. O Ministério
da Saúde prevê um gasto de R$140.000.000,00, em 1997, no tratamento
desses doentes.

A Lei Federal n° 9.313. de 13111196, garante a distribuição gratuita de
medicamentos aos portadores do HIV e aos doentes de AIDS pelo Sistema
único de Saúde.

Os órgãos estaduais responsáveis pela redistribuição deverão orientar e
gerenciar os estoques nos Estados, evitando desperdícios e indicações
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imprecisas.

O projeto de lei em análise visa a melhorar essa distribuição, ao promover
a parceria entre o Estado e a sociedade objetivando a criarão de listas
atualizadas dos estoques, para evitar desperdícios e atrasos na entrega.

Ele permite a participação da sociedade por meio de doações,
contribuições, inclusive das famílias das vítimas, que podem doar os
medicamentos não utilizados por seu doente. Isso fortalece o
desprendimento e a solidariedade das pessoas em tomo de tão grave
doença.

As despesas orçamentárias decorrentes da aprovação deste projeto de lei
poderão ser recepcionadas por dotações consignadas à Secretaria da Saúde,
nas rubricas "Programas e Ações de Saúde Coletiva e "Operação da Rede
Assistencial", que prevêem recursos da ordem de R$66.001.708,00 e
R$595.510.250,00, respectivamente, para 1997.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 996196

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto, relator - Durval Angelo -

Sebastião Navarro Vieira - Roberto Amaral - José Braga.

Redação do Vencido no 1 0 turno
PROJETO DE LEI N° 996196

Institui a Campanha Permanente de Captação e Redistribuição de
Medicamentos às Pessoas Portadoras do Vírus da AIOS e Doentes da
Síndrome da lmunodeflciência Adquirida - SIDA - AIOS.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica instituída a Campanha Permanente de Captação e

Redistribuição de Medicamentos às Pessoas Portadoras do Vírus HIV e
Doentes da Síndrome da Imunodeficlência Adquirida - SIDA-AIDS -, com o
objetivo de:

- desenvolver trabalhos de parceria entre o Estado e a sociedade na
captação dos medicamentos;

II - garantir o acesso da população aos medicamentos.
Art 2° - A campanha será realizada pelos órgãos estaduais responsáveis

pelas ações de saúde e de assistência social.
Art. 30 - o órgão estadual responsável pela distribuição dos medicamentos

às unidades de saúde instituirá um banco de medicamentos provenientes de
doações, contribuições e ajudas.

Art. 40 - As unidades de saúde manterão uma lista atualizada dos estoques
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de medicamentos a serem redistribuídos.

Art. 50 - Terão acesso gratuito aos medicamentos os pacientes referidos no
art. 1 0 desta lei, desde que a indicação clínica seja avaliada por unidade de
saúde da rede pública.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.042196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, a proposição em tela

tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra
Diocesana de Guaxupé imóvel situado no Município de Nova Resende.

Aprovado no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, retoma o projeto a esta
Comissão a fim de receber parecer para o 20 turno; cabe-nos, ainda, elaborar
a redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, a proposição em apreço não

encontra óbice a sua aprovação.
O imóvel em questão foi doado ao Estado em 1952, pela pretendente

donatária, para funcionamento de uma escola. Atualmente se encontra
ocioso. A doação pretendida atende ao interesse público, urna vez que o
imóvel será destinado à instalação de um centro de atividades comunitárias.

Consultada, a Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração
manifestou-se favorável à referida doação.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.042/96,

no 20 turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Navarro Vieira

- Antônio Roberto.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.042/96

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra Diocesana de Guaxupé
imóvel para a instalação de um centro de atividades comunitárias.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Mitra Diocesana de

Guaxupé o imóvel localizado na Praça Santa Rita, em Nova Resende,
constituído por terreno de 1.162m 2 (mil cento e oitenta e dois metros
quadrados) e respectivas edificações, registrado sob o no 14.454, a fis. 119
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do livro no 3-M, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova
Resende.

Art. 20 - Destina-se o imóvel à instalação de um centro de atividades
comunitárias.

Art. 30 - O imóvel retomará ao Estado se, no prazo de 3 (três) anos
contados a partir da data da publicação desta lei, a Mitra Diocesana de
Guaxupé não cumprir a finalidade prevista no artigo anterior.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.061196
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
o projeto de lei em tela, de autoria do Governador do Estado, autoriza a

Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento Agrário -
RURALMINAS - a doar imóvel à Sociedade São Vicente de Paulo de Jaiba.

Aprovado em 1 0 turno com a Emenda n° 1, volta o projeto a esta Comissão
para receber parecer de 20 turno, nos termos regimentais, e ser elaborada a
redação do vencido, que segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto em análise é dar a necessária autorização legislativa

para que a RURALMINAS - fundação pública vinculada à Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - possa transferir o domínio
de bem imóvel de sua propriedade à Sociedade São Vicente de Paulo de
Jaíba, a titulo gratuito, com a finalidade de a donatária ali construir um asilo.

A legislação vigente exige, como requisitos de validade para alienação de
imóvel pertencente a autarquias e fundações, a autorização legislativa e o
interesse público devidamente justificado (art. 18 da Constituição Estadual,
art. 17 da Lei Federal n° 8.666, de 2119193, e Lei Estadual n° 9.444, de
25111187). Além disso, para que se efetive a doação do bem, é indispensável
a sua desafetação, pois, enquanto o imóvel estiver sendo utilizado para um
fim de interesse público, não poderá ser objeto de alienação. A partir do
momento em que se verifica a competente autorização do legislador,
considera-se implícita a desafetação do bem, passando este a integrar o
patrimônio disponível do poder público, o que viabiliza a posterior
transferência de domínio.

Neste caso, todos os requisitos legais estão atendidos: foi solicitada a
autorização legislativa e a destinação do imóvel é de interesse público
(construção de asilo).

Quanto aos aspectos orçamentários, devemos lembrar que o art. 150, VI,
"c", da Constituição Federal proíbe a incidência de impostos - no caso, o
ITCD - na transferência de imóvel para instituição de assistência social sem
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fins lucrativos. Dessa norma concluímos que não haverá receita tributária
proveniente da transação em comento.

Não haverá, tampouco, receita patrimonial, pois a transferência é a título
gratuito. Haverá, pelo contrário, redução do ativo permanente do Estado,
mas não há necessidade de autorização orçamentária, porque a alienação
por doação independe de inclusão na lei de meios.

Isso posto, concluímos que o ganho social advindo da transferência do
imóvel supramencionado compensará a perda patrimonial do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.051196 no 2 0 turno, na forma do vencido no 1°turno.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Roberto Amaral, relator - Sebastião Navarro

Vieira - José Braga - Durval Ângelo - Antônio Roberto.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.051/96

Autoriza a Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento
Agrário - RURALMINAS - a doar imóvel à Sociedade São Vicente de Paulo,
de Jaíba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica a Fundação Rural Mineira de Colonização e Desenvolvimento

Agrário - RURALMINAS - autorizada a doar à Sociedade São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Jaiba, imóvel de sua propriedade,
constituído de terreno com 3.028,74m 2 (três mil e vinte e oito metros
quadrados e setenta e quatro decímetros quadrados), situado na Avenida
Francelino Pereira, s/n°, com as seguintes confrontações: pela frente, com a
Avenida Francelino Pereira; pela direita, com propriedade de Cosmo A. da
Silva e espólio de Oton Perdigão; pela esquerda, com propriedade de
Geraldo P. dos Santos, Claudina L. Guerra e Juraci M. Alquimim; e, pelos
fundos, com a Avenida José Monteiro de Oliveira, imóvel esse parte do
loteamento Centro Comunitário Rio Verde, registrado sob o n° 1, às fis. 01 a
07 do livro B, no Cartório de Registro de (móveis da Comarca de Manga.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo se destina à construção
de asilo, a ser mantido pela donatária.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.059197
Mesa da Assembléia

Relatório
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De autoria da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais, a

proposição em análise tem por finalidade solicitar ao Diretor-Geral do
Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-
MG - informações detalhadas sobre o transporte de cargas no Estado,
incluindo-se dados estatísticos específicos sobre a matéria.

Publicada em 2713197, vem agora a proposição à Mesa da Assembléia
para receber parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
Trata-se de matéria envolvendo a segurança do trânsito e a conservação

das rodovias. Segurança é sinônimo de garantia. Acima de tudo, o que se
pretende preservar é a vida e o patrimônio das pessoas. Nesse particular, é
claro, impõe-se o dispositivo da Constituição Estadual que fixa a
competência do Estado para manter e preservar a segurança e a ordem
públicas e a incolumidade da pessoa e do patrimônio.

Ao Poder Legislativo é atribuído o exercício do controle externo dos atos
da administração pública, cabendo-lhe verificar a eficácia, a razoabilidade e
a legalidade das ações administrativas.

A solicitação de informações apresentada pelo Presidente da Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais, em nome dessa Comissão, encontra-se
de acordo com os preceitos constitucionais e regimentais que orientam a
matéria, especialmente com o que dispõe o Regimento Interno da Casa em
seu art. 80, VIII, "d".

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Requerimento n° 2.059197.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Cleuber Carneiro - Dilzon

Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.081197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Irani Barbosa, a proposição em análise tem por
finalidade solicitar ao Secretário da Fazenda informações acerca da
quantidade de casas de bingo instaladas regularmente no Estado de Minas
Gerais, do recolhimento de taxas e das providências tomadas para sanar
possíveis irregularidades. Requer, ainda, o autor cópia das notificações
eventualmente encaminhadas às empresas inadimplentes com o Fisco
estadual.

Publicada em 1114197, vem a matéria à Mesa da Assembléia para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
0 requerimento em exame visa à obtenção de informações acerca do
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cumprimento dos deveres para com o Fisco por parte de empresas que
exploram o jogo de bingo no Estado.

Ao Poder Legislativo compete, nos termos do art. 73, §1 0, II, da
Constituição Estadual, exercer o controle externo dos atos da administração
pública. No exercício de suas atribuições, pode o Legislativo encaminhar aos
Secretários de Estado pedidos escritos de informações, e o não-atendimento,
a recusa em prestá-las ou a prestação de informações inverídicas importam
em crime de responsabilidade.

O Regimento Interno da Assembléia Legislativa, por sua vez, admite
pedidos de informações apenas quando a matéria diz respeito a proposições
em tramitação na Casa ou quando relacionada a fato sujeito a fiscalização
por parte do Poder Legislativo. No caso em exame, trata-se de matéria que
pode e deve ser fiscalizada por este Poder, visto que trata de questão de
relevante interesse para o Estado e da alçada da Secretaria da Fazenda.

Entendemos, portanto, que o requerimento em questão está de acordo
com as normas regimentais e com o disposto na Constituição do Estado.

Conclusão
Em razão do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.081/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Cleuber Carneiro -

Elmo Braz - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.168/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o requerimento em
epígrafe pede o encaminhamento de ofício ao Governador do Estado
solicitando informações a respeito dos trabalhos da comissão de estudos
encarregada de estabelecer normas para adaptação de prédios públicos,
criada pelo Decreto no 38.433, de 1°/1 1196.

Publicada no 'Diário do Legislativo" de 3115197, vem a matéria à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
A administração pública no exercício de suas funções, sujeita-se ao

controle externo por parte io Poder Legislativo, conforme o disposto no art.
73, § 1 0, II, da Constituição do Estado.

Esse controle tem a finalidade de assegurar que a administração atue
estritamente em consonância com os princípios que lhe são impostos pelo
ordenamento jurídico, como os da legalidade, moralidade, finalidade pública,
publicidade, motivação e impessoalidade.
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O controle constitui dever do órgão ao qual a lei atribui essa função. No

caso da Assembléia Legislativa, a Constituição do Estado lhe assegura, de
forma privativa, na norma do art. 62, XXXI, a fiscalização e o controle dos
atos do Poder Executivo, aí incluídos os da administração indireta.

O pedido de informação sobre os resultados dos trabalhos da comissão é
cabível e necessário ao cumprimento, pelo Legislativo, da função
fiscalizadora que lhe é constitucionalmente atribuída.

Estão, portanto, observados os preceitos constitucionais e regimentais que
regulamentam a matéria.

No entanto, a autoridade competente para fornecer as informações
solicitadas é o Secretário da Casa Civil e Comunicação Social, a quem deve
ser dirigido o ofício. Por isso, apresentamos a Emenda n° 1.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.166197 com a Emenda n°1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

Substitua-se a expressão Governador do Estado" pela expressão
"Secretário da Casa Civil e Comunicação Social".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Cleuber Carneiro - Dilzon

Meto - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.181/97

Mesa da Assembléia
Relatório

Por meio do requerimento em apreço, o Deputado José Bonifácio solicita
que seja enviado oficio à Loteria do Estado de Minas Gerais pedindo
informações sobre o lucro líquido da entidade, verificado nos seus balanços
dos exercícios financeiros de 1994 a 1996, e que o órgão se pronuncie sobre
o fato de não estar repassando parcela desse lucro à Assembléia.

Publicada em 616197, foi a matéria encaminhada à Mesa para receber
parecer.

Fundamentação
O requerimento em questão sujeita-se à deliberação do Plenário, nos

termos do art. 245, XII, do Regimento Interno, a qual deve ser precedida de
parecer da Mesa da Assembléia, segundo estabelece o art. 246, c/c o art. 80,
VIII, uda, do citado estatuto.

As ações estaduais na área de assistência social são implementadas,
conforme disposto no art. 194 da Carta mineira, com recursos de impostos,
transferências do Governo Federal e outros, como, por exemplo, parte do
lucro líquido da Loteria do Estado de Minas Gerais, mais precisamente ainda
com a parcela de 24% deste, conforme disposto na Lei n° 6.265, de
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18112173, alterada pelas Leis n°s 6.433, 6.754, 6.776, 7.857, 9.924 e 11.050.
E de suma importância que se chame a atenção para o art. 74 da

Constituição Estadual, o qual dispõe que a fiscalização financeira, contábil,
orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração indireta, da qual faz parte a referida autarquia, é exercida pela
Assembléia Legislativa, mediante controle externo, auxiliada pelo Tribunal
de Contas do Estado e pelo sistema de controle interno de cada Poder e
entidade. Esse controle intemo, que é realizado pela própria administração,
compreende o exame de legalidade e de mérito, este último caracterizado
pela conveniência e oportunidade.

Cabe observar que o último repasse de verbas da Loteria a entidades
assistenciais designadas pela Assembléia Legislativa se deu por intermédio
da Resolução n° 5.140, de 20112193.

Cumpre-nos também observar que os dados disponíveis do Balanço Geral
do Estado não permitem a apuração do lucro líquido da Loteria.

Resulta, pois, que, no nosso entendimento, a proposição em questão,
endereçada ao Presidente da Loteria do Estado de Minas Gerais, é
procedente.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°2.181/97 na

forma proposta.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator- CleuberCameiro - Dilzon

Meio - Maria Olivia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.192/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Toninho Zeitune, a proposição em análise tem por
finalidade solicitar informações ao Secretário do Trabalho, da Ação Social,
da Criança e do Adolescente sobre o valor de benefícios pagos mensalmente
pela SETASCAD a creches ou similares, a titulo de custeio para o
atendimento a crianças assistidas por entidades filantrópicas conveniadas
com o Estado.

Publicado em 1216197, vem, agora, o requerimento â Mesa para receber
parecer, nos termos regimentais.

Fundamentação
Segundo o Deputado solictte, tem havido redução dos valores pagos

mensalmente pela SETASCAL às diversas entidades conveniadas para o
atendimento de crianças carentes. O que se pretende é que seja apurada a
razão da redução, uma vez que os valores repassados, afirma-se, estão
muito abaixo das necessidades da maioria das entidades assistidas.
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O pedido assenta-se em bases constitucionais, em virtude do que

prescreve o art. 62, XXXI, da Carta Estadual, que diz competir
privativamente à Assembléia Legislativa fiscalizar e controlar os atos do
Poder Executivo. Essa fiscalização, sabe-se, engloba tanto os aspectos
formais da legalidade e da economicidade quanto os motivos e a
razoabilidade das ações do Poder Executivo.

Também se verifica que a proposição está de conformidade com as
exigências regimentais, especialmente com os arts. 245, XII, 246 e 80, VIII,

Conclusão
Em virtude do exposto, somos pela aprovação do Requerimento n°

2.192/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria OUvia, relatora - Cleuber Carneiro -

Elmo Braz - Dilzon Meio.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.196/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Durval Angelo, o Requerimento n°2.196197 dispõe
sobre o encaminhamento de oficio ao Secretário da Fazenda para a
obtenção de informações sobre a possível emissão, pelo Governo Estadual,
durante os anos de 1995, 1996 e 1997, de títulos de dívida pública,
identificando os dados exatos, os montantes, a finalidade dessas emissões e
os órgãos das administrações direta e indireta que participaram dessas
operações.

Fundamentação
O requerimento em tela sujeita-se à deliberação do Plenário, nos termos

do art. 245, XII, do Regimento Interno, a qual deve ser precedida de parecer
da Mesa da Assembléia, segundo estabelece o art. 246, dc o art. 60, VIII,
"d", do aludido Estatuto.

Nos termos do art. 74 da Constituição do Estado, a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das
entidades da administração indireta é exercida pela Assembléia Legislativa,
mediante controle extemo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder
e entidade. No controle externo ou político, exercido com o auxílio do
Tribunal de Contas do Estado, é licito a esta Casa obter informações que
entender necessárias para o bom desempenho de sua função fiscalizadora.

Na matéria em exame, é de suma importância avaliar o grau de
endividamento financeiro do Estado, bem como o motivo de tais emissões e
a quem estão sendo destinados os recursos provenientes da operação. Com
isso, o contribuinte também ficaria melhor informado sobre a finalidade



131
dessas emissões, além de se contemplar o aspecto operacional do controle,
justificando, assim, a expedição do ofício solicitado.

Portanto, analisada sob o aspecto do mérito, a proposição se nos afigura
conveniente e oportuna, tendo em vista que os dados a serem fornecidos a
esta Casa permitirão ao legislador o pleno exercido de sua ação
fiscalizadora.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.196197 na forma proposta.
Sala das Reuniões, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Cleuber Carneiro -

Elmo Braz - Dilzon Meto.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.202197

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o requerimento em tela pede
que se encaminhe ofício à Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG
- solicitando que esta forneça justificativas técnicas para o último reajuste em
suas tarifas e apresente dados relativos aos investimentos na melhoria da
prestação de serviços ao consumidor no ano de 1996.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 1916197, vem a matéria à Mesa
para receber parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe à Assembléia Legislativa a fiscalização dos atos do Poder Executivo

e das entidades da administração indireta mediante controle externo, em
conformidade com a lei.

A fiscalização e o controle, segundo o disposto no art. 74, § 1 0, 1, da
Constituição Estadual, abrangem a legalidade, a legitimidade, a
economicidade e a razoabilidade de ato gerador de receita ou determinante
de despesa.

O método de controle é previsto no art. 54, § 30, da mesma Cada, podendo
a Mesa da Assembléia encaminhar pedido de informação a dirigente de
entidade da administração indireta, e a recusa, o não-atendimento no prazo
de 30 dias ou a prestação de informação falsa constituem infração
administrativa, sujeita a responsabilização.

O pedido de informação em tela é cabível e necessário ao cumprimento,
pela Assembléia Legislativa, de suas funções fiscalizadoras
constitucionalmente atribuídas.

Ressaltamos, porém, que o oficio deve ser dirigido à pessoa responsável
pelos atos de gestão da entidade da administração indireta. Por isso,
apresentamos, ao final, a Emenda n° 1.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°
2.202197 com a Emenda n° 1.

EMENDA N°1
Substitua-se a expressão "seja oficiada a CEMIG pela expressão 'seja

encaminhado ofício ao Presidente da CEMIG".
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Cleuber Carneiro - Dilzon

Meio - Maria Olívia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.210/97

Mesa da Assembléia
Relatório

De autoria do Deputado Geraldo Nascimento, o requerimento em apreço
tem por finalidade solicitar aos Cartórios de Registro de Imóveis do 1 0 ao 70
Ofício o envio a esta Casa de respostas às seguintes indagações:

1 - Quantas incorporações imobiliárias de edificações habitacionais foram
registradas neste Cartório, de acordo com o art. 32 da Lei n°4.591, de 1964,
durante todo o ano de 1996?

2 - Quantos contratos de promessa de compra e venda, de unidades
autônomas, dessas edificações foram averbadas ou registradas à margem
dos registros das incorporações, conforme o § 2 0 do art. 32 da Lei n° 4.591,
de 1964?

Publicada em 2116197, vem a proposição à Mesa para receber parecer, nos
termos dos arts. 246 e 80, VIII, °d", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição da República, no seu art. 236, "caput", estabelece que os

serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por
delegação do poder público. Concomitantemente, a Carta mineira, no seu
ali. 40, 1 e II, preceitua como sendo incumbência do Estado e do particular
delegado assegurar, na prestação de serviços públicos, a efetividade dos
direitos do usuário, bem como dos requisitos de eficiência, segurança e
continuidade dos serviços prestados.

No que tange ao mérito, a proposição se mostra conveniente e oportuna,
uma vez que sua finalidade é a obtenção de informações que permitirão o
bom desempenho da função fiscalizadora do Poder Legislativo em defesa do
interesse público.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.210/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olivia, relatora - Cleuber Carneiro -
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Elmo Braz - Dilzon Meio.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.213/97
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria do Deputado Roberto Amarai, o requerimento em exame visa

solicitar ao Secretário de Recursos Humanos e Administração
esclarecimentos sobre as medidas adotadas pelo Poder Executivo quanto à
implantação dos pianos de carreira dos servidores civis, além de
informações complementares acerca dos quadros de pessoal do Poder
Executivo.

Publicado em 2616197, o requerimento foi encaminhado à Mesa da
Assembléia para receber parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata-se de requerimento em que se solicitam informações a autoridade

estadual. Nos termos do Regimento interno desta Casa, somente são
admitidos requerimentos dessa natureza quando relacionados com outras
proposições em tramitação na Assembléia ou quando a matéria constituir
objeto de fiscalização do Poder Legislativo.

Para que determinada matéria constitua objeto do controle extemo por
parte do Poder Legislativo, exige-se que seja configurado relevante interesse
público ou que a proposição verse sobre as atividades da administração
pública, que, como define o art. 13 da Carta mineira, devem pautar-se pelo
respeito aos princípios da moralidade, razoabilidade, impessoalidade,
publicidade e legalidade.

As informações solicitadas têm como objeto o conhecimento de fatos
relacionados com as atividades administrativas e são de relevante interesse
para o Poder Legislativo, ao qual compete, nos termos dos incisos VIII e IX
do art. 61 da Constituição Estadual, deliberar sobre questões relativas aos
servidores estaduais, inclusive o seu regime jurídico, suas carreiras e
remuneração.

O requerimento em exame atende, portanto, aos requisitos constitucionais
e regimentais exigidos para apresentação de proposições dessa natureza.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n°

2.213/97.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Elmo Braz, relator - Cleuber Carneiro - Dilzon

Meio - Maria Olívia.
PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.229197

Mesa da Assembléia
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Relatório

De autoria da Deputada Maria José Haueisen, a proposição em tela requer
seja encaminhado oficio ao Presidente do Banco de Desenvolvimento do
Estado de Minas Gerais - BDMG - solicitando cópia do convênio firmado
entre a instituição e o Município de Nanuque, com vistas à execução do
projeto SOMMA.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 417197, vem a matéria à Mesa para
receber parecer, nos termos do art. 80, VIII, "d", c/c o art. 245, XII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Os atos do Poder Executivo e das entidades da administração indireta

estão sujeitos a controle externo, que, na forma da lei, é de competência da
Assembléia Legislativa.

A Constituição Estadual estabelece em seu art. 74, § 1 0 , 1, os limites desse
controle, exigindo a "legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade
dos atos geradores de receita ou determinantes de despesa e de que resulte
nascimento ou extinção de direito ou obrigação".

O procedimento de controle previsto no art. 54, § 3 0, da mesma Carta,
confere à Mesa da Assembléia poderes para solicitar informações aos
dirigentes de entidade da administração indireta, e a recusa ou o não-
atendimento no prazo de 30 dias ou a prestação de informação falsa
constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

O pedido de cópia do convênio firmado entre o BDMG e o Município de
Nanuque é constitucional e necessário ao exercício da função fiscalizadora
pela Assembléia Legislativa.

Ressaltamos, porém, que o ofício deve ser dirigido ao administrador
responsável pelos atos de gestão da entidade. Assim sendo, com o objetivo
de aperfeiçoar o texto do requerimento, apresentamos, ao final, a Emenda n°
1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n°

2.229197 com a Emenda n° 1.
EMENDA N°1

Substitua-se a expressão " seja solicitada ao Banco de Desenvolvimento
do Estado de Minas Gerais" pela expressão " seja solicitada ao Presidente do
Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais".

Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 6 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Maria Olívia, relatora - Cleuber Carneiro -

Elmo Braz - Dilzon Meio.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 54a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 6
DE AGOSTO DE 1997, DESTINADA A HOMENAGEAR O SR. BYRON

COSTA QUEIROZ, PRESIDENTE DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
Presidência do Deputado Cleuber Carneiro

SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Designação de
comissão - Composição da Mesa - Destinação da reunião - Execução do
Hino Nacional - Palavras do Deputado Gil Pereira - Palavras do Sr. Byron
Costa Queiroz - Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Dilzon Meio - Maria Olívia - Aílton Vilela - Ajalmar Silva

- Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalrna Diniz - Elbe
Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tan4üínio - João Leite -
Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique -
José Maria Barros - Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis -
Maria José Haueisen - Mauii Torres - Miguel Barbosa - Olinto Godinho -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wandertey Ávila -
Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro ) - Às 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Maria Olfvia, 5°-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Designação de Comissão
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O Sr. Presidente • A Presidência designa os Deputados Carlos Pimenta,

Elbe Brandão, Dimas Rodrigues, Wanderley Ávila, Péricles Ferreira, Gil
Pereira, Roberto Amaral, José Braga, Geraldo Santanna e Raul Uma Neto
para, em comissão, conduzirem ao Plenário o homenageado, as autoridades
e os demais convidados, que se encontram no Salão Nobre.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomarem assento à mesa os

Exmos. Srs. Byron Costa Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste do
Brasil; Eduardo Antônio Pinto Campelo, Secretário Adjunto de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, representando o Governador do Estado, Dr.
Eduardo Azeredo; Marcos Antônio Barroso Severiano, Superintendente
Regional do Banco do Nordeste do Brasil; Antônio de Pádua Araújo,
Superintendente de Planejamento do Banco do Nordeste do Brasil; Walfrido
Salmito Filho, Assessor Especial da Presidência do Banco do Nordeste do
Brasil; Jairo Ataíde, Prefeito Municipal de Montes Claros, representando
todos os Prefeitos da área de jurisdição do Banco do Nordeste do Brasil;
Alfeu Silva Mendes, Presidente da Organização das Cooperativas do Estado
de Minas Gerais, representando todas as cooperativas do Estado; Sérgio
Luiz do Nascimento Meio, Gerente do Banco do Nordeste do Brasil em Belo
Horizonte, representando todo o corpo funcional do Banco do Nordeste.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião a prestar homenagem ao Sr.

Byron Costa Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - A Presidência convida todos os presentes a ouvir a
execução do Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Gil Pereira
O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra, neste momento, ao

Deputado Gil Pereira, autor do requerimento que suscitou a realização desta
homenagem.

O Deputado Gil Pereira - Exmos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro, 1 0-Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; Byron
Costa de Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil; Antônio Pinto
Campelo, Secretário Adjunto de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,
representando o Sr. Governador do Estado, Dr. Eduardo Azeredo: Marcos
Antônio Barroso Severiano, Superintendente Regional do Banco do Nordeste
do Brasil; Antônio de Pádua Araújo, Superintendente de Planejamento do
Banco do Nordeste do Brasil; Walfrido Salmito Filho, Assessor Especial da
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Presidência do Banco do Nordeste do Brasil; ,Jairo Ataíde, Prefeito Municipal
de Montes Claros; Alfeu Silva Mendes, Presidente da Organização das
Cooperativas do Estado de Minas Gerais; Sérgio Luiz do Nascimento Meio,
Gerente do Banco do Nordeste do Brasil em Belo Horizonte; Sr. Presidente,
Srs. Deputados, Si-as. Deputadas, demais convidados, razão tinham os
romanos quando, na Antigüidade Clássica, afirmavam que "in medio virtus",
ou seja, a virtude está no meio. Esta máxima, sintetizando a rejeição ao
radicalismo e o acatamento do equilíbrio e da ponderação, chegou a nossos
dias consagrada pela sabedoria popular, constituindo, inclusive, um dos
princípios básicos do sistema democrático -. exerce-se a democracia, na
verdade, em função do consenso e da apuração da média de opiniões.

A lição, uma das muitas que nos deixaram os habitantes do velho Lácio,
configura-se como grandemente oportuna na atual realidade brasileira,
quando se procura limitar a intervenção estatal nas atividades produtivas,
com a privatização de áreas antes em mãos do poder público. O processo
privatista, porém, é evidente que não pode ser levado às últimas
conseqüências: setores há em que o Estado pode e deve atuar, de forma
eficiente e sempre voltada para o interesse maior da população. Exemplo
disso é o Banco do Nordeste, ora completando 45 anos de profícua
atividade, e que esta Casa houve por bem homenagear com a presente
reunião.

Na qualidade de agente do governo encarregado da política de
desenvolvimento regional, nosso homenageado é, atualmente, o maior
Banco de fomento de toda a América Latina. A lista de benefícios que tem
aportado a cerca de 1.900 municípios brasileiros é realmente infindável,
incluindo-se entre essas comunas, aliás, muitas cidades do Norte mineiro.
Como representante da região nesta Assembléia, portanto, podemos
declarar estarmos bem familiarizados com sua atuação. Mais que isso,
diremos que nos sentimos k vontade e, particularmente, motivados ao
discorrer sobre o órgão.

Mas, nesses últimos dois anos, tudo isso não seria possível se não fosse o
espírito empreendedor e eficiente instalado na instituição pelo seu
Presidente, Byron Costa Queiroz, um administrador de empresa nascido em
Iracema, no Ceará, mas que adotou também o Norte de Minas como se ali
tivesse nascido.

Em sua gestão, Dr. Byron Costa Queiroz soube, com eficiência elogiável,
redirecionar o Banco do Nordeste, reorientando a rede de agências,
adequando o modelo de cada unidade às características de mercado;
redesenhou todos os processos críticos, eliminando retrabalhos e construindo
nova arquitetura organizacional, com estruturas leves, desenhadas a partir
da visão de processo e da agregação de valor ao cliente; modernizou os
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instrumentos de gestão de recursos humanos, formando novas competências
e dando uso mais produtivo a sua força de trabalho, inclusive com
redistribuição espacial; e investiu na modernização dos recursos
tecnológicos, liberando funcionários de atividades burocráticas, em favor
daquelas orientadas para a ação negocial.

Hoje, através de seus Agentes de Desenvolvimento, o próprio Banco vai
atrás dos produtores, em municípios onde o BNB não possui agência
bancária, criando um novo e importante acesso ao crédito àqueles
produtores mais distantes. Mais urna marca elogiável do Dr. Byron Costa
Queiroz, em favor da classe produtora nordestina.

Esse esforço de transformação do Banco do Nordeste, tendo à frente o Dr.
Byron Costa Queiroz, trouxe dividendos altamente positivos para todo o
Nordeste, com especial destaque para o nosso Norte de Minas. Nos últimos
dois anos, a atual Presidência fez surgir um novo Banco do Nordeste do
Brasil, um Banco com ativo total de R$8.100.000.000,00 e aplicações da
ordem de R$7.100.000.000,00, dos quais 90% destinados a crédito de longo
prazo, beneficiando a agropecuária, a agroindústria, a indústria e a infra-
estrutura regionais.

Registramos, também, de forma oportuna e justa, a participação nesse
processo do Dr. Marcos Barroso, Superintendente do BNB em Minas Gerais,
que soube, junto com a sua assessoria, incrementar novo ritmo de trabalho
em nosso Estado, criando melhores condições de atendimento à clientela,
atendendo com plena satisfação as novas diretrizes implementadas pela
Presidência do BNB. Da mesma forma o nosso especial agradecimento e
reconhecimento público ao Dr. Carlos Alberto Menezes, Gerente do BNB em
Montes Claros, aqui também homenageado em nome de todos os gerentes
que o Banco do Nordeste distribui por essa vasta região do Nordeste
brasileiro.

Nas últimas quatro décadas, o Nordeste Brasileiro - e aí, novamente, não
deixamos de incluir parte do território de Minas Gerais - experimentou
acentuadas transformações em sua estrutura sócio-econômica. A crescente
urbanização tem convivido com a industrialização e com a diversificação das
atividades, e, embora persistam desníveis substanciais, a renda per capita
regional saltou de US$305 em 1950 para US$2.437 em 1995.

Essa marcante e positiva mutação, o Banco do Nordeste soube bem
acompanhar, ao contribuir com iniciativas pioneiras e que traduzem dinâmica
mentalidade empresarial. Porque a nossa instituição, ao tomar-se empresa
produtiva e vigorosa, empenhou-se em perseguir o lucro, não como
benefício de poucos, mas em proveito de considerável parcela do povo
brasileiro.

Os números que o Banco nos apresenta só vêm ratificar sua condição
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indiscutível de gerador de progresso. Com ativos superiores a
R$8.000.000.000,00, mantém ele nada menos que 174 agências em 10
unidades da Federação, desde Açailândia, na pré-Amazônia maranhense,
até Pirapora, em nosso Estado. Nos últimos dois anos, em decorrência do
cenário implantado pela estabilização monetária e pela globalização
econômica, adotou novo modelo de gestão, com programas que atendem às
demandas comunitárias e promovem retomo social com a aplicação dos
recursos financeiros.

Assim é que injetou na economia nordestina, em 1996, cerca de
R$2.500.000.000,00, mediante efetivação de mais de 140 mil operações;
para 1997, o número de transações deve ser superior a 200 mil; a
participação no sistema financeiro regional chegou a 55,6%, em abril deste
ano, e os empréstimos globais atingiram R$7.200.000.000,00 à mesma
época; essa atividade implicou a geração de 570 mil oportunidades de
emprego, no ano findo, correspondendo a rentabilidade financeira, por sua
vez, a 9,36% do patrimônio; enfim, são todas cifras respeitáveis, como
respeitável tem sido a presença do Banco do Nordeste durante esse quase
meio século de funcionamento.

O trabalho de nosso homenageado, como agente de fomento, se abre em
vasto leque, abrangendo desde a concessão de empréstimos em curto,
médio e longo prazos, até o financiamento de projetos rurais, de indústrias e
de infra-estrutura. O fortalecimento da economia regional é materializado
com o amparo à indústria, à agropecuária, ao turismo e à exportação. Para
dizê-lo em poucas palavras, onde quer que exista um projeto viável, uma
iniciativa válida, uma idéia suscetível de alimentar o progresso, para ai
acorre o Banco. A atividade febril e a presença constante refletem a
operosidade e o profissionalismo dos 4.600 colaboradores da instituição.

E oportuno constatar que a filosofia de trabalho do órgão leva em conta,
antes de tudo, aquele que é o agente produtivo, ou seja, o cliente cujo
empreendimento gera empregos, rendas e impostos. A isso, junta a
preocupação com a auto-suficiência financeira.

Pessoalmente, nossas origens estão na região norte-mineira, nascidos que
somos na cidade de Montes Claros, onde concentramos as atividades
profissionais e iniciamos as lides de administrador e homem público. Trata-
se, como se sabe, de área de influência do Banco do Nordeste, cuja
presença ali se faz sentir de maneira benéfica, sobretudo no incentivo aos
projetos industriais e à agropecuária. Por essa razão, aqui estamos para
saudá-lo, em nome da Assembléia Legislativa. Desejamos imprimir a nosso
pronunciamento um duplo significado: primeiro, será uma mensagem de
felicitações, pelos 45 anos de notáveis realizações; segundo, irá formalizar o
reconhecimento do povo de Minas Gerais e, particularmente, das
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comunidades norte-mineiras que representamos nesta Casa, ao excepcional
apoio e assistência recebidos.

Para quem não sabe ainda, o Banco do Nordeste fechou o mês de maio
com saldo de aplicações de R$523.000.000,00 no Norte de Minas, isso
corresponde a um crescimento de 16,3% sobre o saldo de dezembro último.
Somente este ano foram contratadas mais de 2.500 operações no Estado, no
valor de R$44.200.000,00.

Especificamente no âmbito do Programa de Geração de Emprego e
Renda, o Banco tem contratado no norte-mineiro quase 10 mil operações
com pequenos e microprodutores, que, certamente, de outra forma não
teriam acesso ao crédito bancário. Ou seja, com esse esforço, o Banco
insere no processo produtivo pessoas antes marginalizadas por esse. Afora
isso, o Banco do Nordeste tem investido no setor de turismo e na infra-
estrutura noite-mineira. Por isso mesmo, participa do projeto de
pavimentação asfáltica da rodovia entre Mato Verde e o balneário de
Montezuma e da estrada entre a BR-251 e a turística Grão-Mogol, criando
maiores condições de estímulo ao turismo regional. São ainda financiados
pelo BNB projetos como o da ponte de Januária, o programa de apoio à
recuperação do café, revitalização da bacia leiteira regional, soerguimento
da cotonicultura, apoio à produção e á comercialização da fruticultura, apoio
à produção do novilho precoce. Some-se a todos esses projetos o apoio forte
do Banco do Nordeste ao Projeto Jaíba, de fundamental importância para o
Noite de Minas. No Jaíba, o BNB já aportou recursos da ordem de
US$7.900.000,00 atendendo a cerca de 1.246 produtores rurais e gerando
3.400 empregos.

Por tudo isso, a nossa homenagem de hoje, feita através do Presidente do
Banco do Nordeste do Brasil, Dr. Byron Costa Queiroz, ao qual toda a
Assembléia presta seu agradecimento, especialmente nas pessoas dos
Deputados que compõem a bancada norte-mineira nesta Casa. Aliás,
queremos agradecer também e registrar o apoio a essa proposição
manifestado de forma explícita pelos Deputados Cleuber Carneiro, Vice-
Presidente da Assembléia Legislativa; Péricles Ferreira, Líder do Governo
nesta Casa; e Carlos Pimenta, Dimas Rodrigues, Elbe Brandão, Geraldo
Santanna, José Braga, Raul Lima Neto, Roberto Amaral e Wanderley Ávila.

Ao Dr. Byron Queiroz, Presidente da instituição, e a seus demais
dirigentes e colaboradores, nossos cumprimentos calorosos. Ao Banco do
Nordeste, nossos mais sinceros parabéns;um novo Banco, uma nova marca,
um salto para a modernidade. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Byron Costa Queiroz
O Sr. Presidente - A Presidência concede a palavra ao Dr. Byron Costa

Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste do Brasil.
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O Sr. Byron Costa Queiroz - Exmo. Sr. Deputado Cleuber Carneiro, Vice-

Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais e Presidente desta
reunião; Dr. Eduardo Antônio Pinto Campelo, Secretário Adjunto da
Agricultura e representante do Governador Eduardo Azeredo; Dr. Jairo
Ataíde, Prefeito Municipal de Montes Claros, em nome de quem saúdo todos
os Prefeitos do Norte de Minas; Dr. Alfeu da Silva Mendes, Presidente das
Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, em nome de
quem saúdo todos os representantes de associações das classes
empresariais, da indústria, do comércio, dos serviços e da agricultura; Dr.
Sérgio Luiz do Nascimento Meio, Gerente do Banco do Nordeste, em Belo
Horizonte; Dr. Marcos Barroso, Superintendente Regional da Bania e de
Minas; Dr. Walfrido Sairnito Filho, Assessor Especial da Presidência do
Banco do Nordeste do Brasil; Dr. Antônio de Pádua Araújo, Superintendente
de Planejamento; senhores empresários; Srs. Deputados, em nome de quem
estou sendo saudado pelo Deputado Gil Pereira; minhas senhoras e meus
senhores; atendo hoje ao convite desta Assembléia para receber
homenagem, conforme moção do ilustre Deputado Gil Pereira aprovada por
todos os que constituem esta Casa, sabiamente presidida pelo Deputado
Romeu Queiroz, a qual tem, na Presidência desta reunião, o Deputado
Cleuber Carneiro.

Ser homenageado pelos serviços prestados na Presidência do Banco do
Nordeste é poder participar dos mais elevados ideais de comunhão social e
pugnar, entre outros valores que a História registra, pela emblemática
presença do Estado de Minas Gerais nas lutas pela liberdade e pela justiça
social em nossa Pátria. Assim, é difícil extemar a profunda significação desta
solenidade, pois, ao mesmo tempo em que representa um preito de elevada
homenagem, impõem-me o dever de defender os anseios de cidadania, que
têm sido o apanágio da vida política e social do povo deste Estado. Tenho,
ao longo de minha vida, interpretado com rigor a significação do meu
trabalho no setor público. Tenho buscado marcá-lo pela honra e pela
decência, na inabalável crença de que a contribuição de cada cidadão é uma
etapa distinta na construção deste Pais, ainda carente de justiça social e de
oportunidades reais de desenvolvimento econômico-social. Na Presidência
do Banco do Nordeste, a visão desses fatos tomou-se mais concreta, pois
tenho acompanhado, pelos canais de atuação da nossa empresa, a
verdadeira face dos fatos sociais e percebido que a nossa tarefa deve
desenvolver-se com mais urgência e maior desenvoltura se quisermos
alcançar um Nordeste digno da força e da esperança de sua gente, como
parte de um País equilibrado.

No Norte de Minas Gerais, o Banco estabeleceu-se em 1955; instalou sua
primeira agência em Montes Claros, no Polígono das Secas. Desde então, a
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sua presença tem sido marcante, pelas realizações, agora concebidas
segundo uma visão moderna de agir, em que se tem observado a vocação e
a potencialidade de cada município, procurando desenvolver as atividades
econômicas capazes de impulsionar o desenvolvimento local. Com a
definição clara de que o seu cliente é todo agente produtivo regional, o
Banco vem focando suas ações nos que geram emprego, renda e impostos,
oferecem serviços, promovem e inserem as pessoas no processo de
desenvolvimento. Com essa visão, o Banco vem obtendo conquistas
significativas, voltadas, sobremodo, para maior disseminação do crédito de
desenvolvimento, favorecendo, por esse meio, maior geração de emprego e
renda.

Seria oficioso repetir os números do Banco, já tão bem enumerados pelo
Deputado Gil Pereira, que, com tanta atenção, buscou os relatórios que são
distribuídos, com as marcas da atuação do Banco; realmente, eu não teria
reparo a fazer. Gostaria, apenas, de acrescentar, de maneira genérica, que,
operando em nove unidades no Norte de Minas, o Banco tem-se
caracterizado, especialmente, sem prejuízo de outras atividades, na área de
serviços e de agropecuária e tem participado com cerca de 82% de todos os
financiamentos da região. Se particularizarmos o setor agropecuário, essa
participação ultrapassa os 90%.

A implantação do Programa de Agente de Desenvolvimento, como foi
ressaltado, tem buscado a interiorização do Banco nos 1.875 municípios e
alocou, no Norte de Minas, 23 desses agentes de desenvolvimento nos 92
municípios dessa área do Estado; tem potencializado bastante a ação do
Banco, porque esses profissionais trabalham como verdadeiras agências
móveis, visando, naturalmente, a auxiliar na construção do desenvolvimento
local, numa abrangência de auto-sustentabilidade. As ações dos agentes de
desenvolvimento antecedem o crédito, procuram identificar as
potencialidades locais, apoiando a estruturação das cadeias produtivas e
articulando a organização e a capacitação dos diversos atores dos
empreendimentos, que são os agentes produtivos, visando a facilitar,
naturalmente, a escala de atuação para que o micro e o pequeno, que não
podem arcar com grandes custos, tenham competitividade através das
associações, cooperativas, da formação de centros de treinamento, da
organização da produção. Isso é que lhes deu a oportunidade de,
efetivamente, não só se inserirem como clientes potenciais, mas serem
competitivos e galgarem novos estágios no processo de construção da sua
cidadania como agentes produtivos que podem ser promovidos do emprego
informal para o micro, o pequeno e o médio. Essa é a busca das pessoas, de
suas famílias: terem um horizonte de promoção social.

Sobre outras ações importantes no Norte de Minas, eu me permitiria citar o



rÀ

143
Projeto Jaíba, com culturas irrigadas de frutas tropicais, em que o Banco
participou, no fim da primeira etapa, de 2.600ha, financiando cerca de
R$8.000.000,00 para 1.250 produtores rurais, gerando 3.400 empregos
diretos. Considerando que a infra-estrutura ali implantada é suficiente, já está
além do que se alcançou até hoje, temos condições, com essa intervenção
estruturada, de potencializar e apressar essas iniciativas, sobretudo agora,
com as novas parcerias que estamos formando com o Governo do Estado,
envolvendo o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG - e a
sOverseas Economic Corporation Fund" - OECF -, uma corporação
financeira japonesa que está interagindo para a expansão apressada,
podemos assim dizer, dessa atividade.

É importante mencionarmos também as parcerias sempre atualizadas e
ampliadas com o Governo do Estado, a exemplo do que foi citado pelo
Deputado Gil Pereira, em que nós, através de protocolos, procuramos focar
ações específicas em que a estruturação das intervenções envolve todas as
pessoas, entidades, órgãos, das prefeituras, do Governo Estadual, das
associações de toda ordem, de pequenos, médios e micro produtores, para a
definição dos papéis que vão assegurar a sustentabilidade dos
empreendimentos. Amanhã mesmo, vamos assinar protocolos voltados para
a recuperação do setor algodoeiro, a expansão da fruticultura, a produção de
aguardente de qualidade, a recuperação da cafeicultura, o desenvolvimento
da bovinocultura de leite e a produção de novilho precoce.

Como foi dito - e gostaríamos de comentar isso de maneira mais
estruturada -, estamos, junto com o Governo do Estado, estabelecendo o
Plano Diretor de Desenvolvimento do Turismo no Norte de Minas. Neste
trabalho, que é formulado em conjunto, deverão ser contemplados, além das
obras de infra-estrutura, como aeroportos, estradas e saneamento básico,
equipamentos de lazer e patrimônio cultural, priorizando sempre a
seqüenciada capacidade de articulação entre os municípios, quer dizer,
essas intervenções serão tão mais bem-sucedidas quanto forem capazes de
agregar essas parcerias, porque o desenvolvimento acontece em nível dos
municípios, e é preciso que essa consciência fique cada vez mais entendida
e exercitada.

Todo o trabalho que temos executado com o Banco do Nordeste tem sido
possível graças ao elevado nível de relacionamento e de organização das
ações do Governo do Estado, lideradas pelo eminente Governador Eduardo
Azeredo, que tem sido importante aliado nesse trabalho de transformação da
realidade da região Norte.

Senhoras e senhores, é com muita satisfação que apresento esses
resultados, mais qualitativos até do que quantitativos, mas porque
qualitativos geram a possibilidade de serem potencializados com muito mais
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rapidez. Devo ressaltar que os números apresentados já representam a
dimensão do nosso compromisso de trabalhar pela causa do
desenvolvimento do Nordeste e é um dos muitos direcionamentos que posso
dar às palavras de gratidão no ensejo em que recebo esta homenagem em
nome de todos, porque é um todo o Banco do Nordeste.

Desejo reiterar meu compromisso pessoal, já firmado recentemente por
ocasião do recebimento da Grande Medalha da Inconfidência, de bem servir
à causa pública sempre que seja exigido, tanto do ponto de vista pessoal
quanto em atividades do setor público de uma maneira geral. Estamos certos
de que existem muitos meios de servir e de que o mais importante é a
dignidade, é o compromisso com que prestamos o nosso serviço. Nesse
sentido bem mais amplo, o serviço prestado por cada um de nós deve ser
acima de tudo o exercício da nossa consciência cívica e da nossa cidadania.
Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar às mãos do Sr.

Byron Costa Queiroz uma placa comemorativa desta solenidade, numa
homenagem do Poder Legislativo de Minas Gerais ao Banco do Nordeste do
Brasil e ao seu ilustre Presidente. A placa tem os seguintes dizeres: "Ao
Presidente Byron Costa Queiroz a homenagem da Assembléia Legislativa
aos relevantes serviços prestados pelo Banco do Nordeste do Brasil em
defesa permanente dos interesses dos pequenos agricultores".

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Byron Costa Queiroz, Presidente do Banco do Nordeste; companheiros

da Mesa Diretora dos trabalhos desta sessão especial; Srs. Deputados; Sras.
Deputadas; senhores empresários; Srs. Prefeitos Municipais; Srs.
Vereadores; senhores representantes de cooperativas e de sindicatos; meus
senhores; minhas senhoras; grande parte das discussões sobre economia e
política que se processam hoje, no Brasil, acabam desembocando na
questão da eficiência. Incluem-se aí a polêmica sobre o papel e o tamanho
do Estado, as privatizações, as reformas fiscal e administrativa, a quantidade
e as alíquotas dos impostos, a modernização das empresas, o emprego de
novas tecnologias, o cumprimento de metas e o atendimento aos clientes,
sejam eles particulares ou públicos. O Governo Federal busca fórmulas para
reduzir o déficit das contas internas e externas, os Estados se queixam de
que as receitas mal dão para cobrir a folha de pagamento do funcionalismo,
e os municípios, na ponta da linha da estrutura pública, se dizem à beira da
falência. A abertura do Pais ao mercado externo e o fenômeno da
globalização obrigam o empresariado a ganhar produtividade e qualidade,
para não perder o consumidor.

Nesse contexto de recursos escassos e de crescentes exigências, a
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sociedade brasileira cobra das instituições estatais um comportamento
pautado pela probidade, pelo aproveitamento criterioso das disponibilidades
financeiras e humanas, pelo compromisso com as demandas da
comunidade. Quer reconhecer nessas instituições as qualidades que
enobrecem as funções do chamado serviço público.

Reunimo-nos aqui hoje para homenagear o Sr. Byron Queiroz, Presidente
do Banco do Nordeste do Brasil S.A., instituição que, estamos certos, pauta
sua ação pelos princípios que acabamos de mencionar. Sua atuação à frente
do Banco é prova inconteste da maturidade dessa entidade, que vem se
destacando, ao longo de seus 45 anos, como agência de desenvolvimento,
contribuindo, por meio de modernos métodos empresariais, para o progresso
de uma vasta região do País. Trata-se do maior banco regional de fomento
da América Latina.

Os resultados operacionais do Banco do Nordeste do Brasil S.A., sob a
direção do Sr. Byron Queiroz, atestam a seriedade com que ele vem sendo
administrado. O Banco não acarreta qualquer ônus para a União. Ao
contrário, tem sempre pago dividendos e recolhido imposto de renda e
jamais recorreu ao Banco Central em busca de linhas de assistência e de
liquidez.

Esses indicadores são extremamente significativos no Brasil dos dias de
hoje, diante das dificuldades pelas quais vêm passando diversas instituições
financeiras e das conseqüências que elas geram para os cofres públicos.

Destaque-se também sua grande integração com os Estados e municípios
da Região Nordeste, incluídas aí várias comunidades do Norte de Minas.
Sabemos que não é fácil promover o desenvolvimento em áreas de
acentuadas carências, como a nordestina. Mas o Banco do Nordeste tem
feito isso com muita competência.

Ao ensejo desta solenidade, queremos que o Dr. Byron Queiroz receba as
'	congratulações desta Casa, extensivas aos demais componentes da diretoria

e ao corpo de funcionários desse grande estabelecimento de crédito.
Esta Presidência, este 1 0-Vice-Presidente no exercício da Presidência

desta seção, homem nordestino de coração mineiro e mineiro de alma
nordestina , homem marcado por todas as mamas e pela convicção de que
somos uma região recuperável, rentável e de que, se investirmos nela,
teremos a devolução com grande vantagem, homem que conhece as

' agruras e os sofrimentos do Norte de Minas, não se contenta em ficar preso
ao discurso institucional de Presidente. Falo como cidadão do Norte de
Minas, como Deputado da minha região, o Norte de Minas, e como homem
que conhece profundamente o Banco do Nordeste, desde a sua fundação.
Mister se faz que o nosso testemunho seja forte, Dr. Byron, neste momento,
para que o senhor tenha a certeza de que o Poder Legislativo de Minas o
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homenageia, mas nós, os homens do Norte de Minas, os beneficiários
diretos do seu trabalho, sabemos todos que o Banco do Nordeste tem uma
cara nova, que o Banco do Nordeste se reciclou dentro da sua trajetória, se
modernizou e é contemporâneo de um tempo novo que tanto queremos para
o Norte de Minas. E um Banco que acompanha "pari passu" o nosso
progresso, o nosso desenvolvimento e se envolve definitivamente com a
nossa vida.

Atestei isso, Dr. Byron, dias atrás, quando, em companhia do Sr.
Governador do Estado e representando este Poder, estivemos naquela
memorável sessão comemorativa do aniversário do Banco, em Fortaleza. Vi
quanto o Banco do Nordeste e a sua administração são respeitados, ou seja,
a administração do Banco do Nordeste e a sua pessoa são respeitadas por
todos os Governadores que lá estavam, por todos os Senadores do Nordeste
que lá estavam, Deputados Federais e representantes de todos os
segmentos da região. Vi e senti, na projeção que foi feita naquela sala e
naquele momento, quanta consideração o Presidente Fernando Henrique
tem ao nosso Banco, à sua pessoa e aos seus auxiliares. Por isso,
congratulo-me com V.Exa, com uma fé extrema nesse trabalho renovador e
inovador que o senhor faz no Banco do Nordeste, sentimento que eu sei que
é compartilhado por todos os Deputados do Norte de Minas. Parabenizo o
Deputado Gil Pereira pela iniciativa de apresentar requerimento visando a
lhe fazer esta homenagem, certo de que todos os mineiros do Norte aqui
presentes - e são muitos - comungam também comigo a alegria de dizer Dr.
Byron, o senhor nos dá um novo alento e sinaliza para o Norte de Minas
expectativas grandes, o senhor é o parceiro em quem confiamos e de quem
precisamos. Recebam, pois, Dr. Byron, nosso Superintendente Marcos
Barroso e todo o corpo funcional do Banco do Nordeste - especialmente o
Carlos Alberto, Gerente Regional de Montes Claros, que atua
especificamente naquela região -, o nosso apreço e, acima de tudo, o nosso
respeito. Muito obrigado.

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 a reunião, convocando os Deputados para a especial de amanhã, dia
7, às 9h30min, nós termos do edital de convocação, e para a ordinária
deliberativa também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1 Sa REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTARIA
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Às dez horas do dia primeiro de julho de 1997, comparecem na Sala de
Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados Romeu Queima, Dilzon
Meio, Francisco Ramalho, Elmo Braz, Ivo José, membros da Mesa da
Assembléia; Miguel Martini, José Braga, Roberto Amaral, 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, 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, III, 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 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: Associação Comun.
Amigos Cedro, Associação Comun. Atistides Ramos Batmant, Associação
Comun. Camilo Prates, Associação Comun. Curral Dentro, Associação
Comun. Moradores Amigos Bairro Santa Rita, Associação Comun.
Renovadora Produtores Rurais Tocantins, Associação Comun. Santa Cruz -
Galiléia, Associação Comun. Vila Risonha São Romão, Associação Desenv.
Comun. Santa Rita Estrela Dr. José L. Neto, Associação Desenv. Pequenos
Produtores Rurais Distrito Patis, Associação Esportiva Rubro Negro,
Associação Mineira Paraplégicos, Associação Moradores Amigos Bairro
Cruzeiro, Associação Moradores Bairro Esperança, Brejo Futebol Clube,
Caixa Escolar lsaac Augusto Ferreira, Caixa Escolar Pedro Rodrigues
Menezes, Caixa Escolar Professor Francisco Rocha, Caixa Escolar Professor
Joaquim Queiros, Casa Cultura Monsenhor Geraldo Mendes Monteiro,
Centro Comun. Cultural Conj. Palmital, Centro Educacional
Profissionalizante Assist. Soc. P. Morais, Conselho Desenv. Comun.
Rebentão, Conselho Particular Ouro Preto SSVP, Creche Orfanato
Presidente Tancredo Almeida Neves, Cruzeiro Esporte Clube - Machado,
Federação Mineira Ginástica, Grupo Espírita Casa Socorro Caminho Luz,
Grupo Espírita Legionários Maria, Inspetoria São João Bosco, Minas Esporte
Clube - Lassance, Missão Vida, Movimento Recuperação Vidas Bom
Samaritano, Prefeitura Municipal Areado, Prefeitura Municipal Fruta],
Prefeitura Municipal Lima Duarte, Sociedade Musical Santa Cecília - Entre-
Rios de Minas. Submetidos a discussão e votação, são os pareceres
aprovados, cada um por sua vez. Cumprida a finalidade da reunião, a
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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, 6 de julho de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Cleuber

Carneiro - Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Durval Angelo -
Roberto Amara! - Ermano Batista.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°846/96
Comissão de Defesa do Consumidor

Relatório
O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Gilmar Machado, tem

como objetivo assegurar aos consumidores aderentes a contratos de plano
de seguro o direito ao pleno atendimento das necessidades decorrentes de
qualquer enfermidade relacionada no Código Internacional de Doenças da
Organização Mundial de Saúde CID - OMS.

Publicado em 27/6/96, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
receber parecer nos termos do art. 195, c/c art. 103, VI, "c", do Regimento
Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem o propósito de restringir as chamadas

cláusulas de exclusão inseridas, de forma geral, nos contratos de plano ou
de seguro-saúde. Com efeito, os consumidores aderentes a esses contratos
passariam a ter cobertura de todas as enfermidades relacionadas no CID -
OMS.

Conforme foi afirmado na fundamentação do projeto em estudo, sua
apresentação nesta Casa teve como paradigma uma proposta semelhante,
que tramitou na Assembléia Legislativa de São Paulo e foi convertida na Lei
n° 9.495, de 413197.

Para avançarmos no estudo desse projeto e termos um parâmetro para
nosso caso, é importante informar o que, de fato, ocorreu em São Paulo.

A lei paulista tem redação semelhante ao projeto em discussão, à exceção
do valor da multa estipulado para o caso de descumprimento das cláusulas
contratuais, da data de vigência e da questão da regulamentação, que lá
ficou a cargo do Chefe do Poder Executivo. No que se refere ao conteúdo
(art. 10), não há qualquer diferença entre o projeto e a lei.

Inconformadas com a aprovação daquela lei, as empresas que operam no
mercado ingressaram no Supremo Tribunal Federal com a Ação Direta de
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Inconstitucionalidade no 1.595-8.

No dia 3014197, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, por dois votos
vencidos, concedeu liminar, suspendendo os efeitos da Lei n° 9.495, em
vigor no Estado de São Paulo, sob o argumento de que houve, por parte da
lei paulista, violação aos arts. 5 0, XXXVI e LIV; 22, 1, VII e LIV; 153, V; 170, 1
e IV; 192; 196 e 197.

Não há dúvidas de que são flagrantes os costumeiros abusos cometidos
pelos planos de saúde contra os consumidores de quaisquer dos entes da
Federação. Entretanto, como medida de prudência, até mesmo em prol do
resguardo do bom nome desta Casa, entendemos prudente aguardar a
decisão de mérito da ação de inconstitucionalidade supracitada.

Não obstante, encontra-se em fase adiantada de tramitação no Congresso
Nacional um projeto de lei que disciplina a atuação desses planos de saúde e
procura preservar os direitos dos espoliados consumidores nesses casos.

Diante de tais argumentos, entendemos que, apesar dos ultrajantes abusos
cometidos pelas empresas contra os consumidores, não é este o foro mais
apropriado para discussão da matéria no momento.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n° 846196.
Sala das Comissões, 17 de junho de 1997.
Gemido Nascimento, Presidente (voto contrário) - Ambrósio Pinto, relator -

Antônio Andrade - José Militão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 846196

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O projeto em tela, de autoria do Deputado Gilmar Machado, objetiva
assegurar aos consumidores que possuam contratos de seguro-saúde com
empresas de medicina de grupo, cooperativas médicas ou outras que atuem
na área de saúde e operem no Estado de Minas Gerais o direito ao pleno
atendimento a todas as enfermidades relacionadas no Código Internacional
de Doenças da Organização Mundial de Saúde - CID -, sem restrições de
qualquer natureza.

Foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde
e Ação Social, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. A primeira concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade
e pela legalidade da proposição. A segunda opinou pela sua aprovação e a
terceira, pela sua rejeição.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos
regimentais.

Fundamentação
A chamada Medicina Supletiva compreende o seguro-saúde, a medicina
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de grupo e as cooperativas médicas, entre outros, e visa à participação da
iniciativa privada na assistência à saúde, suprindo ou complementando o
atendimento oferecido pelo Estado. Por esse motivo, essa assistência
deveria ser a mais ampla possível. Infelizmente, isso não ocorre, e esses
grupos, por meio dos denominados planos de saúde, delimitam o serviço
médico que será prestado e determinam as condições em que este se dará,
não atendendo satisfatoriamente seus usuários ao não cobrirem o tratamento
de todas as doenças.

O seguro-saúde encontra-se regulamentado pela Superintendência de
Seguros Privados - SUSEP -, que garante ao segurado a livre escolha de
médicos e hospitais e obriga as seguradoras a oferecerem modalidade
opcional de seguro na qual são vedadas as restrições de cobertura,
ressalvadas algumas excepcionalidades. Diante disso, as seguradoras
colocam no mercado a Apólice de Garantia Compreensiva, com um preço
bem mais elevado que as demais.

As demais modalidades de Medicina Supletiva não estão submetidas a
qualquer tipo de fiscalização por parte do Estado. Existem iniciativas de
regulamentação, tanto no Senado Federal quanto no Ministério da Saúde,
mas ainda sem resultado concreto.

A Constituição Federal estatui que saúde e assistência pública são
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
municípios. O Estado está autorizado a legislar suplementarmente às normas
gerais da União ou a exercer competência legislativa plena, se não houver
lei federal sobre o assunto.

Isso posto, vemos que o Estado pode legislar sobre os aspectos
diretamente relacionados à proteção da saúde da população.

Do ponto de vista financeiro-orçamentário, não haverá despesa por parte
do Estado na execução deste projeto, por tratar de fatos que ocorrem na
iniciativa privada. Haverá, apenas, operação de caráter administrativo,
visando às tarefas de fiscalização e punição.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 846196, no

1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, ide agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo, relator - Roberto Amaral -

Antônio Roberto - José Braga - Sebastião Navarro Vieira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.028/96

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela tem por
escopo declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Inconfidência, com



LI

151
sede no Município de Teófilo Otôni.

Após publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme dispõem os art. 195 e 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n°3.373, de 1215165, alterada pela Lei n° 12.240, de 517196, disciplina

a concessão do titulo declaratório de utilidade pública a sociedades civis,
associações e fundações constituídas ou em funcionamento no Estado, com
o fim exclusivo de servir desinteressadamente à coletividade.

Verifica-se, pelo exame da documentação constante no processo, que a
citada entidade atende inteiramente aos requisitos estabelecidos pela lei,
visto ter personalidade jurídica própria, encontrar-se em funcionamento há
mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua direção, e serem seus
Diretores pessoas idôneas.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.028196 na forma apresentada.
Sala das Comissões, ide agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão - lvair Nogueira.
• PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.132/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wandeiley Ávila, o Projeto de Lei n° 1.132197 visa
declarar de utilidade pública a Loja Maçónica União e Fraternidade
Palmense, com sede no Município de Palma.

Publicado no "Diário do Legislativo", de 1 014197, foi o projeto encaminhado
preliminarmente a esta Comissão para exame preliminar, nos termos do art.
195, dc O art. 103, V, "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.

Verificamos, pois, que a entidade tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta de pessoas
idôneas, que não são remuneradas pelo exercício de suas funções.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.132197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.

1
	Nely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Ivair Nogueira - Adelmo
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Carneiro Leão - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.21 9/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Miguel Martini, tem por objetivo

acrescentar o § 30 ao art. 79 da Lei n° 11.404, de 2611194, que contém as
normas de execução penal.

Publicada em 2215197, foi a proposição distribuída a esta Comissão para,
no que tange aos aspectos de sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, ser submetida a exame preliminar, nos termos do art. 195, c/c o
art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Intenciona o autor da proposição suprir lacuna existente na Lei de

Execução Penal quanto ao local do cumprimento de pena em regime
fechado. De acordo com a legislação em vigor, quando da escolha da
localização de estabelecimento destinado ao cumprimento de penas em
regime fechado, devem ser levadas em conta a facilidade de acesso e a
viabilidade de aproveitamento dos recursos existentes na região. A
proposição apresentada busca explicitar parâmetro para a localização dos
estabelecimentos, tomando mais precisa a legislação vigente e permitindo a
sua melhor execução.

A matéria é de competência legislativa concorrente, nos termos do art. 24,
1, da Constituição Federal, cabendo, portanto, ao Estado regulamentar
aspectos específicos de sua organização penitenciária, conforme dispõe o
art. 10, XV, "a", da Carta mineira.

A inclusão do § 30 ao art. 79 da Lei n° 11.404, de 26/1/94, na forma
proposta, não está contida no rol das proposições de iniciativa privativa do
Governador do Estado, estatuídas no art. 66, III, da Constituição Estadual.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.219197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 6 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira - Gilmar Machado.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.227/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em estudo cria a
Ouvidoria Ambiental e dá outras providências.

Publicada no "Minas Gerais" de 2415197, a proposição foi distribuída às
Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente e de Fiscalização
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Financeira e Orçamentária, para receber parecer
o ali. 103, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria quanto
constitucionais e legais.
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nos termos do ali. 195, dc

aos aspectos jurídicos,

Fundamentação
A proposição em análise visa a criar a Ouvidoria Ambiental, órgão auxiliar

do Poder Executivo, incumbido de receber de qualquer cidadão ou entidade
sugestões, reclamações e denúncias quanto às matérias relacionadas com o
meio ambiente.

Determina que o Ouvidor, indicado e destituído pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental - COPAM -, perceberá vencimentos equivalentes aos de
Secretário Adjunto de Estado. Estabelece, outrossim, que os servidores da
Ouvidoria Ambiental serão cedidos pelo Executivo, mediante proposta do
Ouvidor.

A Constituição Estadual contém duas regras de iniciativa no processo
legislativo: a iniciativa concorrente e a reservada. A criação de cargos e a
fixação da respectiva remuneração, bem como a criação, a estruturação e a
extinção de secretaria de Estado, órgão autônomo e entidade da
administração indireta, no âmbito do Poder Executivo, são matéria de
iniciativa privativa do Governador do Estado, de conformidade com o ali. 66,
III, °b" e "&, da Constituição mineira.

Existe, no entanto, a possibilidade jurídica de que uma proposição de
iniciativa parlamentar, ainda que apresentada sem que tenham sido
atendidos os requisitos previstos no ali. 66, III, venha a se transformar em
lei. A Constituição Estadual admite a supressão do vício de iniciativa
mediante a sanção do Governador do Estado, nos termos do § 2 0 do ali. 70.
Essa hipótese, entretanto, configura um caso excepcional no processo
legislativo e não se deve transformar em prática comum. No caso em
exame, dada a relevância da matéria e em consonância com uma série de
iniciativas do próprio Governador do Estado recentemente aprovadas nesta
Casa, a iniciativa parlamentar da criação de uma Ouvidoria Ambiental deve
prosperar, pois vem complementar as ações do Estado nesse importante
setor da atividade administrativa, que é o da proteção ao meio ambiente.
Assim sendo, justifica-se, no caso em exame, a argumentação de que a
sanção governamental pode vir a suprir o vício de iniciativa já apontado,
sendo, portanto, possível a conclusão que apresentamos a seguir.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.227197.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - Antônio Júlio -
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Ivair Nogueira - Sebastião Costa.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.252/97
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetiva declarar de utilidade pública a Associação Feminina dos Moradores
do Conjunto Jatobá IV, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicado no "Diário do Legislativo", vem o projeto a esta Comissão para
ser examinado preliminarmente, nos termos do disposto no art. 195, dc o
art. 103, V, "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.

Constatamos, pois, que a entidade tem personalidade jurídica, está em
funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria é composta de 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° 1.252197 na forma original.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -

Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.257/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1 .257/97, do Deputado Francisco Ramalho, visa a
declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Pimenta, com sede no Município de Pimenta.

Publicada em 1316197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "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 de pessoas idôneas,
não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice â tramitação do projeto de lei em
exame, uma vez que a instituição em apreço atende aos requisitos fixados
pelas leis que disciplinam a declaração de utilidade pública.

Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de
emenda ao art. 1 0 do projeto, com vistas a seu aperfeiçoamento.
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Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela
constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.257197 com a
Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N°1
Dê-se ao art. 10  seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - APAE de Pimenta, com sede no Município de
Pimenta.".

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Adelmo Carneiro

Leão - Ivair Nogueira - Antônio Júlio.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.262/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em epígrafe tem
por objetivo declarar de utilidade pública o Madrigal Scala, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno, após
publicada, veio a matéria a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal.

Fundamentação
Do exame da documentação que compõe os autos do processo,

depreende-se que a referida entidade atende aos requisitos que a Lei n°
12.240, de 5/7196, estabelece para a declaração de utilidade pública.

De fato, o Madrigal Scala é uma agremiação civil com personalidade
jurídica própria, sem fins lucrativos, em funcionamento há mais de dois anos
e com diretoria de reconhecida idoneidade, cujos membros não são
remunerados pelo exercício dos cargos.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.262197 na forma proposta.
Sala das Comissões, ide agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Antônio Júlio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.264/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Divino do Traíra -
ACODI -, com sede no Município de Engenheiro Caldas.
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Publicado em 1916197, vem o projeto a esta Comissão para exame

preliminar, nos termos do art. 195, de o art. 103, V, "ao, do Regimento
Interno.

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 entidade em questão atende às condições estabelecidas pela citada lei,

conforme atestam os documentos que ilustram o processo, razão pela qual
não encontramos óbice à tramitação do projeto.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.264197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa - Ivair

Nogueira - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.265197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em análise visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas
de Betim e Igarapé - ASAPEBI -, com sede no Município de Betim.

Publicada em 1916197, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, na", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 517196, que

dispõe sobre 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 ter personalidade jurídica, estar em
funcionamento há mais de dois anos, não remunerar os cargos de sua
direção e possuir como Diretores pessoas idôneas.

A entidade em questão atende aos requisitos estabelecidos pela lei citada,
conforme ilustram os documentos anexados ao processo, razão pela qual
não encontramos óbice à tramitação do projeto.

Entretanto, sob o aspecto formal, julgamos necessária a apresentação de
emenda ao art. 1 0 do projeto, para que se esclareça, em face dos termos do
art. 95 do estatuto da Associação, o nome correto desta.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.265197 com a Emenda n° 1, a seguir
apresentada.



rs

157
EMENDA N°1

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

e Pensionistas de Betim e Igarapé - ASAPEBI -, com sede no Município de
Betim.".

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Costa -

Adelmo Carneiro Leão - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.270/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o projeto de lei em análise
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Distrito de
Quilombo - ASCODIQ -, com sede no Município de Sabinópolis.

Publicado em 2116197, o projeto foi enviado a esta Comissão para exame
preliminar, em atendimento às determinações contidas nos arts. 195 e 103,
V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A ASCODIQ possui personalidade jurídica, funciona há mais de dois anos,

e sua diretoria é constituída de pessoas idóneas, não remuneradas pelos
cargos que exercem. Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos pela Lei
n° 12.240, de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

Entretanto, faz-se necessário alterar a redação do art. 1 0 do projeto, com
vistas à correção do nome 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° 1.270197 com a
Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N°1
Dê-se a seguinte redação ao art. 10:
"Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Distrito de Quilombo - ASCODIQ -, coro sede no Município de Sabinópolis.".
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.271/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°
1.271197 visa declarar de utilidade pública o União Esportivo Futebol Clube,
com sede no Município de Belo Horizonte.



158
Após sua publicação, vem o projeto a esta Comissão para exame

preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade objeto da proposição em tela é dotada de personalidade

jurídica, está em funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é
formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelos carpos que exercem.

Estão, portanto, atendidos os requisitos estabelecidos pela Lei n o 12.240,
de 517196, que disciplina a declaração de utilidade pública.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.271197 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
1-lely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Sebastião Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.274/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.274197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa a
declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de
Paracatu - ADFP -, com sede no Município de Paracatu.

Publicada em 2616197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar 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 pelo exercício dos cargos
que ocupam.

Depreendemos, portanto, que ela preenche os requisitos indispensáveis à
declaração de utilidade pública, previstos na Lei n° 12.240, de 517196, que
disciplina a matéria.

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

pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.274197 na forma proposta.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Costa -

Antônio Júlio - Ivair Nogueira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.275/97

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

O Deputado Ronaldo Vasconcellos, por meio do Projeto de Lei n° 1.275197,
pretende seja declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos
Moradores do Bairro José Adão de Camargos e Adjacências, com sede no
Município de Iguatama.

Publicado em 2616197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para
exame preliminar, nos termos do art. 195, dc o art. 103, V, "a'1, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A referida entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada de pessoas idôneas,
não remuneradas pelos cargos que ocupam. Portanto, ela atende aos
requisitos fixados pelas leis que disciplinam o processo de declaração de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas	razões	expostas,	concluímos pela juridicidade,	pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.275197.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -

Adelmo Carneiro Leão - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.278197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De iniciativa do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação Planalto Esporte
Clube, com sede no Município de Arinos.

Após ser publicada, vem a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A matéria em exame tem como suporte a Lei n° 12.240, de 517196, que

estabelece os requisitos necessários à declaração de utilidade pública.
A Associação referida preenche tais requisitos, de acordo com os

documentos anexados ao processo, razão pela qual não encontramos óbice
à tramitação do projeto.

Conclusão
Em virtude do exposto, concluímos pela jurídicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.278197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa, relator - Ivair Nogueira -
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Antônio Júlio - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.251/97
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.281197, do Deputado Arnaldo Canarinho, visa a

declarar de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora da
Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município
de Jabuticatubas.

Publicada em 2816197, veio a matéria a esta Comissão para exame
preliminar, conforme dispõe o art. 195, c/c o art. 103, V, na", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A citada entidade, constituída e em funcionamento há mais de dois anos,

tem personalidade jurídica, e sua diretoria é formada de pessoas idôneas,
não remuneradas pelos cargos que ocupam.

Assim sendo, não encontramos óbice à tramitação do projeto de lei em
exame, pois a instituição mencionada atende aos requisitos fixados pelas leis
que disciplinam o processo declaratório de utilidadé pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei no 1.281197 na forma
proposta.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ivair Nogueira, relator - Adelmo Carneiro Leão

- Sebastião Costa - Antônio Júlio.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°514/95

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, a proposição em epígrafe dispõe
sobre a política estadual de amparo ao idoso.

Aprovado no 1 0 tumo, com as Emendas n°s 1 e 3 a 9, retoma o projeto a
esta Comissão para receber parecer para o 2 0 turno e para elaboração da
redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, o projeto de lei em análise não

encontra óbice, do ponto de vista financeiro-orçamentário, á sua aprovação.
A matéria objetiva traçar as diretrizes básicas para uma política estadual

de amparo ao idoso, com vistas a assegurar-lhe direitos sociais e de
cidadania já consagrados constitucionalmente, auxiliando, portanto, o Estado
no cumprimento de suas funções.

As ações poderão ser implementadas por órgãos e entidades estaduais
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cuja atuação esteja relacionada com os objetivos do projeto, utilizando-se os
recursos orçamentários e financeiros destinados à execução de seus
programas e atividades, bem como os seus recursos materiais e humanos.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 514195 no

20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - José Braga, relator - Sebastião Navarro Vieira

- Antônio Roberto - Roberto Amaral - Durval Ângelo.

Redação do Vencido no 1 0 Tumo
PROJETO DE LEI N°514/95

Dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo 1

Disposições Preliminares
Art. 1 0 - O Estado manterá a política estadual de amparo ao idoso com o

objetivo de assegurar os seus direitos sociais e promover sua integração e
participação efetiva na sociedade.

Art. 20 - Considera-se idoso, para os efeitos desta lei, a pessoa com mais
de 60 (sessenta) anos de idade.

Art. 3°-A participação de entidades beneficentes e de assistência social na
execução de programas e projetos destinados ao idoso atenderá às normas
estabelecidas nesta lei.

Capitulo II
Dos Princípios e das Diretrizes

Art. 4°-São princípios da política estadual de amparo ao idoso:
- a defesa do direito à vida e à cidadania;

II - a garantia da dignidade e do bem-estar;
III - a participação na comunidade;
IV - a proteção contra discriminação de qualquer natureza.
§ 1 0 - Constituem diretrizes da política estadual do idoso:

- a viabilização de formas altemativas de participação, ocupação e
convívio do idoso, que proporcionem sua integração às demais gerações;

li - participação do idoso, por meio de suas organizações representativas,
na formulação, na implementação e na avaliação da política, dos planos, dos
programas e dos projetos a serem desenvolvidos;

III - capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de
prestação de serviços aos idosos;
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IV- implementação de sistema de informações que permita a divulgação

da política, dos serviços oferecidos, dos planos, dos programas e dos
projetos em cada setor do Governo;

V - estabelecimento de mecanismos que forneçam a divulgação de
informações de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais do
envelhecimento;

VI - apoio a estudos e pesquisas sobre as questões relativas ao
envelhecimento;

VII - descentralização dos programas de assistência, que deverão priorizar
o atendimento ao idoso em seu próprio ambiente.

§ 20 - O Poder Executivo desenvolverá, com a participação de instituições
públicas e civis dedicadas ao idoso, programa especial destinado à criação,
nos municípios, dos centros de lazer e amparo à velhice previstos no art.
225, § 20, da Constituição Estadual.

Capítulo III
Das Ações Governamentais

Art. 50 - Na implementação da política estadual do idoso, são
competências dos órgãos e das entidades estaduais:

- Na área de promoção e assistência social:
a - prestar serviços e desenvolver ações voltadas para o atendimento das

necessidades básicas do idoso, mediante a participação das famílias, da
sociedade e de entidades governamentais e não governamentais;

b - estimular a criação de incentivos e de alternativas de atendimento ao
idoso, como centros de convívio, centros de saúde especializados,
atendimentos domiciliares e outros;

c - promover simpósios, seminários e encontros específicos;
d - planejar, coordenar e supervisionar estudos, levantamentos, pesquisas

e publicações sobre a situação social do idoso;
e - promover a capacitação de recursos para atendimento ao idoso.
II - Na área de saúde:
a - garantir ao idoso assistência à saúde nos diversos níveis de

atendimento do SUS;
b - prevenir, promover e recuperar a saúde do idoso, mediante programas

e medidas profiláticas;
c - elaborar normas de serviços geriátricos da rede hospitalar do Estado;
d - desenvolver forma de cooperação entre as Secretarias de Saúde do

Estado e dos municípios para treinamento de equipes interprofissionais;
e - realizar estudos para detectar o perfil epidemiológico de determinadas

doenças do idoso, com vistas a prevenção, tratamento e reabilitação;
f - criar serviços alternativos de saúde para o idoso.
111 - Na área de educação:
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a - possibilitar a criação, no âmbito das escolas estaduais, de cursos

abertos à população idosa, com a finalidade de se propiciar a esse grupo
etário o acesso continuado ao saber;

b - inserir nos currículos dos diversos níveis de ensino formal conteúdos
voltados para o processo de envelhecimento, de forma a eliminar
preconceitos e a produzir conhecimentos sobre o assunto;

c - desenvolver programas educativos, especialmente nos meios de
comunicação, a fim de informar a população sobre o processo de
envelhecimento;

d - apoiar a criação de cursos a serem instituídos na UEMG e na
UNIMONTES, abertos para a terceira idade, como meio de universalizar o
acesso às diferentes formas do saber.

IV - Na área de trabalho e recursos humanos:
a - garantir mecanismos que impeçam a discriminação do idoso quanto a

sua participação no mercado de trabalho, no setor público;
b - facilitar o acesso do idoso aos benefícios sociais oferecidos pelo poder

público estadual;
c - criar e estimular a manutenção de programas de preparação para a

aposentadoria no setor público, com o prazo mínimo de 2 (dois) anos antes
do afastamento do servidor.

V - Na área de habitação e urbanismo:
a - destinar, nos programas habitacionais, unidades em regime de

comodato ao idoso, na modalidade de casas-lares;
b - incluir nos programas de assistência ao idoso formas de melhoria de

condições de habitabilidade e adaptação de moradia, considerando seu
estado físico e sua independência de locomoção;

c - elaborar critérios que garantam o acesso da pessoa idosa à habitação
popular;

d - diminuir barreiras arquitetônicas e urbanas.
VI - Na área de justiça:
a - promover e defender os direitos da pessoa idosa;
b - zelar pela aplicação das normas sobre o idoso, determinando ações

para evitar abusos e lesões a seus direitos.
VII - Na área de cultura, esporte e lazer
a - garantir ao idoso a participação no processo de produção, elaboração e

fruição dos bens culturais;
b - propiciar ao idoso o acesso aos locais e aos eventos culturais, mediante

preços reduzidos, em âmbito estadual;
c - incentivar os movimentos de idosos a desenvolver atividades culturais;
d - valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e

habilidades do idoso aos mais jovens, como meio de garantir a continuidade



e a identidade cultural;
e - incentivar e criar programas de lazer,

proporcionem a melhoria da qualidade de
participação na comunidade.
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espode e atividades físicas que
vida do idoso e estimulem sua

Capitulo IV
Das Disposições Gerais

Art. 60 - Todo cidadão tem o dever de denunciar à autoridade competente
qualquer forma de negligência ou desrespeito ao idoso.

Ali. 70 - Fica oficializado o dia 27 de setembro como o Dia Estadual do
Idoso.

Parágrafo único - Neste dia, todos os órgãos públicos estaduais
promoverão eventos obedecendo às determinações contidas nesta lei, com o
objetivo de valorizar e ressaltar o trabalho e a importância do idoso para o
Estado de Minas Gerais.

Ali. 80 - Os recursos financeiros necessários à implantação das ações
afetas às secretarias de Estado serão consignados em seus respectivos
orçamentos.

Ali. 90 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90
(noventa) dias a contar da data de sua publicação.

Ali. 10- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 11 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 114 a REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 11 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Arnaldo Penna
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): ia Fase: Atas - Correspondência: Ofícios e telegrama -
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n° 1.323197 - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Alencar da Silveira Júnior, Paulo Schettino e
Dinis Pinheiro - ? Fase: Abertura de Inscrições - Palavras do Sr. Presidente
- Leitura de Comunicações Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO
DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela -

Ambrósio Pinto - Antônio Andrade - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão -
Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Elbe Brandão - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - José Bonifácio - José Henrique - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Mauri Torres - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Arnaldo Penna) - Às 20h14rnin, 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 reuniões anteriores.

Ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

'jO Fase

Atas
- O Deputado Antônio Andrade, 20-Secretário "ad hoc", procede à leitura

das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Bilac Pinto, 1 0-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
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OFICIOS

Do Sr. Paulo Paiva, Ministro do Trabalho, agradecendo o envio das
Informações Prévias n°s 10 a 13197, referentes a projetos de lei em
tramitação nesta Casa.

Do Sr. Nicodemos Falcão, Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Sergipe, comunicando que essa Casa aprovou a indicação de que seja
sugerido às Assembléias Legislativas enviarem expediente ao Presidente da
República, solicitando a inclusão do Ministério da Agricultura como membro
do Conselho Monetário Nacional, com direito a voz e voto. (- A Comissão de
Agropecuária.)

Do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais, informando, em resposta a solicitação do Deputado
Adelmo Carneiro Leão (informações acerca dos exames de legalidade
realizados nos convênios de subvenções sociais, auxílio para despesa de
capital e transferências para os municípios, celebrados por meio desta Casa,
de 1996 até a presente data), que, nos assentamentos daquele órgão, não há
registro de processos dessa natureza, no período mencionado.

Do Sr. Eduardo Barbosa, Secretário do Trabalho, informando que, em
2416197, foi firmado convênio entre essa Secretaria, a Faculdade de
Engenharia e Agrimensura de Minas Gerais - FEAMIG - e a Prefeitura
Municipal de Berilo, objetivando a prestação de serviços nas áreas de
cartografia, topografia e aerofotogrametria por alunos e monitores da
FEAMIG. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, encaminhando os dados correspondentes ao número de matriculas
efetivas e de turmas da rede de ensino estadual, verificados no mês de maio
de 1997. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, informando, em resposta a pedido do Deputado Geraldo Nascimento
- instalação de uma divisão da Delegacia de Ordem Econômica junto ao
PROCON Municipal -, que, segundo estudo feito, não é necessária, no
momento, a instalação da referida delegacia.

Do Sr. Tarcísio Humberto Parreiras Henriques, Secretário da Justiça,
informando, em atenção a pedido da CPI dos Presídios, que, nos arquivos
dos estabelecimentos penais, nada foi encontrado sobre o Sr. Ademílson de
Souza Cruz. (- À CPI dos Presídios.)

Do Sr. Renato Fraga, Presidente da Câmara Municipal de Governador
Valadares, enviando, para análise, cópia do relatório da comissão nomeada
por aquela Casa para discutir questões referentes a Cadeia Pública do
município. - À Comissão de Defesa Social.)

Do Sr. Luiz Ricardo M. Maletta, Diretor-Presidente da PRODEMGE,
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prestando esclarecimentos sobre os preços cobrados pelos serviços
prestados ao IPSEMG e enviando documentação solicitada por este
Legislativo, para subsidiar discussões na CPI do IPSEMG. (- A CPI do
IPSEMG.)

Do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG (2), encaminhando
dados estatísticos referentes à área de saúde e às áreas médica e
odontológica do Instituto nos últimos dez anos. (- À CPI do IPSEMG.)

Da Sra. Marília Teixeira Diniz Domingues (2), Superintendente de
Administração do IPSEMG, encaminhando informações sobre o número
atual de profissionais da área de saúde e sobre a aquisição de equipamentos
de informática. (- A CPI do IPSEMG.)

Do Sr. Elmo Meirelies Pahl, Superintendente Estadual do Banco do Brasil,
agradecendo o convite para participar da reunião em comemoração aos 45
anos do Banco do Nordeste do Brasil e em homenagem a seu Presidente,
Sr. Byron Costa de Queiroz.

Do Sr. Paulo Henrique Lanza dos Santos, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Sete Lagoas, e de funcionários públicos de Uberlândia,
solicitando apoio à aprovação do Projeto de Lei n° 1.214/97, do Deputado
José Militão. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.214197.)

Do Sr. Murilo Flores, Secretário de Desenvolvimento Rural do Ministério da
Agricultura e do Abastecimento, comunicando a realização de convênio entre
aquele órgão e a Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais.
(- A Comissão de Agropecuária.)

Do Sr. Amaldo Lemos Figueiredo, Delegado Federal de Agricultura em
Minas Gerais, encaminhando cópia do extrato do convênio firmado entre o
Ministério da Agricultura e a EMATER-MG, em cumprimento a
determinações legais. (- A Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, dc o art. 101, iniciso XV, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Flávio Vinicius Macedo, Coordenador Geral do Fundo Nacional da
Cultura (2), comunicando, em nome do Ministro da Cultura e do Secretário
de Apoio à Cultura, a celebração de convênios entre o Fundo Nacional da
Cultura e a UFMG e entre o mesmo Fundo e a Universidade Federal de
Ouro Preto, tendo em vista as atribuições fiscalizadoras desta Casa. (- A
Comissão de Educação.)

Do Sr. Fernando Alberto Freire, Gerente de Convênios da Fundação
Nacional de Saúde (3), encaminhando a documentação que menciona,
referente à celebração de convênios entre essa Fundação, a Fundação
Ezequiel Dias e a Secretaria da Saúde. (- À Comissão de Fiscalização
Financeira para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 101,
inciso XV, do Regimento Interno.)
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Do Sr. Geraldo Magela de Faria, Diretor de Suprimento Escolar da

Secretaria da Educação, comunicando, em atenção a requerimento do
Deputado Dimas Rodrigues (solicitação de conjunto de bandeiras), que essa
Diretoria não possui o referido material.

Da Sra. Elizabet Mala, Chefe de Gabinete do Deputado Federal Silas
Brasileiro, encaminhando, em atendimento a solicitação do Deputado Carlos
Pimenta, informação do DNER relativa à implantação e à pavimentação da
BR-1 35, no trecho Januária-ltacarambi-Manga.

Do Sr. Fábio Veras, Secretário Executivo da Presidência da FIEMG,
agradecendo o envio de informações prévias sobre projetos em tramitação
nesta Casa.

Do Sr. Everardo Campos. Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores
Fiscais da Receita Federal - UNAFISCO -, enviando, para análise,
anteprojeto de reforma política que visa à autonomia dos partidos; propostas
de emenda à Constituição relativas à área tributária; e estudo que contesta
os supostos privilégios previdenciários dos servidores públicos e os
prognósticos de falência próxima da Previdência. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Eutárico Avezani, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Juiz de Fora, solicitando a
intercessão desta Casa para que os moradores da Colônia de São Firmino,
no Município de Ewbank da Câmara, tenham transporte coletivo mais
acessível para Juiz de Fora. (- A Comissão de Administração Pública.)

De Assistentes Técnicos Fazendários da SRF - Mata da Secretaria da
Fazenda, solicitando a aprovação do Projeto de Lei n° 1.273197, do
Deputado José Militão. (- Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.273197.)

De funcionários da SRF - Norte da Secretaria da Fazenda, solicitando a
manutenção do instituto do apostilamento e a redução para cinco anos do
tempo de exercício necessário para obtê-lo. (- A Comissão de Administração
Pública.)

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governo,

acusando recebimento do Oficio n° 1.390197, que encaminhou requerimento
do Deputado Roberto Amaral.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para a 10 Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, é encaminhada à Mesa a seguinte proposição:

PROJETO DE LEI N° 1.323197
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
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Excepcionais, de ltuiutaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos

dos Excepcionais, de ltuiutaba.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 25 de junho de 1997.
Geraldo Rezende
Justificação: A referida Associação tem-se destacado, naquele município,

entre as instituições cujo objetivo é o tratamento, a educação, a reabilitação
e a inserção social do excepcional.

A entidade, de caráter assistencial, foi fundada em 8111171 e é composta
por uma diretoria formada por pessoas idôneas, que não recebem
remuneração pelos cargos ocupados.

Por acreditar nos benefícios que a entidade traz àquele município,
apresentamos este projeto, solicitando apoio de nossos ilustres pares para
sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Alencar
da Silveira Júnior, Paulo Sctiettino e Dinis Pinheiro.

2° Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo oradores inscritos, a Presidência passa à
2° Fase do Pequeno Expediente, compreendendo a leitura de comunicações
e os pronunciamentos de Líderes inscritos. Estão abertas as inscrições para
o expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
Neste momento, passamos a ler as palavras do Deputado Romeu Queiroz,

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. (- Lê:)
"A Presidência da Assembléia Legislativa manifesta o sentimento solidário

de todo o povo mineiro - irmanado ao sentimento de todos os brasileiros -
pelo falecimento de Betinho, o humanista e sociólogo Herbert de Souza,
ocorrido na noite do último sábado, na cidade do Rio de Janeiro.

Betinho encarnou, para todos os brasileiros, a essência viva da cidadania,
em seu incansável trabalho para despertar consciências e mobilizar a
vontade política de seus compatriotas em favor dos excluídos, em todos os
níveis e em todas as classes da sociedade brasileira.

Portador do vírus NIV, contraído em transfusão de sangue, Betinho deu
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permanente lição de coragem e desprendimento, de amor à vida e exemplo
de luta. Sua dignidade transcendeu a dimensão pessoal, pois dedicou sua
vida, em verdadeira doação, às causas sociais do seu povo. E assim o fez
desde a mocidade, quando sofreu o cerceamento da militância política, até
os anos da sua maturidade, quando, regressando do exílio, retomou na
plenitude seus direitos de cidadão, tomando-se a voz e a ação que,
denunciando as injustiças do seu tempo, irradiavam também a esperança de
um tempo novo.

Esse mineiro de Bocaiúva terá seu espírito sempre presente no curso do
processo social brasileiro, pois as idéias que defendeu e as iniciativas que
criou e liderou - desde a histórica campanha de mobilização em tomo da
questão da fome e da miséria até a sempre continuada Ação da Cidadania
Contra a Miséria e pela Vida - seguirão sendo símbolos permanentes das
mudanças e das transformações que a sociedade brasileira se deve a si
mesma, hoje e amanhã.

Juntamente com seus queridos familiares, a quem extemamos nosso
carinho, todos sentimos por Betinho o mesmo e puro afeto que ele, em sua
vida fecunda, corajosa, lúcida e, sobretudo, generosa, soube transmitir e
também infundir em todos que seguiram e continuarão seguindo sua
trajetória luminosa.

Sua mensagem continua viva entre todos nós".
Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pelos Deputados Alencar da Silveira Júnior -
falecimento do Sr. José Antônio Canaã, em Itabirito; Paulo Schettino -
falecimento da Sra. Conceição Maria Moura Maia, em Lagoa Santa (Ciente.
Oficie-se.); e Dinis Pinheiro - seu afastamento do território nacional no
período de 11 a 18 de agosto, por motivo de viagem de núpcias aos Estados
Unidos da América (Ciente. Publique-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Lideres inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de
amanhã, dia 12, 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 55a REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 7
DE AGOSTO DE 1997, DESTINADA À INSTALAÇÃO DA SUBCOMISSÃO
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PERMANENTE DE DESESTATIZAÇÃO E DESBUROCRATIZAÇÃO DA

COMISSÃO DE ECONOMIA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz, Cleuber Carneiro e Baldonedo
Napoleão

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da
Mesa - Registro de presença - Destinação da reunião - Palavras do Sr.
Presidente - Declaração de instalação - Palavras do Deputado Federal
Rubem Medina - Palavras do Deputado Federal Francisco Horta -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Dilzon Meio - Adelmo

Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alvaro
Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade - Antônio
Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo
Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Djalma Diniz - Durval Angelo -
Elbe Brandão - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob
- lvair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - José Maria Barros -
José Militão - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau - Péricles Ferreira -
Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune -
Wanderley Ávila - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 9h43min, 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.

Ata
- O Deputado Dilzon Meio, 40-Secretário, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornar assento à mesa os
Exmos. Srs. Deputado Rubem Medina, Presidente da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados; Deputado
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Francisco Horta, Presidente da Subcomissão Permanente de Desestatização
e Desburocratização da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da
Câmara dos Deputados; Antônio Augusto Anastasia, Secretário Executivo do
Ministério do Trabalho; Fernando Perrone, Diretor do BNDES; Marcus
Pestana, Secretário Adjunto de Estado do Planejamento, representando o Sr.
Walfrido dos Mares Guia, Vice-Govemador e Secretário de Estado do
Planejamento; João Gemido Piquet Carneiro; Francisco Américo Matos de
Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas; Eduardo Noronha,
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registro a presença, neste Plenário, dos Exmos. Srs.

Deputados Federais Israel Pinheiro Filho, Lima Netto e João Fassarelia.
Destinação da Reunião

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião à instalação da Subcomissão
Permanente de Desestatização e Desburocratização da Comissão de
Economia, Indústria e Comércio da Câmara dos Deputados.

Palavras do Sr. Presidente
Autoridades que compõem esta Mesa, Srs. Deputados e Sras. Deputadas,

senhoras e senhores, a Assembléia de Minas se sente honrada em participar
desta solenidade em que se instala a Subcomissão de Desestatização e
Desburocratização da Câmara dos Deputados. Queremos abrir a presente
reunião manifestando nosso reconhecimento ao Presidente Michel Temer e
ao Deputado Rubem Medina, Presidente da Comissão de Economia,
Indústria e Comércio, que propiciaram esse privilégio ao Legislativo mineiro.

A década de 90 determinou profundas mudanças no quadro político e
econômico do Ocidente. Entre essas transformações, uma das mais
importantes é o nascimento de uma nova concepção de Estado. Ela se
distancia da proposta totalitária, na medida em que abre vastos espaços à
atuação da sociedade civil. Rompe; ao mesmo tempo, com o modelo do
Estado social clássico, que, quando levado à prática, tem degenerado em
patemalismo demagógico e alimentado toda sorte de corporativismo. O que
os novos tempos anunciam não significa também uma simples retomada do
liberalismo em sua forma tradicional.

Estamos assistindo a uma reformulação radical do universo político, que
aponta para uma integração cada vez maior entre a atividade estatal e as
forças vivas da sociedade, num processo de crescente partilhamento de
atribuições e responsabilidades.

Diante de tais realidades, o papel da administração pública e seu âmbito
de atuação têm que ser repensados com urgência, à luz de uma nova
filosofia. Num mundo marcado pela crescente globalização, em que se
relativizam as fronteiras, não se pode mais pensar e agir como em décadas
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atrás. O que ontem foi válido é hoje obstáculo ao desenvolvimento.

E, entretanto, indispensável assegurar que as necessárias mudanças
aconteçam do modo mais democrático possível, num clima de amplo
debate, aberto à participação plena dos diversos segmentos da comunidade.
Nesse contexto, o órgão que agora se instala adquire uma importância única.
Ele deve ser um interlocutor privilegiado na discussão sobre como deverá
ser o Estado brasileiro do terceiro milênio.

Para nós, é motivo de orgulho assistirmos à posse, na Presidência da
Subcomissão de Desestatização e Desburocratização, do Deputado Federal
Francisco Horta, um mineiro ilustre que, pela liderança e pelo espírito
público, projeta-se cada vez mais no cenário político brasileiro.

Minas sempre esteve presente nos grandes momentos da vida nacional.
Entre essas montanhas, que viram germinar as primeiras sementes de
liberdade no solo pátrio, formularam-se soluções e traçaram-se rumos para o
Brasil. Por isso mesmo, a solenidade de hoje tem a força de símbolo e vem
lembrar que nada se faz de sólido e duradouro neste País sem o concurso do
espírito de Minas.

Neste momento, a Presidência passa a palavra ao Presidente da Comissão
de Economia, Indústria e Comércio, Deputado Rubem Medina, que
coordenará os trabalhos desta Reunião Especial.

Declaração de Instalação
O Deputado Federal Rubem Mediria - Sr. Presidente, Deputado Romeu

Queiroz, é uma honra e um enorme prazer estar na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais para instalar a Subcomissão Permanente de Desestatização
e Desburocratização da Comissão de Economia, Indústria e Comércio da
Câmara dos Deputados.

Neste momento, declaro instalada a Subcomissão Permanente de
Desestatização e Desburocratização, composta pelos seguintes membros:
Enivaldo Ribeiro, Israel Pinheiro, João Fassarella, Lima Netto, Luiz Braga e
Odacir Klein e presidida pelo Deputado Francisco Horta.

Palavras do Deputado Federal Rubem Mediria
Senhores, é uma grande honra vir a Minas Gerais fazer a instalação desta

Subcomissão, da qual fui Presidente, podendo acompanhar os trabalhos de
desestatização durante quatro ou cinco anos, não só na qualidade de
Presidente, mas também como interessado no assunto. Sugerimos muitas
modificações e fizemos trabalhos conjuntos com o BNDES e com o
Executivo para melhorar e aprimorar todo o sistema de desestatização. Hoje,
na Subcomissão, está incluída a desburocratização, assunto extremamente
importante que, infelizmente, não está recebendo o tratamento que deveria
por parte do Governo.

Não tenho dúvida de que hoje teremos uma Subcomissão que irá trabalhar



174
no sentido de sensibilizar determinados segmentos e setores do próprio
Executivo para que trabalhemos melhor a desburocratização. E
extremamente importante, inclusive, sugerirmos ao Executivo a criação de
uma Secretaria da Desburoci-atização. Talvez seja esse o caminho mais
próprio para tratarmos desse assunto.

Repito que é um prazer muito grande estar aqui para fazer a instalação
desta Subcomissâo, mas é evidente que mais importante é que os senhores
ouçam a palavra do Presidente da Subcomissão de Desestatização e
Desburocratização, a quem passo a palavra. Obrigado.

O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Com a palavra, o
Deputado Francisco Horta.

Palavras do Deputado Federal Francisco Horta
Exmos. Srs. Deputado Cleuber Carneiro, Vice-Presidente da Assembléia

Legislativa de Minas Gerais; Deputado Rubem Medina, Presidente da
Comissão de Economia, Indústria e Comércio da Câmara Federal; Dr.
Antônio Augusto Anastasia, Secretário Executivo do Ministério do Trabalho;
Femando Perrone, Diretor do BNDES; Marcus Pestana, representante do
Vice-Govemador do Estado; João Geraldo Piquet Carneiro, ex-Secretário
Executivo do antigo Ministério da Desburocratização; Francisco Américo
Marcos de Paiva, Presidente da Associação Comercial de Minas Gerais;
Eduardo Silveira de Noronha, Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas
de Belo Horizonte; senhoras e senhores, como Presidente da Subcomissão
que acaba de ser instalada, cabe-nos agradecer ao Deputado Rubem
Medina, Presidente da Comissão de Economia da Câmara, essa distinção
que me é conferida.

Além de extremamente gratificante, é grande a responsabilidade desta
Subcomissão, que objetiva a modernização do Estado brasileiro e a
simplificação da vida do cidadão.

Isso porque a modernização, exigida também pelo desenvolvimento
econômico, deve recuperar o aspecto positivo do Estado como agente da
sociedade, preocupado com o bem-estar de cada cidadão.

Entendemos que devemos retomar o impeto inicial do extinto Ministério da
Desburocratização que, apesar do curto período de funcionamento, deixou
marcar as lições que devem ser reabsorvidas, ampliadas e atualizadas, em
consonância com o fenômeno da globalização.

Sabemos bem que a burocracia tem longos tentáculos, cuja a tendência é
sempre crescente, complicando a vida do cidadão, assoberbado com toda a
sorte de exigências para provar, comprovar e reafirmar o dispensável.

A sociedade, as empresas, o Pais têm direito a serviços seguros, rápidos e
eficientes.

Mais bem informado e mais exigente, o brasileiro quer receber melhores
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serviços em troca do muito que paga ao Estado.

Portanto, é cada vez menor o espaço para o Estado empresário.
Nessa linha, o Brasil tem implementado programa de desestatização que,

apesar de alguns atrasos, tem apresentado resultados significativos. Nesse
momento, vivendo uma de suas melhores fases, conduzido com
competência pela atual direção do BNDES.

Numa visão de futuro próximo, as privatizações brasileiras nas áreas de
telecomunicações, energia, petróleo, portos, rodovias e ferrovias certamente
serão fatores de modernização da economia brasileira e forte instrumento de
capitalização para o enxugamento da dívida mobiliária do Estado, com a
conseqüente alavancagem de um desenvolvimento sustentado.

Também diz respeito a modernização das relações de trabalho.
O Brasil, inserido numa economia globalizada extremamente competitiva,

tem muito a realizar.
Nesse aspecto, o Ministério do Trabalho tem se pontificado como agente

inovador e atuante.
É marco significativo a instalação desta Subcomissão na Assembléia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Na verdade, estamos aqui inspirados pela linha de ação desta Casa, que,

de maneira extremamente eficiente, tem interiorizado suas ações, a partir
das produtivas audiências públicas regionais.

O parlamento não pode se distanciar do povo, sob pena de, isolando-se,
comprometer sua própria legitimidade.

Sob a inspiração desse símbolo da nossa Assembléia, à qual agradecemos
essa acolhida, é que pretendemos abrir nossos trabalhos, assumindo o
compromisso de permanecer abertos a sugestões, consultas e trocas de
experiências que possam nos garantir o máximo de realizações de
simplificação do cotidiano do cidadão e das empresas.

Nossos trabalhos serão extremamente facilitados com a experiência e
competência dos companheiros Deputados que compõem a Subcomissão:
Enivaldo Ribeiro, João Fassarella, Lima Netto, Odacir Klein e Luiz Braga a
quem agradecemos a participação.

Um agradecimento especial ao Presidente desta Casa, Deputado Romeu
Queiroz, que, com a sua cortesia de sempre, nos acolheu, bem como aos
companheiros do Legislativo que nos prestigiam.

Nossos agradecimentos aos responsáveis por este evento, nossos
agradecimentos aos funcionários da Assembléia, bem como àqueles da
Câmara Federal que nos auxiliam na Comissão de Economia.

Estão encerrados os trabalhos de instalação da Subcomissão Permanente
de Desestatização e Desburocratização da Câmara Federal. Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
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O Sr. Presidente (Deputado Baldonedo Napoleão) - Cumprido o objetivo da

convocação, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados
para a reunião ordinária deliberativa de hoje, às 14 horas, com a ordem do
dia já publicada. Levanta-se a reunião.

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA REGIÃO SUL II, REALIZADA NO
MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE

i a Parte
Às nove horas e trinta e cinco minutos do dia sete de julho de mil

novecentos e noventa e sete, no auditório da Faculdade de Direito do Sul de
Minas, em Pouso Alegre, realiza-se a Audiência Pública da Região Sul II,
com a finalidade de se ouvir o poder público e a sociedade civil organizada
da região. O coordenador, Deputado Arnaldo Pariria, declara aberta a
audiência pública e convida a tomar assento à mesa os Srs. Jair Siqueira,
Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Marcos Vinícius Campos Campanella,
Presidente em exercício da Câmara Municipal de Pouso Alegre; Silvio
Carvalho Mitre, Secretário da Habitação; Simão Pedro Toledo, Conselheiro
do Tribunal de Contas; Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva,
Secretário Adjunto do Planejamento e Coordenação Geral e representante
do Poder Executivo; Válter José Vieira, Juiz da Comarca de Pouso Alegre e
representante do Poder Judiciário; Gileno Novais, representante do Tribunal
de Contas, e Vítor Vieira dos Santos, Presidente da Federação de
Associações Microrregionais de Municípios - FEMAM -; os Deputados
Alencar da Silveira Júnior, Ronaldo Vasconcellos, Ambrósio Pinto, Jorge
Eduardo de Oliveira, Alberto Pinto Coelho e Sebastião Navarro Vieira e o
Deputado Federal Roberto Brant. Compõem a Mesa, ainda, os Srs. Luiz
Roberto Pieroni, Presidente da AMESP; Celso Teixeira da Silva, Presidente
da AMAS; Geraldo Thadeu Santos. Presidente da AMARP; José Márcio
Ferreira, Presidente da AMAG; Luiz Antônio Batista, Coordenador da Região
Administrativa do Baixo Sapucaí, e Eduardo Benedito Ottoni, Coordenador
da Região Administrativa do Vale do Sapucaí. A coordenação registra, ainda,
a presença dos Srs. Antônio Mílton Safles e Homero Duarte. Em seguida, o
coordenador profere seu pronunciamento, em que ressalta que a Assembléia
de Minas promove um projeto de parceria e interiorização com a sociedade
civil, e, em seguida, presta esclarecimentos acerca da dinâmica dos
trabalhos da audiência. Abre-se prazo para inscrição de candidatos a
membro da Comissão Regional de Representação. Fazem uso da palavra o
Prefeito Municipal e o Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, os
representantes do Poder Executivo e do Tribunal de Contas, os Deputados
presentes e o Presidente da FEMAM. A coordenação manifesta seus
agradecimentos aos participantes e informa que o relatório-síntese contendo
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as propostas das audiências públicas municipais, enviadas à Assembléia
Legislativa, se encontra à disposição dos participantes e que cada município
poderá ter um representante para defender sua proposta. Nesta fase usam a
palavra os Srs. Celso Teixeira da Silva, Prefeito Municipal de Maria da Fé;
José Magalhães Manso, Presidente da Câmara Municipal de Itanhandu;
Antônio Rodrigues Silva, Prefeito Municipal de Tocos do Moji; Regina Márcia
Luz T. Cunha, de Liberdade; Luiz Roberto Pieroni, Márcio Moterani Swerts,
de Machado; José Alfredo Carvalho Meio, de São Vicente de Minas; José
Siqueira Serva, de Baependi; Marcelo José da Cunha, de Andrelândia; José
Márcio Ferreira, Prefeito Municipal de Conceição do Rio Verde; Daniel de
Carvalho, de Altenas; Luiz F. Paiva Júnior, de São Tomé das Letras; José
Francisco Marques Ribeiro, Prefeito Municipal de itajubá; Rosa Maria Martins
Alves, de Bandeira do Sul; Rubens Barros Santos, Prefeito Municipal de
Cambuquira; Paulo Andrade da Cunha, Prefeito Municipal de Carvalhos;
Wilton José Negreiros Junqueira, de Carmo de Minas; Mariana Isabel C.
Siqueira, de Conceição dos Ouros; Marcus Nagib Gadben, Prefeito Municipal
de Caxambu; Gérson José Alves, Prefeito Municipal de Passa-Vinte; Daulto
Bitencourte Garcia, de Heliodora; Rev. Bendito Amaro, de Borda da Mata;
Pedro Paulo Alkimim de Oliveira, Prefeito Municipal de Delfim Moreira; João
Bosco de Brito, Prefeito Municipal de Paraisópolis; Carlos Antônio Pereira,
Prefeito Municipal de Piranguçu; Fábio Borges, de Campestre; Lázaro
Baltazar de Rosa, Prefeito Municipal de Consolação; Carlos Mona, Prefeito
Municipal de Piranguinho; Jair Sebastião Coura, de Marmelópolis; Paulo
César Dacache Balieiro, de Bocaina de Minas; Teimo Godinho de Oliveira,
de Ouro Fino; Mário Roberto Fonseca, de Itamonte; Robinson Queiroz Costa,
de Brasópolis, Waiter Rodrigues, de Cristina; Geraldo Tadeu Pereira dos
Santos, Prefeito Municipal de Poços de Caldas; Rafael de Aguiar Vilela, de
Pouso Alto; Marcílio de Sousa Magalhães, de Andradas; Vítor Nery de
Morais Júnior, de Silvianópolis, e Maria Celeste Arantes Ribeiro, Vereadora à
Câmara Municipal de Cruzilia. Registra-se a sugestão de um dos
representantes para que se faça uma nova divisão regional visando maior
adequação à realidade política e sócio-econômica dos municípios do Estado.
O coordenador informa que, paralelamente a esta audiência, os alunos das
Escolas Estaduais Monsenhor José Paulino e Virgílio Paschoal, de Pouso
Alegre, estão participando do Projeto Cidadão Mirim, promovido pela
Assembléia Legislativa, e suspende a reunião, convidando os participantes
para ar Parte desta audiência, logo mais, às 14 horas , com a finalidade de
se apresentarem e defenderem os blocos de propostas.

2a Parte
Às 14h35min do dia 717197, no auditório da Faculdade de Direito do Sul de

Minas, o coordenador, Deputado Arnaldo Feriria, declara aberta a 23 Parte
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da audiência pública e convida o Deputado Romeu Queiroz, Presidente da
Assembléia, a assumir a condução dos trabalhos. O Presidente convida a
tomar assento à mesa os Srs. Paulo Tinôco, Presidente do Tribunal de
Justiça; Sílvio Carvalho Mitre, Secretário da Habitação; Marcus Vinícius
Caetano Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento e Coordenação Gemi;
Marcus Vinícius Campos Campanella, Presidente em exercício da Câmara
Municipal de Pouso Alegre; Gileno Novais, representante do Tribunal de
Contas; Vítor Vieira dos Santos, Presidente da FEMAM, e Sebastião Roberto
de Paiva, Presidente da AVEMAG; e o Deputado Sebastião Navarro Vieira.
O Presidente informa aos participantes que está encerrado o prazo para
inscrição de candidatos a membro da Comissão Regional de Representação;
faz a leitura da lista de candidatos inscritos; faz seu pronunciamento,
ressaltando que as audiências públicas regionais integram um projeto mais
amplo da Assembléia Legislativa e que a audiência de Pouso Alegre
representa o fim de uma jornada que se iniciou no Jequitinhonha; agradece a
todas as comunidades que participaram das audiências em 1997, à
população do Sul de Minas e de Pouso Alegre, ao Prefeito Municipal e ao
Presidente em exercício da Câmara Municipal de Pouso Alegre e ao Sr.
Rômulo Coelho, Diretor da Faculdade de Direito do Sul de Minas. Na
seqüência, a Presidência presta esclarecimentos acerca da dinâmica dos
trabalhos desta parte da audiência, após o que passa a conceder a palavra
aos membros da Mesa. O Presidente convida o Desembargador Paulo
Tinôco a proceder ao sorteio de uma ambulância doada pela CIDS, o qual
tem como vencedora a Prefeitura Municipal de Albertina, na pessoa do
Prefeito Municipal Benedito Edivino Luís. Inicia-se a fase de negociações
dos blocos de propostas. O Presidente suspende a reunião. As 116h15min, o
Presidente, Deputado Romeu Queiroz , reabre os trabalhos e convida a
compor a Mesa os Srs. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, Deputado
Arnaldo Penna, coordenador desta audiência; Desembargador Paulo Tinôco,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Sílvio Carvalho Mitre,
Secretário da Habitação; Deputado Agostinho Patrús, Secretário da Casa
Civil e Comunicação Social; Carlos Mosconi, Secretária de Assuntos
Municipais; Simão Pedro Toledo, Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado; José Henrique Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado;
Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso Alegre; Marcus Vinícius Campos
Campanella, Presidente em exercício da Câmara Municipal de Pouso Alegre;
Marcus Vinícius Caetano Pestana da Silva, Secretário Adjunto do
Planejamento e Coordenação Geral; Mário Lúcio Pereira, Juiz da Comarca
de Pouso Alegre; Vítor Vieira dos Santos, Presidente da FEMAM, e Mílton
Reis, Presidente do PTB e Vice-Presidente da COPASA-MG. A Presidência
divulga o resultado da eleição da Comissão Regional de Representação,
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responsável pelo acompanhamento dos desdobramentos desta audiência
pública. São eleitos: Domingos Lolobrígida de Souza, do Município de
Cruzília; Laudelino A. dos Santos Azevedo, do Município de Itajubá; Mauro
Lima, do Município de Poços de Caldas; Antônio Rodrigues da Silva, do
Município de Tocos do Moji, e Ana Eulália Borges de Oliveira, do Município
de Silvianópolis. A seguir, o Presidente procede às assinaturas dos
convênios Assembléia On Line com as Prefeituras de Pouso Alegre e Tocos
do Moji e, na oportunidade, passa a palavra ao Deputado José Militão, que
ressalta a importância desse projeto, que visa transmitir informações sobre
as atividades do Legislativo mineiro. Logo após, usam a palavra os Srs.
Marcus Vinícius Campos Campanella, Presidente em exercício da Câmara
Municipal de Pouso Alegre; Jair Siqueira, Prefeito Municipal de Pouso
Alegre, e Simão Pedro Toledo, Conselheiro do Tribunal de Contas do
Estado. O Presidente agradece a e participação das autoridades e dos
representantes dos municípios e, em seguida, passa a palavra ao Sr.
Eduardo Azeredo, Governador do Estado. A Presidência suspende a
audiência para que as autoridades possam se retirar. Reabertos os trabalhos
pelo coordenador, Deputado Arnaldo Penna, encerra-se a fase de
negociações de propostas para composição de blocos e, na oportunidade, é
feita a leitura do teor dos dois blocos apresentados. No Bloco n° 1 propõe-se
que o valor total de R$3.000.000,00 seja dividido igualmente entre os 67
municípios que fazem parte da Região Sul II e que esses recursos sejam
aplicados em conformidade com a audiência pública municipal realizada por
esses municípios. No Bloco n 12, propõe-se que o valor de R$3.000.000,00
seja assim distribuído: a) R$1.000.000,00 destinados à AMAG, para obras de
saneamento básico nos municípios pertencentes a ela, em número de 21; b)
R$21 5.000,00 destinados à AMARP, para aquisição de viaturas policiais para
cidades pertencentes a ela; R$200.000,00 destinados à AMARP, para obras
e equipamentos na instalação do hemocentro na cidade de Poços de Caldas,
atendendo cidades da região; c) aplicação de R$730.000,00 na área de
saúde, por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Sapucai -
CISMAS - (Itajubá) para aquisição de equipamentos; d) R$400.000,00
destinados à AMESP, para aquisição de patrulha motomecanizada; e)
R$200.000,00 destinados à AMESP, para aquisição de equipamentos para a
área de saúde; f) R$255.000,00 destinados à AMESP, para aquisição de
equipamentos de compostagem de lixo. Usam a palavra para a defesa do
Bloco n° 1 os Srs. Pauto Andrade da Cunha, Prefeito Municipal de
Carvalhos; José Magalhães Manso, Presidente da Câmara Municipal de
Itanhandu, e Marcelo Hengel Madureira, Vereador à Câmara Municipal de
Alfenas. Com a palavra para a defesa do Bloco n° 2, os Srs. Geraldo Thadeu
Pedreira dos Santos, Prefeito Municipal de Poços de Caldas; Celso Teixeira
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da Silva, Prefeito Municipal de Maria da Fé, e Luiz Roberto Pieroni,
Presidente da AMESP. Passa-se à votação final dos blocos de propostas. O
Bloco de Propostas n o i recebe 105 votos, e o Bloco de Propostas n° 2, 74
votos . Ao encerrar a audiência, o coordenador agradece a participação das
autoridades e dos representantes dos municípios pelo êxito da Audiência
Pública da Região Sul II, agradece a acolhida do Prefeito Municipal, do
Presidente da Câmara e de toda a comunidade local e declara encerrada a
audiência pública regional.

Pouso Alegre, 7 de julho de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Amaldo Penna, coordenador - José Militão -

Jorge Eduardo de Oliveira - Ronaldo Vasconcellos - Alencar da Silveira
Júnior - Ambrósio Pinto - Alberto Pinto Coelho - Sebastião Navarro Vieira -
BiIac Pinto.

ATA DA 732 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO
SOCIAL

Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis de junho de
mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Jorge Eduardo de Oliveira, Adelmo Carneiro Leão e Jorge
Hannas, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente ,Deputado Jorge Eduardo de Oliveira , declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, a Presidência passa a ler a correspondência recebida do Chefe de
Gabinete do Secretário de Estado da Saúde, Leonardo Canabrava Turra,
encaminhando os relatórios finais das auditorias do Ministério Público, do
Ministério da Saúde e do Conselho Regional de Medicina-CES, isentando a
Secretaria de Estado da Saúde de todas as denúncias de emprego irregular
de verbas, feitas pelo ex-Presidente do COSEMS-MG. O Presidente solicita
à assessoria que xerografe o documento e distribua as cópias aos membros
da Comissão. A seguir, lê a moção de repúdio apresentada na Câmara
Municipal de Aracitaba, assinada pela maioria absoluta dos seus Vereadores,
e solicita à assessoria que analise a correspondência, para as providências
cabíveis. Ato contínuo, o Presidente passa à discussão e votação de
proposição de autoria da Comissão. O Deputado Adelmo Carneiro Leão
apresenta requerimento do Deputado Ivo José, em que solicita sejam
convidados a comparecer a reunião desta Comissão o Dr. José Rafael
Guerra Pinto Coelho e o Deputado Federal Eduardo Jorge, para prestarem
esclarecimentos sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 169193, em
tramitação no Congresso Nacional. Submetida a votação, é a matéria
aprovada. A seguir, o Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta três
requerimentos: no primeiro, solicita seja realizada audiência pública para se
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debater o financiamento da política de assistência social no Estado de Minas
Gerais; no segundo, seja enviado oficio aos Ministérios da Educação e do
Desporto, da Saúde e da Administração Federal e Reforma do Estado,
solicitando providências para que sejam resolvidos, com a máxima urgência,
os problemas referentes ao Hospital das Clínicas da UFMG; no terceiro, seja
enviado ofício à UNALE demonstrando a preocupação desta Casa com
relação aos problemas que afetam o Hospital das Clínicas da UFMG e
solicitando que a questão seja discutida pelas demais Assembléias
Legislativas congregadas pela entidade. A Presidência submete os
requerimentos a votação, cada um por sua vez, os quais são aprovados por
unanimidade. Ato continuo, o Presidente passa à discussão e votação de
proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia. Em virtude da
ausência do Deputado Carlos Pimenta, o Deputado Jorge Hannas procede à
leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n° 1.046196, no 1 0 turno, o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma proposta. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. A seguir, o Deputado Adeirno
Carneiro Leão procede à leitura do parecer sobre o Projeto de Lei n°
1.083197, no 1 0 turno, o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
proposta. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Após, a Presidência
passa à discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Submetidos a discussão e votação, são aprovados,
no 20 tumo, os Projetos de Lei n°s 985196, 1.097, 1.110, 1.116, 1.133 e
1.140197 ( relator: Deputado Wilson Pires); 1.085 na forma do vencido no 10

turno e 1 .145197(relator: Deputado Carlos Pimenta); e 1.103197 (relator:
Deputado Jorge Hannas). Submetidos a discussão e votação, são
aprovados, no 10 turno, os Projetos de Lei n°s 1.135197 com emenda que
recebeu o n° 1, 1.149, 1.174 e 1.188197 (relator Deputado Carlos Pimenta);
1.147, 1.167, 1.191 e 1.199/97 com emenda que recebeu o n° 1 (relator
Deputado Jorge Hannas); 1.154 e 1.090197 com emenda que recebeu o n° 1
(relator: Deputado Wilson Pires). A Presidência submete a votação o
Requerimento n° 2.198197, do Deputado Jorge Hannas , nos termos da
Deliberação da Mesa no 487, o qual é aprovado. O Presidente submete a
discussão e votação os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei n°s
318195, 1.051, 1.098, 1.102, 1.117, 1.131 e 1.136197, os quais são
aprovados. A seguir, informa que esta reunião se destina a ouvir a Srta. Inês
Borges de Andrade sobre a aplicação da Lei n° 11.867, de 1995, que reserva
percentual de cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração
pública do Estado, para pessoas portadoras de deficiência. Participam dos
debates todos os Deputados, conforme consta nas notas taquigráficas. O
Presidente determina à assessoria que encaminhe a documentação da Srta.
Inês Borges de Andrade ao Tribunal de Justiça, à Associação Médica de



182
Minas Gerais, à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Conselho Regional de
Medicina. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença da convidada 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, 7 de agosto de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Adelmo Carneiro Leão - Carlos

Pimenta - Jorge Hannas - Wilson Pires.
ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Antônio
Júlio, Sebastião Costa e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüinio,
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
solicita ao Deputado Ivair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita por todos. Nos termos do art. 122,
IV, do Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento das seguintes
proposições: Projetos de Lei n°s 1.262 a 1.266 e 1.269 a 1.275197. 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 1.137197 na forma do
Substitutivo n° 1 (relator redistribuído ao Deputado Antônio Júlio); e 1.202197
com a Emenda n° 1 (relator. Deputado Sebastião Costa). Registra-se a
presença do Deputado Adelrno Carneiro Leão, e retira-se do local o
Deputado Sebastião Costa. Prosseguindo, são aprovados os pareceres que
concluem pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade
dos Projetos de Lei n°s 1.210 e 1.246197 (relator: redistrituidos ao Deputado
Ivair Nogueira). Os Projetos de Lei n°s 1.219 e 1.227197 tiveram sua
discussão e votação adiadas em virtude de pedidos de vista e de prazo,
respectivamente, deferidos pela Presidência. 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 1.206 e 1.235197, este com a Emenda n°
1 e 1.247197 (relator redistribuídos ao Deputado Antônio Júlio), 1.229 e
1.244197 (relator Deputado Ivair Nogueira). Nos termos do art. 189 do
Regimento Interno, a Presidência determina o envio dos Projetos de Lei n°s
1.210 e 1.246197 ao Plenário, para inclusão dos pareceres em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Júlio - Ivair

Nogueira.
ATA DA 163 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às nove horas e quinze minutos do dia seis de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Ângelo, Ivair Nogueira, João Batista de Oliveira, Baldonedo
Napoleão, Dimas Rodrigues e Geraldo da Costa Pereira, membros da
Comissão supracitada. 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. A Presidência solicita ao
Deputado Ivair Nogueira que faça a leitura da seguinte correspondência: 1 -
carta enviada pelo Sr. Djalma Xavier Silva, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Belo Horizonte, fazendo
denúncia dos maus-tratos a que estão sendo submetidos sete companheiros
do Sindicato nas dependências do DEOESP; 2 - documentos encaminhados
pelos Promotores de Justiça da Vara de Execuções Criminais, contendo o
depoimento do Sr. Itamar Pereira Melgaço e também cópia da carta enviada
pelos intemos da Penitenciária Agostinho de Oliveira Júnior, da Comarca de
Unai; 3 - fax enviado pelo Sr. Levy Eduardo dos Santos, Presidente da
Associação de Criminalistica do Estado de Minas Gerais, encaminhando
algumas páginas da Resolução n° 5.368, de 1 0112176, onde estão definidas
as competências dos órgãos da Secretaria de Estado da Segurança Pública,
para subsidiar trabalhos da Comissão; 4 - carta do detento Luiz Gonzaga da
Silva, preso na ga Delegacia de Barbacena, na qual denuncia arbitrariedades
ocorridas nessa delegacia, após a visita da Comissão, e pede providências;
5 - Ofício n° 4.593197, da Corregedoria-Geral de Policia, solicitando seja
encaminhado ao órgão cópia da documentação do que foi apurado no Centro
de Triagem de Presos da Delegacia Especializada de Vigilância Geral,
especificamente no que diz respeito ao detento Vinícius Sousa Rezende
Costa; 6 - carta do Sr. Getúlio Cerqueira, elogiando o trabalho realizado na
Penitenciária de Teófilo Otôni e sugerindo visita da Comissão ao local; 7 -
ofício da Sra. Leila Gouveia Gomes Câmara, Presidente da Associação de
Polícia Científica de Pernambuco, expressando a defesa da autonomia plena
da Perícia Criminal nas esferas técnica, administrativa e financeira; 8 - oficio
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do Sr. Cliber José Rodrigues da Silva, Presidente da Associação de Peritos
em Criminalística de Goiás, manifestando seu apoio ao Sr. Levy Eduardo
dos Santos na defesa da autonomia plena, principalmente perante a
autoridade policial; 9 - ofício enviado pelo Presidente da Associação de
Criminalistica do Estado do Paraná, manifestando seu apoio ao Sr. Levy
Eduardo dos Santos; 10 - oficio enviado pelo Diretor do Instituto Médico
Legal, Dr. José Carlos Rogêdo, informando que, por meio do Decreto n°
5.141, de 25110156, foi aprovado o formulário de Quesitos para Exames
Periciais; 11 - carta dos detentos da Penitenciária de Una!, denunciando
maus-tratos e abuso de autoridade dos policiais para com os presos e
solicitando sejam tomadas providências; 12 - oficio encaminhado pelo
Deputado Federal Mendes Ribeiro Filho, Chefe de Gabinete da Casa Civil do
Estado do Rio Grande do Sul, encaminhando à Comissão cópia da Portaria
n° 11, de 2517195, do Secretário da Justiça e da Segurança, que, por medida
provisória, outorga competência à Brigada Militar para a guarda de presos
naquele Estado; 13 - ofício do Dr. Tarcísio Henriques, Secretário de Estado
da Justiça, encaminhando a cópia dos ofícios enviados por ele ao
Superintendente de Organização Penitenciária, ao Secretário da Segurança
Pública e ao Juiz de Direito da Comarca de Passos, pedindo informações
sobre o preso Ademilson de Souza Cruz; 14 - ofício do Dr. Edvaldo
Raimundo Bicalho Brandão, Delegado Geral de Polícia, encaminhando
informações prestadas pelo Dr. Walter de Souza Oliveira, Delegado
Seccional da área de Betim, sobre o problema carcerário daquela unidade.
Os Deputados João Batista de Oliveira, Durvai Angelo e João Leite tecem
comentários a respeito da primeira correspondência. A Presidência
determina a anexação aos autos dos documentos lidos. Solicita, também,
seja encaminhada cópia da carta do Sr. Djalma Xavier Silva à Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais e providenciada a documentação
solicitada pela Corregedoria-Geral de Polícia por meio do Oficio n° 4.593197.
A Presidência indaga se há alguma proposição a ser apresentada. O
Deputado lvair Nogueira, com a palavra, apresenta dois requerimentos: no
primeiro, solicita seja encaminhado à Corregedoria-Geral de Policia pedido
de informação sobre as razões da abertura de processo administrativo contra
o Perito Levy Eduardo dos Santos, no prazo de 5 dias, devido ao caráter de
urgência; no segundo, solicita seja convidado a participar de reunião desta
Comissão o Dr. Cássio de Souza Salomé, Juiz da Vara de Execuções
Criminais de Belo Horizonte. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são os requerimentos aprovados. O Deputado Baldonedo Napoleão
apresenta requerimento, solicitando seja realizada uma visita à Cadeia
Pública do Mambengo, no Município de São João dei-Rei. O Presidente faz
a leitura de requerimento do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita
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seja recebida, em audiência da Comissão, os membros da Comissão
Legislativa de Levantamento sobre a Cadeia Pública de Lagoa Santa, para
se tomar conhecimento da situação carcerária nesse município. A
Presidência encaminha os dois últimos requerimentos ao relator, para
análise e posterior apreciação e esclarece que a 2a Parte da reunião se
destina a ouvir o Sr. Levy Eduardo dos Santos, Presidente da Associação de
Criminalística do Estado de Minas Gerais, e o convida a tomar assento à
mesa. Com a palavra, o convidado faz a sua exposição e, após o
encerramento, participa de debate em que usam da palavra os Deputados
Ivair Nogueira, Durval Ângelo, João Leite, Baldonedo Napoleão e João
Batista de Oliveira. Encerrada a discussão, a Presidência agradece a
participação do Sr. Levy Eduardo dos Santos, coloca-o à vontade para se
retirar e suspende a reunião para que possam ser conduzidas ao recinto as
testemunhas Acidália Azevedo da Silva e Erica Maria dos Santos, Peritas do
Instituto de Criminalística do Estado de Minas Gerais. Reabertos os
trabalhos, o Presidente tece esclarecimentos a respeito da dinâmica das
Comissões Parlamentares de Inquérito e, após a qualificação das depoentes,
são feitos questionamentos a elas pelos Deputados Ivair Nogueira, Durval
Angelo, João Leite e João Batista de Oliveira. Encerados os depoimentos, a
Presidência suspende a reunião para que as Peritas possam retirar-se e
sejam conduzidos à reunião os dois últimos depoentes. Com a chegada dos
Srs. Fernando Gomes de Araújo e Wallace Wellington Ferraz, também
Peritos do Instituto de Criminalistica do Estado de Minas Gerais, e após os
esclarecimentos do Presidente e a qualificação dos depoentes, são feitos
questionamentos pelos Deputados Ivair Nogueira, Durval Ângelo, João Leite
e 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 extraordinária, a ser realizada no dia 7 de agosto, às
14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Jorge Eduardo de

Oliveira - Baldonedo Napoleão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.262/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De iniciativa do Deputado Roberto Amara!, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública o Madrigal Scala, com sede no Município
de Belo Horizonte.
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Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,

conforme dispõe o art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.
Fundamentação

O canto coral madrigal é uma forma musical que se desenvolveu no século
XVI, a partir da Reforma protestante. Tomou-se um dos gêneros mais
importantes da música profana italiana, e foi sob sua influência que se
operou a secularização da música, mediante a utilização de textos profanos
e fórmulas melódicas novas, de um cromatismo intenso.

A entidade em questão foi constituída com o objetivo de levar esse gênero
musical ao conhecimento público, oferecendo à comunidade belo-horizontina
espetáculos de alto nível e beleza.

Entendemos, pois, que a instituição contribui de forma substancial para
engrandecer culturalmente a nossa Capital, razão pela qual achamos justa e
oportuna a outorga do título declaratório de utilidade pública ao Madrigal
Scala.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.262197

no V turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 12 de agosto de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 280 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 12 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - j2 PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°5
1.324 e 1.325197 - Requerimentos nos 2.243 a 2.245197 - Requerimentos dos
Deputados Leonídio Bouças, Arnaldo Penna (2), Arnaldo Penna e outros,
Sebastião Costa (5), Elbe Brandão e Geraldo Santanna - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Saúde e Ação Social, de Agropecuária e
de Fiscalização Financeira e dos Deputados Wanderley Ávila, Alencar da
Silveira Júnior e Marcelo Gonçalves - Oradores Inscritos: Discursos da
Deputada Elbe Brandão e dos Deputados Carlos Pimenta, Gilmar Machado,
Marcos Helênio, Marco Régis e Sebastião Helvécio 22 PARTE (ORDEM DO
DIA): 12 Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n°
13.427 - Leitura de Comunicações Apresentadas - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Arnaldo Penna e outros;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos da Deputada Elbe
Brandão e dos Deputados Geraldo Santanna, Sebastião Costa (5) e Arnaldo
Penna (2); questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Marcelo Gonçalves - Dilzon Meio - Maria

Olívia - Adeimo Carneiro Leão - Aíiton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Amaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durvai Ângelo - Elbe Brandão - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - ibrarlim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres -
Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Scliettino - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Ronaldo Vasconcelios -
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Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wanderley 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. 20-Secietário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5aSecretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.324197

Institui o transporte rodoviário intermunicipal de passageiros em veículos
de pequeno porte.

Art. V - O transporte rodoviário intermunicipal de passageiros é
assegurado aos que preencham os seguintes requisitos:

- sejam condutores autônomos de veículos automotores;
II - exerçam suas atividades em veículos de até 15 (quinze) passageiros;
III - sejam habilitados pelo poder público para explorar serviços de táxi.
Au. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Alt. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 16 de junho de 1997.
Maria José Haueisen
Justificação: E do conhecimento de todos que o transporte coletivo

intermunicipal não é executado apenas pelos ônibus de carreira, mas
também por veículos de pequeno porte, que atuam, sobretudo, em trechos
de pequena quilometragem, oferecendo â população uma alternativa rápida
e muitas vezes mais econômica que o transporte convencional.

No interior do Estado, várias são as linhas que funcionam exclusivamente
com esse tipo de veículo, pois a precariedade de estradas impede o tráfego
de ônibus.

Entretanto, grande parte das pessoas que exploram esse tipo de atividade
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age de forma clandestina, devido à falta de instrumentos legais que
disciplinem a matéria.

Esse é um fato que só prejuízos traz à sociedade. Perde o poder público
estadual, que deixa de arrecadar os tributos referentes a essa atividade
econômica; perde a população, porque, devido à informalidade, nem sempre
são observadas normas básicas de segurança, e perdem os que exploram
essa altemativa de serviço, uma vez que estão sempre na informalidade.

Dessa forma, decidimos apresentar este projeto de lei, a fim de legalizar tal
atividade, que, além de absorver parte do contingente de desempregados
que aumenta a cada dia, oferece uma boa opção à sociedade no tocante ao
transporte coletivo intermunicipal.

O projeto disciplina matéria que se encontra dentro do rol de competência
dos Estados, não ferindo princípios constitucionais federais. De acordo com
a Constituição Federal, compete à União "explorar, diretamente ou mediante
concessão ou permissão: os serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros;" (C.F., art. 21, XII, "e"). Corno se vê, nada foi
dito com relação ao transporte coletivo intermunicipal, disciplinado na
Constituição do Estado de Minas Gerais. Assim dispõe a Carta mineira: "Art.
10 - Compete ao Estado: IX - explorar diretamente, ou mediante concessão,
os serviços de transporte ferroviário e aquaviário que não transponham os
limites do seu território e o rodoviário estadual de passageiros;".

Como se vê, não há dúvidas quanto à competência do Estado membro
para legislar sobre seu transporté interrnunicipal de passageiros.

O projeto preenche, ainda, os requisitos constitucionais relativos à
iniciativa legislativa. A matéria em apreço não se encontra entre as
enumeradas no inciso III do art. 66 da Constituição Estadual, sendo,
portanto, permitida a iniciativa do processo legislativo a qualquer dos
integrantes do parlamento mineiro.

Dessa forma, esperamos contar com o apoio de todos os Deputados desta
Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 195, dc o art. 103, do Regimento
Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.325197
Dispõe sobre a fiscalização e o controle do tráfego de veículos e

combinações de veículos transportadores de cargas acima de 20t nas
rodovias estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 1 - Os veículos ou as combinações de veículos transportadores de

cargas cuja capacidade de tração ultrapasse o limite de 20t obedecerão às
normas estabelecidas nesta lei quanto ao tráfego nas rodovias estaduais.
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Art. 20 - São considerados veículos de carga os do tipo simples, articulados

ou com reboque, com peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo às
superfícies não superiores a 25,5t e comprimento não superior a 22,40m.

Art. 30 - As combinações de veículos poderão ser integradas por mais de
duas unidades, incluída a unidade tratora, com peso bruto total máximo de
73t e comprimento não superior a 30m.

Art. 40 - São normas obrigatórias aos veículos descritos nesta lei:
- transitarem munidos da Autorização Especial de Trânsito - AET -,

concedida pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a área;
II - apresentarem condições de mecânica e equipamentos apropriados para

percorrerem trechos desfavoráveis das vias.
Art. 50 - Será de 60km/h o limite máximo de velocidade permitido aos

veículos definidos por esta lei, no período compreendido entre as 22 horas
de um dia e as 6 horas do seguinte.

Art. 60 - Somente condutores com experiência mínima de 10 (dez) anos
estarão autorizados a trafegar, mediante comprovação do DENTRAN ou do
DETRAN.

Art. 71 - Caberá ao órgão competente pela fiscalização do trânsito no local
a apreensão do veículo que descumprir os termos estabelecidos nesta lei.

Parágrafo único - A aplicação das penalidades ao veículo infrator é
competência da autoridade de trânsito com jurisdição sobre a área, que é a
responsável pelo julgamento dos casos de reincidência e de maior
gravidade.

Art. 80 - Esta lei será regulamentada no prazo de 120 (cento e vinte) dias
contados da data de sua publicação.

Art. 9°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 12 de agosto de 1997.
Marcelo Gonçalves
Justificação: A ocorrência de colisão de automóveis com veículos de carga

nas rodovias do Estado e do Pais tem sido freqüente, e, infelizmente, o saldo
registrado é a perda de inúmeras vidas.

Muitas campanhas educativas já foram veiculadas com o objetivo de
educar os condutores a trafegarem nas rodovias. A ingestão de bebidas
alcoólicas, a carga horária excessiva imposta por algumas empresas, a
inabilidade do motorista, a alta velocidade e a qualidade suspeita dos
equipamentos do automóvel são as maiores causas de sinistros.

O trânsito de veículos e combinações de veículos de carga nas rodovias
implica maior cuidado e destreza dos motoristas em vista da dimensão dos
veículos, do tipo de carga conduzida, do seu nível de periculosidade, do
horário do tráfego e, ainda, da existência de veículos menores no percurso,
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exigindo do motorista maior atenção e grande responsabilidade.

A preocupação com essa situação consta como assunto tratado no Código
Nacional de Trânsito e no Regulamento do Código Nacional de Trânsito, em
resoluções e portarias do DETRAN, leis e decretos.

Estabelecer critérios com o objetivo de minimizar os acidentes é ação
preventiva e não redundante. Todo esforço para impedir fatalidades é de
grande valia. Nossa iniciativa vem ao encontro desse esforço, quando, na
forma do projeto apresentado, clareamos a intenção de evitá-las e poupar
vidas inocentes.

Manifestamos, no art. 1 0 do projeto, a pretensão de fixar para a capacidade
da tração o peso bruto total e o peso bruto transmitido por eixo às superfícies
acima de 20t para cargas transportadas. Esse limite visa a distinguir a
intensidade das cargas e seu potencial de risco em relação aos outros
veículos, sobretudo no horário das 22h às 6h.

O art. 79 do Regulamento do Código Nacional de Trânsito institui:
Nenhum veículo ou combinação de veículo poderá transitar com peso bruto

total ou peso bruto total combinado superior ao fixado pelo fabricante, nem
ultrapassar a capacidade máxima de tração da unidade tratora".

As dimensões definidas provêm de modelos já existentes que circulam em
nossas rodovias. Atualmente, observa-se o tipo "treminhão", que é o de
maior extensão, com comprimento de 25,60m e peso bruto total de 73t.

A Autorização Especial de Trânsito - AET - é um documento comprovante
dos requisitos de peso bruto total, limite de peso por eixo, compatibilidade do
limite da capacidade de tração com o peso bruto total autorizado, conjugação
do sistema de freios entre si e com a unidade tratora, acoplamento das
unidades, sinalização especial de acordo com normas do CONTRAN e
informação do trecho a ser percorrido. É fundamental a concessão da AET
para que os veículos possam trafegar devidamente enquadrados nas
exigências impostas pelos órgãos de trânsito aos veículos transportadores de
carga.

A perfeita conservação do equipamento é condição "sine qua non' para se
trafegar enfrentando adversidades surgidas nas vias, tais como aclives e
declives acentuados, curvas inexistência de faixas adicionais, fluxo intenso e
outras.

A qualificação dos condutores é de total relevância no desempenho do
tráfego e, para isso, é necessário legalizar a obrigatoriedade da experiência
mínima de 10 anos e a comprovação pelos órgãos competentes. O art. 74 do
Código Nacinal de Trânsito, com redação dada pela Lei n°6.731, de 4112/79,
disciplina o limite mínimo de idade para os condutores de veículos de
transporte coletivo e de cargas perigosas em 21 anos de idade.

No que diz respeito â fiscalização, a ação cabe às autoridades de trânsito
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com jurisdição sobre a área. As infrações ocorridas em desacordo com os
temias desta proposta de lei sofrerão penalidades legais, as quais julgarão a
conveniência de maior severidade nos casos mais graves e reincidentes.

A Constituição Estadual, em seu art. 61, XVII, garante ao legislador
estadual dispor sobre "matéria decorrente da competência comum prevista
no art. 23 da Constituição da República". O art. 23, XII, da Carta Magna
estatui que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios: estabelecer e implantar política de educação para
a segurança do trânsito".

O propósito específico de fiscalizar e controlar o tráfego dos veículos e
combinações de veículos de carga faz-se justificável em vista do risco de
acidente em situação que envolvem outros veículos que transitam junto com
eles.

A segurança do trânsito é de máxima importância no dia-a-dia da
sociedade. A implementação de ações concretas é urgente. São necessárias
a elaboração e a aprovação de leis de efeito, cuja eficácia tenha a solidez de
dizimar registros lamentáveis de infaustos. O papel do legislador, como
representante do povo e de seus interesses, é instituir normas desse tipo.
Ainda que o processo seja lento, nossa meta é impedir a ocorrência de
danos e tragédias. Na busca de alcançar um futuro de confiança e
tranqüilidade, pedimos aos nossos pares a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.243197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, solicitando seja

formulado apelo ao Presidente da Fundação Rural Mineira de Colonização e
Desenvolvimento Agrário - RURALMINAS - com vistas a que se envie
relação de todas as áreas de terras públicas existentes no Estado com mais
de 250ha, sua localização e seus ocupantes. (- A Mesa da Assembléia.)

N° 2.244197, do Deputado Alencar da Silveira Júnior, solicitando seja
formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com
vistas a que se submeta ao Conselho Nacional de Política Fazendária -
CONFAZ - proposta de isenção ou concessão de incentivos fiscais do ICMS
para produtores rurais que mantenham em suas propriedades terreno com
mata nativa.

N° 2.245197, da Comissão de Fiscalização Financeira, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Fazenda com vistas a que proponha ao
Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - redução da base de
cálculo na prestação de serviço de transporte interestadual de mercadorias
remetidas por empresas mineiras produtoras de calcário e alteração do
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regulamento do ICMS. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização
Financeira.)

Do Deputado Leonídio Bouças, solicitando seja retirado de tramitação o
Requerimento n° 1 .976197.
- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados

Leonídio Bouças, Arnaldo Penna (2), Arnaldo Penna e outros, Sebastião
Costa (5), Elbe Brandão e Geraldo Santanna.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Saúde e Ação Social, de Agropecuária e de Fiscalização Financeira e dos
Deputados Wanderley Ávila, Alencar da Silveira Júnior e Marcelo
Gonçalves.

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

Deputados, imprensa, funcionários da Casa, senhoras e senhores; existem
muitas perguntas sem definidas argumentações e outros questionamentos
com precisas e unânimes respostas. Quem sentirá a morte do Betinho? A
esta pergunta não ousarei responder, pois deixarei que o façam após uma
reflexão consciente em cada coração vivo que bate no peito de todos nós.

Betinho, Herbert de Souza, filho de Mana Figueiredo e Henrique de Souza,
menino tímido, nasceu na pequena Bocaiúva, portal do Norte de Minas e
Vale do Jequitinhonha, duas regiões pobres, de gente sofrida e forte, que
retira do sol, da lua, da natureza diversificada a energia para superar
desafios até a morte. Acredito que por ter ali vivido, aprendeu a amar a
pobreza e a rejeitar o seu sofrer. E de lá trouxe a ternura do falar com a
firmeza que faz tremer o maior dos estadistas. Foi lá que aprendeu a
conduzir com simplicidade seus atos, que se converteram na flexibilidade da
consciência nacional. Foi lá que aprendeu a reverenciar a honestidade como
ato corriqueiro da vida humana. Foi lá que transformou a dor em energia
suprema e traduziu, como ninguém, em prazer e alegria, o cuidadoso bate-
bola com os pequenos primos e amigos. A hemofilia castigava seu frágil
corpo, mas, de forma antagônica e imperceptível, na época, já alimentava
um forte espirito, dominado por idéias com magnitude que o elevariam ao
sacerdócio na solidariedade. Sua mãe, também mãe do Henfil, do Chico
Mário, da Glorinha, da Vanda, da Cândida, da Zilá, da Filomena, e o pai de
todos eles e também do Jair, formaram uma família que superou
vicissitudes, pois conheceram a sabedoria do poder de transformação que a
união é capaz de realizar.
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A partida do companheiro não abaterá em cada cidadão seus ideais de luta

contra a miséria e a fome, pois sua candura no destemor formou marcas
profundas na consciência da Nação brasileira. Por seu intermédio, pode-se
transmutar a situação da indiferença pelo próximo. Betinho reconheceu a
história para compreendê-la e admitir que os sofrimentos dos mais fracos
existem e precisam ser solucionados.

Estas alusões parecerão sempre pouco pela grandeza que ele demonstrou
e legou à cidadania brasileira. Não consigo desentranhar de mim o respeito e
a saudade por esse herói da comunidade brasileira e sonho com o milagre
da multiplicação dos pães, que é o mesmo da grande Bocaiúva, como ele
chamava sua terra natal, de Minas e do Brasil. E as lágrimas derramadas
pela sua ausência deverão efetivamente converter-se em ações para
reverenciar o nobre objetivo que o fez viver.

Neste momento, como forma de ajudar o legado pelo qual Betinho tanto
lutou, exorto a Assembléia de Minas Gerais a enviar uma moção de apoio ao
Congresso, que amanhã estará decidindo e votando a entrada do Vale do
Jequitinhonha na Área Mineira da SUDENE. E assim que, com dignidade,
Minas terá condição de lutar para tirar seus filhos da miséria e da fome. E
assim, Sr. Presidente, que, com dignidade, esta Casa e cada cidadão
mineiro sentir-se-á orgulhoso por ter convivido e vivido com pessoas como
Betinho, como Henfil, que tanto lutaram não só pelo Brasil livre, mas
também pelo Brasil cidadão, pelo Brasil com esperanças e com sonhos.
Como dizia ele, não bastava que pudesse voltar do exílio. O que queria era a
democracia plena de todos os seus valores. Nesse sentido, é importante que
esta Casa participe amanhã, no Congresso Nacional e que o façamos em
nome desse grande mineiro que não partiu. Ele, simplesmente, foi antes de
nós.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Nobre Deputada, eu gostaria
de parabenizá-la pelas referências feitas ao Betinho, pessoa extremamente
humana e solidária. V. Exa. está de parabéns. Concordo com a colocação de
que esta Casa deve pronunciar-se como um todo e, aproveitando esse
espírito, que era o dele, integrar Minas à área da SUDENE. Para isso, é
fundamental darmos total apoio â iniciativa de V. Exa. Muito obrigado.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente em exercido, Deputado

Cleuber Carneiro, Sras. e Srs. Deputados, povo mineiro; ontem tivemos a
oportunidade de assistir a um verdadeiro exercício de democracia e
responsabilidade do Govemo Estadual para com um dos principais
programas de govemo, que é a educação. Estivemos no lançamento oficial
desse programa, que é baseado, essencialmente, nas necessidades de cada
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região, de cada município, lançando em todo o Estado as nucleações das
escolas, tanto urbanas quanto rurais.

O Governador Eduardo Azeredo, nos jardins do Palácio da Liberdade, na
presença de centenas de Prefeitos, Vereadores, Deputados e pessoas
ligadas à educação, anunciou um investimento superior a R$100.000.000,00,
dos quais já foram feitas algumas dotações e que se estenderá até junho do
próximo ano. É um momento importante para Minas Gerais, o Governo deixa
a retórica, o discurso e parte para a prática. E o que é mais importante: esse
programa envolve uma participação efetiva das prefeituras, em parceria com
o Estado. Serão programas executados pelo Governo do Estado com
financiamento do Banco Mundial e recursos próprios do Tesouro, que serão
gerenciados e administrados pelos Prefeitos, pelos municípios. Isso, para
nós, foi fundamental e uma demonstração inequívoca de que o Governador
do Estado está muito mais preocupado em colocar Minas no caminho do
desenvolvimento, do progresso do que com as eleições do próximo ano. Ele
mostrou para toda a sociedade mineira e brasileira que Minas Gerais optou
por investir mais de 45% dos seus recursos na área da educação. E feliz é o
Estado que faz uma opção dessa natureza e grandiosidade. Para nós, foi
importante estar presente e sentir a avaliação dos Prefeitos, que
reconhecem na pessoa do Governador do Estado um homem que faz e
executa antes do discurso fácil, das promessas e dos compromissos, que, na
maioria das vezes, por muitos govemantes, não são cumpridos.

Fico, realmente, agradecido por esse momento, envaidecido de ser um
Deputado por este Estado e faço a minha análise, principalmente agora, de
que o Governo de Minas ultrapassa e vence uma barreira importante e difícil,
que foi o episódio vivido há poucos meses, com a greve da Polícia Militar. O
Governo saiu com a cabeça erguida, mostrou que tem tendência social e,
acima de tudo, responsabilidade para com o nosso Estado e a nossa gente.
Isso, para nós, é muito importante, porque resgata uma dívida do Estado
com a educação, os municípios mais pobres, os mais carentes e os que
tinham a pretensão de ver a educação pública num patamar elevado, como
hoje está.

Parabéns, Governador Eduardo Azeredo; parabéns, Vice-Governador
Walfrido dos Mares Guia, que, aliás, passa a Secretaria da Educação ao Dr.
João Batista dos Mares Guia amanhã, ás 9 horas; e parabéns, também, ao
ex-Deputado Estadual e Secretário João Batista dos Mares Guia, pela sua
perseverança e presença em todas as regiões do Estado de Minas Gerais.
Ele é um educador, um Secretário que tem compromisso principalmente com
os pequenos municípios. Antevejo na sua pessoa uma continuação do
trabalho do Dr. Walfrido, um avanço na área educacional do nosso Estado,
e, com isso, quem ganha somos todos nós.
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Srs. Deputados, também gostaria, nesta oportunidade, de cumprimentar o

nosso colega ex-Deputado Jairo Ataíde, pela sua atuação à frente da
Prefeitura Municipal de Montes Claros. Nesses seis meses, ele conseguiu,
acima de tudo, trazer ao povo montes-clarense um pouco da dignidade
perdida ao longo de muitos e muitos anos. Ele conseguiu trazer ao povo de
Montes Claros a esperança de ter novamente uma administração voltada
para o social, a grave responsabilidade de administrar uma cidade de 350
mil habitantes.

Ontem, mesmo convalescente do tratamento sério por que passou no
último mês, Jairo Ataide, acompanhado deste Deputado, percorreu vários
órgãos do Estado: estivemos nas Secretarias da Educação, da Saúde, com o
Vice-Governador Walfrido dos Mares Guia, na COMIG, na Secretaria da
Justiça, numa busca permanente de benefícios para a nossa cidade. Aliás,
Jairo Ataide, sério, responsável, recebeu a Prefeitura com uma dívida
vencida superior a R$50.000.000,00. E, mesmo convalescendo, percorreu
essas secretarias em busca de alternativas para Montes Claros. A grande
virtude de Jairo Ataíde é o seu investimento, a sua preocupação com o setor
social. Ele criou, através da Secretaria de Ação Social, através de um ato
seu que pouco custou aos cofres públicos, mas que tem demonstrado grande
responsabilidade, uma eficiência muito grande, a ronda social em Montes
Claros. A nossa cidade fica no meio do caminho entre o Nordeste, o Sul e o
Sudeste brasileiros. Constantemente, aportam dezenas, centenas de
pessoas que fogem do flagelo do Nordeste, da seca do Norte de Minas, em
busca de melhores condições no Sul e no Sudeste do nosso País. E essas
pessoas ficam em Montes Claros, sem saúde, sem dinheiro, sem condições
de prosseguir ou, mesmo, de retomar à sua cidade. Com  essa ronda social,
a Prefeitura conseguiu, em quatro meses, atender mais de 3 mil pessoas em
Montes Claros, levá-las ao médico, dar-lhes um tratamento social; conseguiu
ajudá-las a retomar ou a alcançar seu destino; enfim, conseguiu dar um
pouco de dignidade e humanidade a esses nordestinos que ficam em Montes
Claros.

Jairo Ataide fez, também, opção pelos pequenos produtores rurais. Em
parceria com o DNOCS e com a CODEVASF, conseguiu a perfuração de
uma centena de poços tubulares para pequenas comunidades, pequenos
povoados. Conseguiu, também, a recuperação de mais de 700km de
estradas vicinais. Tudo isso foi feito sem alarde, sem propaganda fácil, como
alguns ex-Prefeitos fizeram. Foi motivado, apenas, por um compromisso
social dos mais importantes. Ele tem feito uma grande administração. Trata-
se de um ex-Deputado Estadual, de um ex-colega nosso e queremos
cumprimentar Jairo Ataíde, Prefeito de Montes Claros. Sua administração
tem tudo para ser considerada modelo; irá exportar mais do que tecnologia:
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boas idéias, idéias simples e elementares, que têm dado certo. Estão de
parabéns esses dois grandes homens: o Govemador Eduardo Azeredo, pela
sua opção pela educação, pelo seu programa de governo, pela sua
responsabilidade na administração do nosso Estado; e está de parabéns o
Prefeito Jairo Ataide, pela maneira sóbria, consciente e, principalmente,
responsável com que tem administrado a grande cidade de Montes Claros.
Muito obrigado.

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

Deputadas, pessoas das galerias, imprensa, ocupo a tribuna nesta tarde,
pela primeira vez neste segundo semestre, para fazer um breve comentário,
já que o nosso tempo é curto - apenas 15 minutos -, para fazer uma
avaliação da situação financeira do Estado. Ao mesmo tempo, quero fazer
um comentário sobre as últimas posições do Governador Eduardo Azeredo.

No ano passado, afirmávamos aqui - e a Bancada do PT deixou claro, em
diversas oportunidades - que a política do Governador Eduardo Azeredo, de
permanecer de joelhos diante do Palácio do Planalto, levaria o Estado a uma
situação difícil, o Governo a perder prestigio e o povo a perder as conquistas
sociais. Por quê? Porque a política econômica desenvolvida pelo
Governador é a política de dizer "sim", "sim" "sim" ao Governo Fernando
Henrique- Essa política fez com que, durante esses dois anos e meio de
Governo Azeredo, a dívida assumida pelo Governador, que era da ordem de
R$4.500.000.000,00 quando ele assumiu, hoje já seja de mais de
R$12.000.000.000,00.

O segundo aspecto que eu gostaria de abordar é que essa política
desenvolvida pelo Governador fez com que Minas Gerais entrasse num
processo de endividamento brutal. Isso provocou um endurecimento do
Governo com os municípios, cortando uma série de benefícios, provocando
uma crise social que culminou com a greve das Polícias Militar e Civil. Todos
nós vimos, depois de todo esse processo desenvolvido pelo Governador
Eduardo Azeredo, a confusão criada. Não conheço ninguém, nenhuma
pessoa, que tenha conseguido fazer um piquete mais bem-feito do que o
Governador. Ele conseguiu fazer com que todo o mundo entrasse em greve
sem ter de ir para a porta parar as pessoas que quisessem trabalhar.

Ele conseguiu fazer com que todo mundo saísse, sem haver necessidade
desse tipo de atitude. Portanto, estamos vendo que essa política do
Governador Eduardo Azeredo está fazendo com que Minas Gerais tenha
problemas sérios na área de assistência social. O Governo está em um
processo de endividamento, e essa política do Governador fez com que os
Deputados votassem, em regime de urgência, uma série de leis que foram
enviadas à Assembléia, inclusive a Lei Kandir, que prejudicou e continua
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prejudicando os cofres públicos. Agora, depois de criar a situação, o
Governador Eduardo Azeredo, tendo em vista que as eleições se aproximam
e o seu prestígio caiu, quer dar a impressão de que vai, realmente, começar
a enfrentar o Presidente da República, Fernando Henrique. Agora, ele vem
fazer críticas, dizendo que a Lei Kandir está prejudicando o Estado. Por que
o Governador Eduardo Azeredo não pensou nisso quando fez a Assembléia
Legislativa votar, em regime de urgência, sem debates, sem uma discussão
profunda, o projeto? Engraçado! Será que o Governador não sabia, no
momento em que enviou o projeto à Assembléia, que ele era altamente
prejudicial aos cofres públicos? Será que ele não sabia? Será que seu
Secretário da Fazenda, João Heraldo, não lhe informou que o projeto era
mim? Será que o Vice-Governador, Walfrido dos Mares Guia, não lhe
informou que Minas iria perder? Por que apenas agora o Governador vem
dizer que a Lei Kandir é mim? Por que, durante os debates que o PT fazia,
eles vinham nos acusar, dizendo que queríamos prejudicar o Estado, pois
éramos contra a política econômica do Governo Federal; que a Bancada do
PT era intransigente e não pensava no bem do povo? Por que o Governador
Eduardo Azeredo, naquele momento, não veio debater conosco? Por que ele
não pensou na receita do Estado? Agora, o Governador resolveu se
preocupar. Apenas agora ele descobriu que a Lei Kandir é ruim. Só agora
descobriu que a renegociação da dívida, que ele fez às pressas, é ruim. Ora,
ou o Governador, realmente, está muito mal assessorado, ou, desculpem-
me, está fazendo demagogia. Ele vem fazer demagogia com o povo,
dizendo que está preocupado, que o Governo Federal está tirando receita do
Estado e, por isso, não está conseguindo atender aos interesses sociais do
povo de Minas. Ora, Sr. Governador, antes de enviar projeto para esta Casa,
o senhor tem que pensar, tem que consultar a sua assessoria. Se não a tem,
a assessoria do PT está disposta a colaborar com o senhor. Se a sua
assessoria não está dando conta, temos assessores que podem colaborar.
Podemos e queremos ajudar.

E queremos ajudar, agora, na discussão do empréstimo de
R$1.200.000.000,00 que o Governador enviou para cá em 1995 e que foi
aprovado em regime de urgência. Mas o Governador não captou
R$1.200.000.000,00 em 1995, não. Ele vai querer captar o recurso agora.
Mas vejamos: em 1995, as taxas de juros do mercado internacional estavam
baixas; em, portanto, mais interessante captar fora que captar internamente.
Mas o que fez o Governador do Estado? Não fez a captação lá fora. Preferiu
fazer a captação aqui dentro e, assim, fez o acordo com a Caixa Econômica
Federal, através do Voto n° 62 do Senado Federal. Fez captação interna, em
um primeiro momento, de R$190.000.000,00. Para fazer esse empréstimo,
Minas teve que aceitar uma série de imposições, e o Governo Federal
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passou a ingerir-se nos assuntos internos. Tivemos que privatizar.
Começamos com o CREDIREAL e, agora, iremos privatizar o BEMGE. O
Governo teve que fazer negociações precipitadas, corno no caso da CEMIG.
Vimos que a CEMIG foi vendida abaixo do preço. A Bahia vendeu,
recentemente, uma empresa que tem um poder de lucratividade menor, pois
é menor, por um preço três vezes maior do que o preço pelo qual foi vendida
a CEMIG. Isso porque o Governo fez uma negociação mal-feita, às pressas.
Essa é a política do Governador Eduardo Azeredo, que, agora, está
querendo mudar. Agora que as taxas internacionais subiram, ele vai lá fora
captar recursos.

Todos nós estamos presenciando a crise dos países asiáticos, os quais o
FMI vai ter de socorrer, para tentar equacionar o problema e não deixar que
ocorra a bancarrota dos outros países, quebrando um atrás do outro, num
efeito dominó.

Agora que os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros, aumentaram o
preço para o capital buscar o dólar, é que o Governador Eduardo Azeredo
vai buscar dinheiro lá fora. Isso já estava aprovado desde 1995 - novembro
de 1995 -, e eu pergunto: onde estão os Líderes do Governo? Onde estão os
Lideres do Governo nesta Casa, para discutirmos essas questões? O povo
de Minas não agüenta mais ficar pagando as contas dos erros deste
Governo. O povo não pode mais continuar pagando, como no caso do
CREDIREAL, mais de 300 milhões, porque foi mal resolvido, por
incompetência do Governo. Não pode mais continuar pagando esse dinheiro.
O empréstimo foi feito nos termos de renegociação com a Caixa Econômica
Federal, da Lei Kandir, que nos está prejudicando. O povo de Minas não
pode mais continuar pagando, como no caso, agora, da AÇOMINAS, em que
o Governo coloca 10 milhões e vai colocar mais 27, até o final do ano, numa
empresa privada, do setor siderúrgico, quando ele faz o discurso da
privatização.

Queremos saber onde estão os Lideres do Governo, a fim de que digam
para o povo por que está sendo colocado dinheiro na AÇOMINAS. Está-se
colocando dinheiro para salvar a Mendes Júnior, porque existe acordo. Não
podemos mais continuar pagando esses acordos. Por que será que ele está
fazendo isso agora? Por que as eleições estão se aproximando? Não posso
afirmar, mas vamos examinar essa questão. Vamos, depois, ver, nas contas
do ano que vem, quem vai financiar o Sr. Eduardo Azeredo. Vamos ver se a
Mendes Júnior está dentro, porque vemos, agora, que a Mendes Júnior
assumiu a AÇOMINAS e deu um prejuízo de mais de 60 milhões. E vem o
Governo de Minas, para salvar a Mendes Júnior, colocar mais dinheiro do
povo nessa empresa privada. E aí, perguntamos: onde está o discurso da
privatização? Onde está o discurso dos tucanos, da privatização? Eu
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pergunto: onde estão?

Para encerrar, queremos falar sobre um outro assunto: este Governo é
muito gozado! O Presidente do IPSEMG, José Maria Barros, disse que a
situação do órgão é difícil. Estamos com uma CPI investigando o IPSEMG, e
nos chegaram dados do Instituto, dados da semana passada, de que não
havia dinheiro no Instituto, que as reservas estavam lá embaixo. E vem o Sr.
José Maria, hoje - está aqui no jornal "Estado de Minas" -, dizer que o
Govemo do Estado colocou 110 milhões no caixa do IPSEMG, em uma
semana. E eu pergunto: onde o Governo arrumou os 110 milhões, se ele diz
que não tem dinheiro, que a situação é difícil? O Governador está falando
aos quatro cantos de Minas que não tem dinheiro. Onde, então, ele arrumou
110 milhões em apenas uma semana? Da venda do CREDIREAL? Só que,
da venda do CREDIREAL, ele ainda não pegou o dinheiro, porque está
subscrevendo os 121 milhões. E vai pegar tudo e jogar no IPSEMG? Eu
queria saber isso dos Líderes do Govemo. Onde estão eles? Vamos
esclarecer essa questão e convocar o Presidente do JPSEMG para explicar
como é que apareceu esse dinheiro e por que o IPSEMG continua não
atendendo aos segurados do Estado. Por que não faz credenciamento? Lá
em Uberlândia, por exemplo, tem muita gente querendo se credenciar, mas
o IPSEMG não credencia, porque não tem dinheiro. O Presidente do
IPSEMG diz que está no caixa, e quem colocou o Presidente do IPSEMG foi
o Governador Eduardo Azeredo. Incompetência, incompetência, má
administração. E é exatamente a respeito dessas questões que queremos
saber e queremos debater.

Quero encerrar o meu primeiro pronunciamento deste segundo semestre
dizendo que vamos continuar vigilantes a respeito da situação financeira do
Estado, na votação dos projetos, e vamos ver qual será a posição dos
Deputados na questão do 1 bilhão e duzentos, se vamos só liberar o 1 bilhão
e duzentos, e três, seis meses depois, ouvir o Governador dizer que foi um
negócio malfeito, e o Secretário da Fazenda, o Secretário do Planejamento
virem aqui dizer que já está tudo resolvido, que está tudo certo, como
fizeram na Lei Kandir. Agora, o Governo fica chorando um projeto malfeito.

Gostaríamos, em nome da Bancada do PT, de dizer que vamos continuar
vigilantes. O Governador Eduardo Azeredo é responsável pela crise que se
instalou neste Estado e não pode mais tirar o corpo fora, jogando a
responsabilidade no Governo Federal. O Governo Federal também é
responsável por uma política econômica equivocada, mas o Governador
Eduardo Azeredo fez a política do "sim, senhor" durante dois anos e meio. E
agora que as eleições se aproximam e que os 'marketeiros" disseram que é
preciso enfrentar o Governo Federal, o Govemador diz que tem pulso e que
vai enfrentá-lo. Não acreditamos nisso. Acreditamos que a política continua
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equivocada e que precisamos invertê-la.
Vamos acompanhar o processo de privatização do BEMGE, a questão do

empréstimo, a questão do IPSEMG e, sobretudo, a questão da AÇOMINAS.
Queremos saber que política é essa que fala em privatização, mas que, na
hora em que os empresários estão em dificuldade, o Governo os socorre. Os
amigos do Palácio sempre se socorrem. Essa política tem que acabar,
porque é ela que está fazendo com que os trabalhadores não tenham
financiamento para abrir suas pequenas empresas. Os pequenos produtores
continuam sem crédito. Para esses pequenos não há crédito, mas para a
Mendes Júnior o há. E contra esse tipo de política que lutamos. E isso que
vai fazer com que tenhamos, no ano que vem, com Patrus no Estado, a
derrota dessa política atrasada e de subserviência dos tucanos de Minas.
Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente, membros da imprensa, tentarei abordar alguns assuntos neste
pouco tempo que temos. Em primeiro lugar, quero reforçar as palavras do
Deputado Gilmar Machado com relação a essa operação que o Estado está
concretizando junto à AÇOMINAS e que, à primeira vista, salta aos olhos
como uma incoerência. Gostaríamos que o Secretário da Fazenda, Dr. João
Heraldo, viesse a esta Casa para explicar essa operação. Vamos entrar com
uni requerimento pedindo que ele venha, da mesma forma que o Stefan
Salej, Presidente da FIEMG, para que a FJEMG manifeste a sua posição
com relação à aplicação de dinheiro numa empresa privada que já está em
situação de risco. Lembramos que essa decisão de aplicar
US$36.000.000,00 é apenas a primeira parte. Mas a aplicação desse
dinheiro na AÇOMINAS é mais um episódio da ajuda que o Estado vem
prestando a empresas privadas deficientes. Em 1992, quando o Governo
aprovou a Lei n° 10.863 para realizar o chamado "encontro de contas com a
Siderúrgica Mendes Júnior", a nossa bancada denunciou o subsidio que foi
dado àquele grupo. Considerando que essa operação no futuro será mais
lesiva ainda ao Estado, vamos pedir esclarecimentos ao Secretário e chamar
o Presidente da FIEMG. Lembramos que em agosto de 1993 o Grupo
Mendes Júnior já devia US$100.000.000,00 ao Banco de Crédito Real e ao
BEMGE. Ele já estava inadimplente. Por determinação do Governador Hélio
Garcia, os Bancos estaduais financiaram a compra do controle acionário pela
Mendes Júnior, que ficou devendo US$210.000.000,00 e que, depois, fez
uma administração desastrada, levando a AÇOMINAS praticamente à
falência. Estamos querendo, agora, saber qual é, de fato, a situação
financeira da AÇOMINAS hoje. Seria importante incluir no nosso
requerimento a presença do Presidente da AÇOMINAS. Qual é a divida da
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Mendes Júnior com a AÇOMINAS? Essa divida estava, mais ou menos, em
US$800.000.000,00. A Mendes Júnior vai ter condições de saldar essa
divida, ou o Estado vai fazer operações, criando condições para resolver?
Se a AÇOMINAS é uma empresa que dá prejuízos, qual a vantagem de se
aumentar a participação acionária do Governo em tal empresa? Se o
Governo está privatizando suas principais estatais, corno a CEMIG, que é
lucrativa, como vai investir numa empresa deficitária? E preciso que o João
Heraldo e todos os Deputados que trabalham pelas privatizações respondam
a essas perguntas.

Queremos também prestar uma homenagem ao cidadão Betinho, somando
às homenagens prestadas pela Deputada Elbe Brandão e pelos outros que a
seguiram.

Somando-se a outras perdas que já sofreu o Brasil neste ano, o
falecimento de Betinho vem no sentido contrário ao tradicionalmente
atribuído à morte. Na realidade, a morte de Betinho, tanto quanto sua vida,
deixa um significado de esperança. Esperança na luta permanente em favor
das grandes utopias do homem: uma sociedade mais justa e feliz, a busca
da igualdade, a necessidade da liberdade, a importância da ação de cada um
para realização das transformações sociais que sonhamos, enfim, a própria
luta individual contra a morte revelando, a cada dia, a extrema relevância da
vida.

A morte é inevitável. Todos sabíamos que um dia Betinho iria nos deixar.
Noto, contudo, que, de certa forma, sempre tínhamos uma imagem de
imortalidade ligada a ele. Parecia que Betinho estaria sempre presente,
como consciência viva desse Brasil tão negligente para com seus filhos.
Como ressaltou Leonardo Boff, Betinho se etemizou no inconsciente coletivo
dos brasileiros. Cumpre-nos, pois, ter sempre conosco a disposição de seguir
um exemplo como o seu. De dedicação à causa dos pobres e miseráveis, de
esperança na vida, de coerência entre o pensamento e a ação.

De l-lerbert de Souza, várias lembranças ficarão, desde o líder da
juventude católica, o guerrilheiro revolucionário, passando pelo exílio, até
sua volta ao Brasil, onde realizou seu trabalho através do IBASE, enfim,
várias são as visões de Betinho. Não foi um santo ou um deus, pelo
contrário, sempre foi um homem simples e justo, até em sua despedida final,
completamente dissonante do ídolo criado por parte da mídia. Importante em
sua existência é a luta por uma nova ética, fundada no mais puro sentimento
humanista da necessidade de se proporcionar a todos, de forma fraterna e
solidária, o direito à busca da felicidade.

De nossa parte, como do Partido dos Trabalhadores, fica um pesar ainda
mais profundo, já que sempre reconhecemos em Betinho um dos mais
autênticos representantes de nossos sonhos. Tive, há dois anos, a alegria de
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propor nesta Casa a indicação de seu nome para o Prêmio Nobel da Paz.
Atuamos na comissão especial desta Assembléia que contribuiu na luta
contra a fome e a miséria no Brasil.

O Deputado Geraldo Nascimento (Em aparte) - Gostaria de parabenizar o
colega de bancada, Deputado Marcos Helênio, Líder da bancada, pelo
exemplo do nosso Partido, que tem uma grandeza maior e sabe que Betinho,
mais do que nunca, merece essa homenagem. Como cidadão, fez ele um
trabalho exemplar no Rio de Janeiro. Fico feliz de um grande mineiro
emprestar o seu brilho para todo o Brasil.

Quando Betinho estava no exílio, lá também estava o nosso Presidente da
República.

Quando Betinho voltou recentemente ao Governo de FHC, Betinho quis
emprestar um pouco do muito que sabia ao Governo Federal. No entanto,
não foi possível, por uma total incompreensão do Governo Federal ao usar a
sabedoria daquele que tanto amou o Brasil. Por isso, Deputado, Betinho foi,
mas está presente na memória de todos nós, sobretudo de nós mineiros.

Gostaria ainda de dizer, Deputado, que o parabenizo, não só pelo discurso
de hoje, mas pelo que o colega adiantou, fazendo uma menção sobre o que
aconteceu ontem, com relação a notícia publicada no jornal "Estado de
Minas". Parabéns quando você coloca que, como fundador do partido,
mantendo a honra, vai continuar no Partido dos Trabalhadores. Sei que isso
não foi falado em entrevista sua. Você é um dos fundadores do PT, e a
honra maior é a de estarmos juntos no Partido dos Trabalhadores, lutando
por causas tão grandes como a de Betinho, neste Estado e no Brasil. Muito
obrigado pelo aparte.

O Deputado Marcos Helênio - Muito obrigado, Deputado Geraldo
Nascimento, nosso colega de velhas lutas desde a época de candidato a
Prefeito em Timóteo. Depois assumiu como Prefeito e fez um trabalho
brilhante naquela cidade, posteriormente sendo eleito merecidamente
Deputado Estadual, e agora fazendo um trabalho excepcional na Comissão
de Defesa do Consumidor, a qual tivemos a honra de presidir por seis anos.

Queria lembrar também que Bocaiúva, onde Betinho nasceu e viveu algum
tempo, é a terra também do nosso companheiro Patrús Ananias, que deverá
ser o futuro Governador de Minas Gerais. Betinho viveu 61 anos entre nós.
"Seu legado, porém, será eterno, jamais deixando descansar qualquer
brasileiro que disponha de um mínimo de sentimento em uma consciência
humanista. Choramos, hoje porque a dor assim nos obriga. Mais que
lágrimas, porém, a morte de Betinho pede-nos, hoje e sempre, ação. Ação
contra tudo que se contraponha contra as misérias e indignidades humanas.
Que possamos sempre traduzir em ações os sonhos de Betinho. Muito
obrigado.



204
Concluindo, lembrando o que o nosso colega Geraldo Nascimento falou, eu

queria agradecer o apoio e dizer o seguinte: não declarei em momento
algum que iria sair do Partido dos Trabalhadores. Sou Líder, e faço uma
carta onde coloco que sou um vitorioso, felizmente, dentro do partido. Fui
candidato a Prefeito duas vezes e eleito Deputado duas vezes. Sou Líder da
Bancada, portanto me identifico com o partido. Acho que há divergências,
mas temos que procurar saná-las dentro do próprio partido. Vamos,
evidentemente, procurar o bom combate, mas encontro dentro do Partido
dos Trabalhadores uma identificação com os nossos princípios de justiça, de
uma luta por uma melhor distribuição de renda, por reforma agrária, por uma
sociedade que tenha realmente oportunidades e acesso ao progresso para o
qual o País está avançando, mas deixando uma grande maioria
marginalizada. Vamos combater o neoliberalismo aí colocado, que realmente
sacrifica milhares de famílias. Pretendo continuar com muita honra no
Partido dos Trabalhadores. Concluo lembrando o seguinte: nós não
costumamos trocar nem de partido nem de time de futebol, continuo
atleticano e continuo petista. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marco Régis.
O Deputado Marco Régis - Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós também,

em nome do PPS, queremos extemar o nosso pesar pelo passamento do
grande brasileiro Herbert de Souza, o Betinho, e, ao mesmo tempo,
congratularmo-nos com a Mesa da Assembléia, especialmente com o
Presidente Romeu Queiroz, que ontem manifestou o sentimento desta Casa,
em documento lido na reunião ordinária de ontem à noite pelo Deputado
Arnaldo Penna, que a presidiu. O Presidente da Assembléia, entre outras
coisas, disse que "Betinho encamou, para todos os brasileiros, a essência
viva da cidadania, em seu incansável trabalho para despertar consciências e
mobilizar a vontade política de seus compatriotas em favor dos excluídos,
em todos os níveis e em todas as classes da sociedade brasileira". Também
disse o Presidente Romeu Queiroz, sobre Betinho, que "sua dignidade
transcendeu a dimensão pessoal, pois dedicou sua vida, em verdadeira
doação, às causas sociais do seu povo". Acredito que foram bonitas,
comovedoras e de reconhecimento as palavras do Presidente, e as
considero como a manifestação de todos os parlamentares de Minas Gerais
pela perda desse grande brasileiro.

Outro assunto que desejaríamos tratar na tarde de hoje, nesta tribuna, é a
recente inauguração do aeroporto da cidade de Guaxupé pelo Governador
Eduardo Azeredo. Nós, que estivemos lá na última sexta-feira, dia 8 de
agosto, na comitiva de S. Exa. o Governador do Estado, pudemos, como
representante da região Sudoeste de Minas, avaliar a importância que esse
aeroporto terá para toda a região, pois todos sabemos que o Sul e o
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Sudoeste de Minas constituem-se em região de grande densidade
demográfica, e as cidades são muito próximas umas das outras. Portanto, o
aeroporto terá importância para muitas cidades da região.

Ao inaugurá-lo, o Governador concretizou um outro velho sonho regional,
especialmente da cidade de Nova Resende, quando anunciou para breve o
início das obras de asfaltamento da rodovia Muzambinho-Nova Resende.
Esta, cuja conservação cabe ao DER-MG e que foi construída nos idos do
Governo Varias, tem hoje seu asfaltamento como aspiração do povo de
uma cidade que é grande produtora de café e contribui expressivamente
para a economia do Estado - entre as cidades de pequeno portedo Sul de
Minas, é uma das que possuem as maiores frotas de caminhões.

Quando o Governador Azeredo anunciou o início das obras de
asfaltamento da estrada Muzambinho-Nova Resende, ele atendeu aos
reclamos de duas grandes associações microrregionais, a Associação
Microrregional dos Municípios da Baixa Mogiana - AMOG - e a Associação
dos Municípios do Médio Rio Grande - AMEG -, da região de Passos, porque
hoje também está sendo pavimentado o trecho de Passos a Bom Jesus da
Penha. Por conseguinte, Bom Jesus da Penha, que se emancipou há poucos
anos de Nova Resende, em breve poderá ter concretizada essa ligação de
grande interesse regional entre Passos e Guaxupé, por via de Muzambinho.
Na nossa região, ficam apenas duas cidades precisando de obra de
asfaltamento, e elas fizeram um apelo através do Prefeito de Guaxupé, Dr.
Héber Quintella. O pedido foi feito em nome da AMOG e beneficia também
São Pedro da União e Jacui, antiga sede de bispado do Sul de Minas e uma
das mais antigas cidades dessa região, na qual é hoje uma das poucas
cidades sem asfalto.

E ao falar sobre esse evento da cidade guaxupeana, onde esteve S. Exa. o
Governador do Estado, quero agradecer-lhe pelo prometido asfaltamento do
trecho que vai da minha cidade, Muzambinho, a Nova Resende. Queremos
dizer que temos que, desta tribuna, também fazer justiça ao Governador do
Estado. Muitas vezes nós, parlamentares, aqui assomamos para tecer
críticas, fazer reivindicações, e muitas vezes o Governador é duramente
atingido por nós, mas quando os benefícios vão saindo pelo interior do
Estado, aqui também se esquece de que o Governo tem realizado obras.

Temos um breve resumo das obras de asfaltamento, de estradas novas
que o Governador tem entregue a Minas Gerais. Corno obra asfáltica, não
poderíamos esquecer uma obra em cooperação com o Governo Federal e
com empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, que
é a Rodovia BR-381, a Fernão Dias, que liga Belo Horizonte a São Paulo e
também interliga o Norte e o Sul do País. Essa, realmente, é a maior obra
rodoviária do País no momento, que gera empregos e por onde se prevê o
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maior escoamento dos bens de produção deste País. A Rodovia Femão Dias
é o maior marco rodoviário do País no momento. Em Minas o Governador
também trabalha na duplicação da BR-040, Belo Horizonte-Sete Lagoas;
antes do Fórum das Américas o Governo do Estado trabalhou em obras de
melhoria e recapearuento da MG-01 O.

Outras estradas novas que interligam pequenas cidades vão saindo pouco
a pouco, e isso cabe ao Governo do Estado de Minas Gerais. Que cada
Governador que passe, com seriedade, com competência e sobretudo com a
responsabilidade do Governador Eduardo Azeredo, possa realizar obras sem
comprometer fundamentalmente as finanças do Estado, porque não adianta
que as obras sejam feitas às custas de se enterrar financeiramente o Estado
de Minas Gerais.

Nesse aspecto, não estamos aqui como partidário ou militante do partido
do Governador, mas como um Deputado independente, que sabe reivindicar,
que sabe cobrar, mas que também sabe reconhecer o que o Governador faz
pelo Estado. Nesse aspecto, estamos nos lembrando da estrada Abaeté-
Paineiras-Biquinhas, estamos nos lembrando da conclusão do trecho
importante que liga Montes Claros à Rio-Bahia, que é a interligação da BR-
251 com a BR-116, passando por Salinas. Queremos nos lembrar da
construção da estrada de São Bento Abade a Três Corações, no Sul de
Minas, de Januária a Itacarambi, de São João da Ponte a Japonvar e de lbiaí
à BR-365.

E não podemos deixar de enaltecer o Governo do Estado por estar
promovendo obras de recapeamento na nossa região do Sul de Minas,
estradas que aqui já foram reclamadas pelo nosso brilhante companheiro,
Deputado Jorge Eduardo de Oliveira. Tenho certeza de que ele se encontra
agradecido pelas obras de recapeamento que se processam entre Campos
Gerais e Boa Esperança, Areado e Carmo do Rio Claro. Não são obras de
simples "tapa-buraco". São obras de restauração asfáltica. Não conhecemos
o que se está fazendo no importante trecho turístico de Jacutinga a Monte
Sião, mas temos noticia do recapeamento que lá está sendo feito, obra de
grande importância para Minas Gerais.

Outro assunto que queríamos abordar trata da grata satisfação que
tivemos ao ler, ontem, no jornal "Hoje em Dia" um artigo do Deputado
Wilson Pires, que chama o Governador de estadista, citando o episódio da
eclosão da rebelião da PMMG. Queremos, mais uma vez, concordar e
reafirmar a nossa admiração pelo desempenho do Governador Eduardo
Azeredo no trato do episódio da insubordinação da Policia Militar. Ele foi,
realmente, um democrata, tratou do problema com eficiência, evitando o
tratament. duro do Governador Tasso Jereissati, que massacrou a rebelião
do Ceará ás custas, inclusive, de ter nomeado para o comando da Policia
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Militar do Ceará um General do Exército Brasileiro. Aqui, o Governador
Eduardo Azeredo teve no comando da Polícia Militar, Cel. Antônio Gados,
um meu conterrâneo, colega de bancos escolares de minha esposa no
pequeno Distrito de Juréia, no Sul de Minas, O Cel. Antônio Carlos fez sua
carreira militar começando como cidadão comum, desde o curso primário,
tendo feito curso secundário na cidade de Muzambinho. Veio para Belo
Horizonte, onde fez curso no D.l., e aqui começou uma carreira pelo
oficialato da Polícia Militar, galgando, um a um, todos os postos importantes
da PM, até chegar a Cel. da PM. Ele, que é filho de um agricultor benquisto
na cidade de Monte Belo, onde nasceu, precisamente no Distrito de Juréia.
Ele, que seguiu seu pai, um pequeno produtor rural, militante da política no
Município de Monte Belo, porque em toda cidade interiorana, em toda
pequena cidade, todo cidadão tem chance de militância política e até de
passar pela vereança, pela vice-prefeitura e pela prefeitura de sua cidade. O
pai do Cel. Antônio Carlos foi Vice-Prefeito do Município de Monte Belo, ao
lado, por coincidência, de um meu tio em segundo grau, um grande Prefeito,
Ezequiel Bonelli, que governou Monte Belo, cidade do Sul de Minas. Ele tem
a sensibilidade de um filho de agricultor, a sensibilidade de um cidadão
comum que morou numa pequena cidade de Minas Gerais e que ambicionou
a carreira militar, atingindo o oficialato, galgando todos os seus postos,
chegando ao comando da Polícia Militar. Portanto, um homem simples do
povo chegando ao comando da PM. Por isso mesmo, ele, em sintonia com o
Governador Eduardo Azeredo, soube conter a rebelião, negociando,
cedendo, concedendo, porque não se massacram reivindicações
autoritariamente a Fujimori. Rebeliões são negociadas dentro do
entendimento e do diálogo, para que cheguem a bom termo. Portanto,
parabéns, Governador Azeredo. Mais uma vez, a nossa força e a nossa
admiração pelo episódio da Policia Militar e o nosso reconhecimento pelo
trabalho em estradas de Minas Gerais.

Registramos, também, o nosso lamento pela morte de Betinho. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sebastião Helvécio.
O Deputado Sebastião Helvécio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas o motivo que nos traz a esta tribuna, nesta tarde, é uma tentativa
de modernizar o Estado de Minas Gerais, nestes tempos de dificuldade
econômica e de desemprego na atividade produtiva. O que percebemos é
que, desde a implantação do Plano Real, se, por um lado, ele tem sido
instrumento eficaz na tentativa de se melhorar o índice danoso, que
encontramos em nosso País e em nosso Estado, da distribuição da riqueza,
por outro lado, tem-se apresentado como incentivador do desemprego em
Minas Gerais.
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Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, venho trazer, para a apreciação

dos pares desta Casa, um requerimento, alertando o Governador do Estado
e o Secretário da Fazenda para a implantação em nosso Estado de um
sistema tributário que possa receber os benefícios do Sistema Simples,
instituído pelo Governo Federal.

Na realidade, o Simples foi instituído pela Lei Federal n o 9.317, de 1996,
possibilitando a todas as microempresas que se enquadrarem nos critérios
estabelecidos pela lei o pagamento do imposto, em via única do DARF,
ficando dispensadas do recolhimento ou pagamento, conforme o caso, do
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, do PIS-PASEP, do COFINS, da
contribuição social sobre o lucro, do INSS do empregador, do lPI, bem como
das contribuições destinadas ao SESC, SENAI, SENAC, SEBRAE, SENAR,
SERT, SENAT, salário-educação, INCRA e seguros de acidentes do
trabalho.

O art.66 da Constituição Estadual permite que o parlamento mineiro legisle
sobre esse procedimento tributário, mas, quando verificamos a Constituição
Federal, encontramos no seu art. 155, inciso XII, alínea hgfl, o impedimento
no que se refere à aquiescência do CONFAZ.

È por esse motivo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nós, ao
pretendermos beneficiar as micro-empresas e as pequenas empresas de
Minas Gerais, com relação ao ICMS, estamos tomando preventivamente
essa medida de se obter a prévia celebração de convênio no CONFAZ, nos
termos da Lei Complementar n° 24, de 1975, recepcionada pelo art. 34, § 80,
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Carta Federal.

E com esse intuito e com esse espírito, de procurar fazer das nossas Minas
Gerais um Estado cada vez mais justo e, sobretudo, adequado a esse tempo
de globalização da economia, que estamos apresentando esse requerimento.
Esperamos ter o apoio dos nobres pares desta Casa e do Governador do
Estado para que possamos implementar também o Sistema Simples, no que
conceme ao recolhimento do ICMS. E o que tínhamos a dizer. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1* Fase

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

passa à Y Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

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

Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei n° 13.427. Pelo
PSDB: efetivo - José Maria Barros; suplente - Baldonedo Napoleão; pelo
PMDB: efetivo - Antônio Júlio; suplente - Anderson Adauto; pelo PFL: efetivo
- Wilson Pires; suplente - Leonídio Bouças; pelo PT: efetiva - Maria ,José
haueisen; suplente - Adelmo Carneiro Leão; pelo PPB: efetivo - Paulo
Pettersen; suplente - Sebastião Helvécio. Designo. A Área de Apoio às
Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Fiscalização Financeira - na
62a Reunião Ordinária, aprovação dos Requerimentos n°5 2.094197, do
Deputado Alvaro Antônio; 2.119197, do Deputado Antônio Roberto; 2.147,
2.148 e 2.224197, do Deputado Dimas Rodrigues; 2.195197, do Deputado
Sebastião Navarro Vieira; e rejeição do Requerimento n° 2.217197, do
Deputado Dimas Rodrigues; pela Comissão de Agropecuária - aprovação, na
24a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.060196, do Deputado Ivair
Nogueira; e pela Comissão de Saúde e Ação Social - aprovação, na 74fl
Reunião, realizada no dia 718197, dos Projetos de Lei n°s 1.092197, do
Deputado Hely Tarqüínio; 1.199197, do Deputado Leonídio Bouças; e
1.147197, da Deputada Maria José Haueisen (Ciente. Publique-se.); e pelos
Deputados Alencar da Silveira Júnior - falecimento da Sra. Geni Castro
Alvares Guimarães, em Belo Horizonte; Wanderley Ávila - falecimento da
Sra. Alice Soares de Freitas, em Lassance (Ciente. Oficie-se.); e Marcelo
Gonçalves - seu afastamento do exercício do mandato, a partir de 1318197,
nos termos do art. 59 da Constituição do Estado, para assumir o cargo de
Secretário de Estado de Minas e Energia (Ciente. Publique-se.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Arnaldo Penna e outros, em

que solicitam seja convocada reunião especial destinada a homenagear a
Rede Bandeirantes de Televisão pelo transcurso dos seus 30 anos de
atividades. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o art.
244, inciso XXI, do Regimento Interno, e oportunamente fixará a data.
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Votação de Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,
requerimentos da Deputada Elbe Brandão, em que solicita a manifestação
desta Assembléia, junto ao Congresso Nacional, sobre a inclusão do vale do
Jequitinhonha na área da SUDENE; e dos Deputados Gemido Santanna, em
que solicita seja encaminhado ao Procurador da República em Minas Gerais
• ao Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais cópia do pronunciamento
• do material jornalístico que menciona (Oficie-se.); Sebastião Costa (5), em
que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação dos Projetos de
Lei n°s 590195, 676196, 1.122, 1.123 e 1.194197, de sua autoria; Arnaldo
Penna (2), em que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação do
Projeto de Lei n° 1.317197 e que este seja apreciado em reunião conjunta
das comissões a que foi distribuído (Cumpra-se.).

Questão de Ordem
O Deputado Ajalmar Silva - Sr. Presidente, como o Plenário se encontra

vazio, solicito o encerramento, de plano, desta reunião.
• Sr. Presidente - É regimental.

ENCERRAMENTO
• 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 especial de amanhã, dia 13, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa 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 r REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N°41/97
Às quinze horas e dez minutos do dia dezessete de junho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Aílton Vilela, Sebastião Navarro Vieira, Antônio Andrade e
Antônio Júlio (substituindo estes, respectivamente, aos Deputados Geraldo
da Costa Pereira e Anderson Adauto, por indicação da Liderança do PMDB),
Olinto Godinho, Paulo Schettino e Geraldo Nascimento (substituindo este ao
Deputado Gilmar Machado, por indicação da Liderança do P1) e Elbe
Brandão (substituindo esta ao Deputado Amaldo Penna, por indicação do
PSDB), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente "ad hoc", Deputado Aílton Vilela, declara abertos os trabalhos e
informa que a reunião tem por finalidade eleger o Presidente e o Vice-
Presidente da Comissão e designar o relator. A seguir, o Presidente "ad hoc"
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
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Sebastião Navarro Vieira para atuar como escrutinador. Feita a contagem
dos votos, o escrutinador registra a existência de oito cédulas de votação. Os
Deputados Aílton Vilela e Olinto Godinho são eleitos Presidente e Vice-
Presidente, respectivamente, ambos com oito votos. Em seguida, o
Presidente eleito declara empossado como Vice-Presidente o Deputado
Olinto Godinho, a quem passa a direção dos trabalhos. Com  a palavra, o
Vice-Presidente declara empossado o Presidente eleito. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Presidente designa a Deputada Elbe
Brandão para relatar a 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, 12 de agosto de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Elbe Brandão - Jorge Eduardo de Oliveira -

Dimas Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - José Militão - Jorge Hannas -
Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 7a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA

Às nove horas e trinta minutos do dia vinte e seis de junho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Aliton Vilela, Luiz Fernando Faria e Dimas Rodrigues, membros
da supracitada Comissão. Na ausência do Presidente, o Deputado Aílton
Vilela assume a direção dos trabalhos e, havendo número regimental,
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. Encerada a 1 2 Parte dos trabalhos, passa-se à V
Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Prosseguindo, a Presidência procede à leitura de requerimentos
do Deputado Gil Pereira, em que solicita sejam convidados para participar de
reunião da Comissão os Srs. Benjamin Steinbruch, Presidente do Conselho
da Companhia Vale do Rio Doce - CVRD -, Luiz Paulo Serrana, Assessor de
Relações Externas da CVRD, e Eliezer Batista, ex-Presidente da
Companhia, para exporem os planos da nova direção da Vale com relação a
Minas; a Profa. Mercedes Valadares e sua equipe, para discorrerem sobre o
encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência - SBPC -, que
se realizará em julho, em Belo Horizonte, com destaque para a atual
produção científica no Brasil; e os Srs. Francelino Pereira, Senador da
República; Adindo Porto, Ministro da Agricultura, e Byron Costa Queiroz,
Presidente do Banco do Nordeste do Brasil, para prestarem informações
sobre o Programa de Incentivo ao Algodão no Norte de Minas. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são os requerimentos aprovados.
Prosseguindo, a Presidência lê requerimento do Deputado Dimas Rodrigues,
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em que solicita seja realizada visita da Comissão à cidade de Janaúba, com
o objetivo de se avaliar a unidade de ensino da UNIMONTES naquela cidade
e a possível implantação de novos cursos de nível superior na referida
unidade. 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, 12 de agosto de 1997.
Gil Pereira, Presidente - Luiz Fernando Faria - Aulton Vilela.
ATA DA 6? REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini, Roberto
Amaral, Antônio Roberto, Sebastião Helvécio e Gilmar Machado , membros
da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Miguel Martini 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, informa que a
reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta -
Prosseguindo, o Presidente acusa o recebimento do Ofício n° 251197, da
Caixa Econômica Federal, e de ofícios da Associação Comercial de
Varginha e da Associação dos Funcionários Aposentados do CREDIREAL -
ASFAC. Devido à ausência do Deputado Durval Angelo, o Presidente
redistribui ao Deputado Gilmar Machado o Projeto de Lei n° 718196. Logo
após, passa-se à 21 Fase da Ordem do Dia. Com  a palavra, o Deputado
Roberto Amaral emite parecer sobre o Projeto de Lei n° 717196, mediante o
qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno.
Prosseguindo, o Deputado Roberto Amaral, relator do Projeto de Lei n°
738196, emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na
forma do vencido no 1 0 turno com o Substitutivo n° 1. Logo após, o Deputado
Gilmar Machado, relator do Projeto de Lei n° 718196, emite parecer mediante
• qual conclui pela aprovação do projeto na forma do vencido no 10 turno, e
• relator do Projeto de Lei n° 740196, Deputado Antônio Roberto, emite
parecer pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1 0 turno.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados 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, 7 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Durval Angelo - Roberto Amaral - Antônio
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Roberto - José Braga - Sebastião Navarro Vieira.
ATA DA 59a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
As nove floras e quarenta minutos do dia cinco de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Gemido 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 discutir e votar proposições da Comissão e leva ao
conhecimento dos Deputados o boletim das atividades da Comissão de
Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias da Câmara dos
Deputados, relativas ao primeiro trimestre de 1997, o qual se encontra à
disposição dos parlamentares para maiores esclarecimentos. Esgotada a
matéria destinada à ? Parte da reunião, a Presidência passa à V Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Tendo em vista que a matéria a ser apreciada é de autoria do
Deputado Geraldo Nascimento, este passa a Presidência ao Deputado
Ambrósio Pinto. O Deputado Geraldo Nascimento apresenta requerimento
em que solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs. Athos de Carvalho,
Secretário Municipal de Saúde; Lúcia Pacífico Homem, Presidente do
Movimento das Donas de Casa; Rosiene Maria de Freitas, Chefe do Serviço
de Vigilância Sanitária de Belo Horizonte; Gil Nogueira, Presidente do
Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios; Gilberto Diniz
MoRa, Presidente da Associação do Comércio Varejista de Carnes de Belo
Horizonte, e Júlio César Martins Siqueira, Superintendente de Vigilância
Sanitária Estadual, este sugerido pelo Deputado João Leite, para que
discorram sobre a comercialização de carnes e miúdos e sobre a Portaria n°
304, de 1996, que a regulamenta. Requer, ainda, sejam ouvidos na
Comissão os Srs. Raimundo Cândido Júnior, Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil - seção de Minas Gerais, e o Desembargador José
Fernandes Filho, Presidente da Comissão Supervisora dos Juizados
Especiais. Submetidos a votação, são os requerimentos aprovados. O
Deputado Geraldo Nascimento reassume a direção dos trabalhos e tece
considerações relativas às atividades 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, 12 de agosto de 1997.
Geraldo Nascimento. Presidente - Antônio Andrade - João Leite -
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José Militão - Ambrósio Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO No 41197

Comissão Especial
Relatório

Subscrita por 113 dos membros da Assembléia Legislativa e tendo como
primeiro signatário o Deputado Ronaldo Vasconcelios, a proposição em
epígrafe objetiva alterar o art. 53 da Constituição do Estado, que dispõe
sobre as reuniões da Casa em sessão ordinária.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 2415197, a matéria ficou de posse
da Mesa durante o prazo regimental, para receber emendas.

Esgotado o prazo sem ter havido apresentação de emenda, a proposta foi
encaminhada a esta Comissão Especial, para receber parecer, conforme
dispõe o art. 210 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição está conforme a reserva de competência assegurada aos

Estados pela Constituição da República, no § 1 0 do seu art. 25.
A principal alteração promovida pelo projeto consiste na adição de 30 dias

à sessão legislativa ordinária, prevista no "caput" do art. 53 da Constituição
do Estado.

Em que pese à intenção do legislador, há que se atentar para o efeito
negativo da proposição sobre o desempenho das funções do parlamentar, as
quais não se esgotam no interior da sede do Poder Legislativo.

O trabalho do integrante do Poder Legislativo extrapola, até mesmo, as
fronteiras delimitadas pelo constituinte para o início e o fim das sessões
legislativas ordinárias.

Nesse ponto é que se verifica a relevância do período correspondente ao
recesso parlamentar, quando os representantes do povo mineiro se
deslocam até as suas bases para realizar a tarefa política de contactar as
comunidades que os elegeram, com o objetivo de fortalecer os laços
políticos já existentes, identificar e apurar as demandas localizadas. E nesse
período que se busca concretizar a efetiva aproximação do candidato eleito
com os seus eleitores.

Por outro lado, ampliar o período de duração da sessão legislativa
ordinária implicará em restringir a disponibilidade do Deputado Estadual para
realizar uma aproximação maior com os seus representados. Essa é urna
tarefa de cunho político e essencial para o aprimoramento da democracia
mineira. Dela não se pode abdicar.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela rejeição da Proposta de Emenda à
Constituição n°41/97 no 1 0 turno.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Elbe Brandão, relatora - Jorge Eduardo de

Oliveira - Dimas Rodrigues - Sebastião Navarro Vieira - José Militão - Jorge
Hannas - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.238197
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De iniciativa do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Municípios da
Microrregião do Médio Rio Doce - ARDOCE -' com sede no Município de
Governador Valadares.

A proposição foi aprovada no V turno, na forma apresentada, e, agora, nos
termos regimentais, compete a esta Comissão apreciá-la no 2 0 turno, em
caráter deliberativo.

Fundamentação
De acordo com seu estatuto, a ARDOCE tem por finalidade promover a

integração administrativa, econômica e social dos municípios que a
compõem, quer seja prestando-lhes assistência técnica relacionada às
atividades-meio e às atividades-fim, quer seja desenvolvendo ações de
cooperação intermunicipal e intergovemamental.

Isso posto, reiteramos o entendimento de que é justa e oportuna a
concessão de título declaratôrio de utilidade pública à Associação.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.238197

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
José Braga, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 281 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 13 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n° 211197 (encaminha
Projeto de Lei ii° 1.326197), do Governador do Estado; Ofícios e cartão -
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.327 e 1.328197 -
Requerimentos n°s 2.246 a 2.252197 - Requerimento do Deputado Dirnas
Rodrigues e outros - Comunicações: Comunicações dos Deputados Paulo
Schettino (2) e Mauri Torres - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Aílton Vilela, Alencar da Silveira Júnior, Marcos Helênio, Maria José
Haueisen e Dimas Rodrigues - 2 2 PARTE (ORDEM DO DIA): 12 Fase:
Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.416 - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Dimas Rodrigues e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos n°s 2.034, 2.149 e 2.193197; aprovação - 2
Fase: Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo

Carneiro Leão - Aliton 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 - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Geraldo
Nascimento - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Ibrabim .Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José
Braga - José Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira -
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 - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Wanderley Avila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
0 Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 14h15min, a lista de



217
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.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Oljvia, 5a-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Carlos Pimenta, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
"MENSAGEM N° 211197-

Belo Horizonte, li de agosto de 1997.
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 a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado
de Minas Gerais - CODEURB - a doar à Companhia de Habitação do Estado
de Minas Gerais - COHAB-MG - imóvel que especifica.

A medida prevista na proposta acolhe postulação da Secretaria de Estado
da Habitação, que deseja utilizar o imóvel na construção de unidades
habitacionais a serem destinadas, prioritariamente, aos policiais civis e
militares do Estado.

Como se sabe, encontra-se a CODEURB em fase de liquidação
extrajudicial, razão por que não tem planos para o aproveitamento do
terreno, tendo o liquidante da empresa manifestado a sua anuência à
doação.

Tratando-se de providência de inegável interesse público e alto sentido
social, permito-me solicitar a Vossa Excelência seja o projeto apreciado em
regime de urgência, a que se refere o artigo 69 da Constituição Estadual.

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° 1.326197

Autoriza a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de Minas
Gerais - CODEURB - a doará Companhia de Habitação do Estado de Minas
Gerais - COHAB-MG - imóvel que especifica.

Art. 1 0 - Fica a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de
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Minas Gerais - CODEURB -, em liquidação extrajudicial, autorizada a doar à
Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - imóvel
constituído de terreno com a área de 377.230,00m2 e respectivas
benfeitorias, situado nos lugares denominados Vargem da Olaria e Pasto do
Cachoeirão, integrantes das glebas 1, 2, 3, 6 e 9 da Fazenda Boa Esperança,
no Município de Santa Luzia, conforme registro RI, nas matrículas n°s
10.404 e 10.405, no livro 2-AR, fis. 267 e 268, no Cartório do Registro de
Imóveis da Comarca de Santa Luzia.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo destina-se à construção
de unidades residenciais para policiais civis e militares do Estado de Minas
Gerais.

Art. 20 - O imóvel objeto da presente doação reverterá ao patrimônio da
CODEURB se, no prazo de 3 (três) anos, contados da data da publicação
desta lei, não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do
artigo anterior.

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, aos de de 1997."
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 220, do Regimento
Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. José Rodrigues Fonseca, Presidente da Câmara Municipal de
Arínos, encaminhando manifesto de repúdio ao pronunciamento feito pelo Sr.
João Batista dos Mares Guia, então Secretário Adjunto da Educação, no
Município de Buritis, em 1816197. (- A Comissão de Educação.)

Do Sr. Affios de Carvalho, Secretário Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, informando, em atenção ao Ofício n° 1.487197, que o projeto a
que este se refere trata de assunto relativo ao funcionalismo público
estadual, não atingindo a esfera municipal de administração de pessoal.

Do Sr. Djalma Xavier Silva, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores em
Transportes Rodoviários de Belo Horizonte, denunciando atitudes de
empresas de transportes contrárias à legislação trabalhista e solicitando da
Casa medidas contra tais ilegalidades. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)

Da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto, Coordenadora-Geral da Comissão
de Estudos da Cooixlenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Portadora de
Deficiência da Secretaria de Trabalho, solicitando as informações que
menciona, a respeito da adaptação de prédios públicos para facilitar o
acesso de portadores de deficiência física a suas dependências.
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Da Sra. Maria Stela Nascimento, Diretora de Gestão de Pessoal da

Secretaria da Educação, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Marco Régis (regularização da situação funcional dos professores
da Fundação Caio Martins - FUCAM - ), que o assunto foi encaminhado à
Procuradoria-Geral do Estado.

CARTÃO
Do Sr. Sylo Costa, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado,

encaminhando o último número da ORevista do Tribunal de Contas do Estado
de Minas Gerais.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.327197
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos do

Bairro Xangrilâ, com sede no Município de Ubá.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e

Amigos do Bairro Xangrilá, com sede no Município de Ubá.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicarão-
Ari. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1997.
Ambrósio Pinto
Justificação: A Associação de Moradores e Amigos do Bairro Xangrilá é

uma sociedade civil, sem fins lucrativos, que está em funcionamento há dois
anos. A entidade, fundada por iniciativa dos moradores locais com o fim
exclusivo de servir à coletividade e promover a defesa dos direitos dos
cidadãos por meio do fortalecimento dos movimentos comunitários,
representa os interesses dos moradores junto aos órgãos públicos e
privados.

A referida instituição não remunera os membros da sua diretoria, que é
composta de pessoas idôneas, e preenche todos os outros pressupostos
legais exigidos para a declaração de utilidade pública estadual, já tendo sido
declarada de utilidade pública municipal pela Lei n°2.685, de 16110196.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, dc o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.328/97
Altera dispositivos da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que
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consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os incisos III e VI do art. 114 da Lei n°6.763, de 26 de dezembro

de 1975, modificada pela Lei n° 12.032, de 22 de dezembro de 1995,
passam a ter a seguinte redação:

"Art. 114- ......
III - aos interesses de entidades de assistência social, de beneficência, de

educação, de esportes ou de cultura sem fins lucrativos e devidamente
reconhecidas, observados os requisitos previstos em regulamento;

VI - às promoções de caráter esportivo e recreativo, gratuitas ou cuja
totalidade da renda seja destinada a instituição de caridade devidamente
reconhecida.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1997.
Arnaldo Canarinho
Justificação: O esporte amador, principalmente o futebol varziano,

continua sendo uma grande fonte de lazer do nosso povo, levando alegria e
entretenimento às pessoas, principalmente à população de baixa renda.

Por ser um esporte que reúne grandes massas, compostas de pessoas que
expressam idéias e preferências contrárias e diferentes, quase sempre toma-
se necessário o policiamento dos eventos, para garantir a segurança e a
tranqüilidade de atletas e torcedores.

Entretanto, o segmento sobrevive de doações e da boa-vontade de seus
adeptos. As agremiações, que, em sua maioria, não dispõem de recursos
financeiros para aquisição de uniformes e outros materiais necessários, não
podem arcar com o ônus da prestação desse serviço de utilidade pública.

Assim sendo, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.248197, do Deputado Roberto Amaral, solicitando se consigne nos

anais da Casa voto de congratulações com o Presidente da EMATER-MG
pelo excelente trabalho realizado pela Empresa durante o ano de 1996. (- A
Comissão de Agropecuária.)

N° 2.247197, do Deputado Paulo Piau, solicitando seja formulado apelo ao
Governador do Estado com vistas à suspensão da cobrança de taxa pelo
serviço operacional e de assessoria técnica de bombeiro militar.
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N° 2.248197, do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda com vistas a
que submetam ao CONFAZ proposta de instituição de benefícios fiscais do
ICMS para microempresas e empresas de pequeno porte do Estado. (-
Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

N° 2.249197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário de Meio Ambiente com vistas à inclusão do Município de
Abaeté no Programa Minas Joga Limpo. (- A Comissão de Meio Ambiente.)

N° 2.250197, do Deputado Gilmar Machado, em que pede sejam solicitados
ao Secretário da Fazenda o montante dos gastos do Governo do Estado com
a publicidade relativa à destinação dos recursos oriundos da privatização do
CREDIREAL, bem como a relação dos responsáveis pelas informações
veiculadas.

N°2.251/97, do Deputado Gilmar Machado, em que pede seja solicitado ao
Secretário da Educação o montante dos gastos do Governo do Estado, em
1997, com a publicidade relativa à educação. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

N° 2.252197, do Deputado João Leite, solicitando seja encaminhada ao
Tribunal de Justiça do Distrito Federal moção de repúdio pela
desqualificação do assassinato do líder pataxó, Galdino Jesus dos Santos,
como crime hediondo. (- A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Dirnas
Rodrigues e outros.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Paulo

Schettino (2) e Mauri Torres.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Aílton Vilela.
• Deputado Ailton Vilela* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, as estâncias

hidrominerais do nosso Estado constituem um dos mais ricos patrimônios
que possuímos. Por sua beleza natural e pela qualidade de suas águas,
reconhecida em todo o País, e até no exterior, elas se transformaram em
importantes opções turísticas oferecidas por Minas.

A economia desses municípios depende, em grande parte, das atividades
que se desenvolvem em tomo do turismo ecológico e terapêutico e da
comercialização de suas águas minerais, que sempre tiveram boa aceitação
no mercado nacional.

Agora, porém, essa fonte de receita está ameaçada por uma concessão do
Governo Federal, que consideramos inteiramente equivocada. Trata-se da
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Portaria n° 328, de 1 0112195, do Departamento Técnico-Normativo da
Secretaria de Vigilância Sanitária, órgão do Ministério da Saúde, autorizando
a comercialização no País de águas minerais artificiais.

É preciso alertar as autoridades para dois aspectos decorrentes da referida
portaria. Primeiramente, ela está legitimando uma fraude, a qual poderá
afetar a economia de dezenas de cidades, não só em Minas mas em vários
outros Estados brasileiros, que vivem de seus recursos hidrominerais.

Com a autorização dada pela Secretaria de Vigilância Sanitária, foi
lançado no País, recentemente, um produto-piloto com as características a
que nos referimos. É uma água mineral inteiramente artificial, anunciada, em
sua campanha publicitária, como "totalmente pura".

Seu processo de industrialização consiste, simplesmente, na captação de
água da rede pública, tratada e aditivada com sais. A fraude consiste em que
a empresa omite tanto a origem artificial do produto quanto seu sistema de
captação e fabricação, enganando ou, no mínimo, confundindo o
consumidor.

Entrando dessa forma no mercado, as águas minerais artificiais poderão,
com o tempo, desestruturar o funcionamento de todo o setor ligado às águas
naturais, incluindo as indústrias que exploram o produto da maneira
tradicional e as atividades paralelas vinculadas aos recursos hidrominerais.

Em tomo desses recursos, desenvolve-se uma série de atividades culturais
e econômicas, a exemplo do comércio de produtos regionais, da hotelaria,
do turismo ecológico, do qual decorre, naturalmente, a conscientização sobre
a necessidade de se preservar o meio ambiente.

Portanto, ao protestarmos contra a invasão do mercado brasileiro pelas
águas minerais artificiais, estamos agindo não apenas em defesa do
consumidor mas de comunidades inteiras que vivem e dependem
fundamentalmente do que a natureza lhes proporciona.

Em vista das razões expostas, conclamamos os membros deste Legislativo
a se sensibilizarem para o problema e solicitamos à Mesa da Casa que
encaminhe às autoridades competentes uma moção para que seja revista a
citada Portaria, expedida pelo Ministério da Saúde.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Quero cumprimentar V. Exa. por
este pronunciamento em defesa de um grande patrimônio do Estado de
Minas Gerais, que são as águas minerais naturais do nosso Estado. Eu
gostaria de avançar um pouco mais. Tivemos a oportunidade de visitar
algumas estâncias hidrominerais ao participarmos de um congresso de
medicina na cidade de Poços de Caldas, quando verificamos que aquelas
estâncias deveriam ser, de maneira bastante emergente, transferidas para o
domínio dos municípios. Cheguei a essa conclusão mesmo não participando
da vida daquela região, quando observamos, no circuito de Cambuquira, São
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Lourenço e Lambari, estruturas construídas há quase meio século. E não
houve nenhuma preocupação em renová-las. Não há interesse do Governo
em modernizar aquelas estruturas, preparando-as para a disputa do
comércio. E essa portaria vem massacrar esse grande patrimônio de Minas
Gerais. O Governo deveria procurar fazer uma revisão imediata das
estruturas dos órgãos cujo domínio ele mantém economicamente, para
repensar o programa de municipalização. Acabei de ler correspondência do
Governador Eduardo Azeredo passando o patrimônio da CODEURB para a
COHAB. São estruturas que já não têm mais razão de ser, e o Governo as
mantém. Outro exemplo é a CASEMG, que tem silos espalhados por todo o
território de Minas Gerais. A grande maioria desses armazéns estão
fechados, sem uso. E os municípios mudas vezes precisam daquelas
estruturas, pois estão dispostos a investir em programas de agricultura. Se o
Governador Eduardo Azeredo quer um Estado moderno, avançado, se ele
quer a agilidade que a modernidade exige, ele tem, obrigatoriamente, de
fazer revisão de todos esses órgãos. Ele vai ter nosso apoio incondicional
para não manter esses órgãos deficitários exclusivamente por falta de
interesse do próprio Governo de injetar recursos e modernizá-los. V. Exa.
está de parabéns pois defende com muita propriedade essas idéias, mas
gostaria de avançar um pouco mais, como já era nossa intenção, e propor
debate nesta Casa, para que o Governo veja e sinta a necessidade
imperativa de rever a estrutura de tantos órgãos sob o seu domínio, que,
embora deficitários para o Governo, são importantes e poderão ser
modernos e viáveis se transferidos para os governos municipais. Muito
obrigado.

O Deputado Ailton Vilela - Agradecemos o aparte do ilustre colega,
Deputado Canos Pimenta. Realmente é preocupante o que vem
acontecendo em nosso Estado, que possui riqueza e potencial
extraordinários, suas fontes minerais, que devem ser exploradas com a
maior dedicação. E preciso que todos nós nos movimentemos para que o
Governo se sensibilize, criando políticas para esse setor. Assim, estaremos
contribuindo para a preservação dos nossos valores e a manutenção de um
importante setor da economia. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.
• Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Sras. e Srs.

Deputados, telespectadores do Canal 40, canal esse que está quase
completando um ano e cujo requerimento de criação foi de minha autoria,
subo a esta tribuna para desejar boas-vindas ao Deputado Bené Guedes, da
nossa bancada, o PDT, desejando-lhe que continue brilhando na vida
pública, como o fez na Secretaria que acaba de deixar. Seja bem-vindo,



224
Deputado Bené Guedes.

Também desejo um bom trabalho ao Deputado Marcelo Gonçalves, nosso
companheiro, meu amigo particular, que agora ocupa um cargo maior, de
Secretário de Estado, e, sabendo do seu potencial, tenho a certeza de que
aquela Secretaria terá nova dinâmica. Quero também desejar um bom
trabalho ao Secretário da Educação, que toma posse hoje.

Hoje, durante a posse, da qual participei, vi que o Governo está mudando
o seu discurso, e que temos realmente um homem que trabalha, que é sério,
que é de pulso.

Também quero dizer aos colegas que hoje me perguntaram como fica a lei
que acabou com a carteirada" no Mineirão que temos hoje um local especial
naquele estádio, que é uma cadeira paga por um ingresso maior, e hoje a
justiça social impera e todos ali pagam.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wanderley Ávila.
• Deputado Wanderley Ávila disse-me hoje: - tenho que ir ao Mineirão,

porque o Cruzeiro, hoje, é Minas, e, como americano, devo prestigiar. Por
isso estamos desejando boa sorte ao Cruzeiro Esporte Clube, e o trabalho
que o Deputado Wilson Trópia vem fazendo com eles, na concentração, irá
ajudar, certamente.	 -

Tenho certeza de que, hoje, os Deputados Wanderley Ávila, João Leite e
lbrahim Jacob, que faz parte da minha bancada, estarão torcendo para que o
Cruzeiro Esporte Clube mostre que Minas Gerais ainda tem futebol, que
Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, faz parte da história do futebol
brasileiro com times como o Cruzeiro, o Atlético e o próprio América.

Gostaria de lembrar que os Deputados que forem ao Mineirão terão um
lugar diferenciado, mas esse será pago. O Governador, os Deputados, os
Vereadores e todas as autoridades irão pagar ingresso. Hoje, ao passar em
frente ao campo do Cruzeiro, vi uma fila enorme de torcedores. E, como
todos esses torcedores, nós, políticos, estaremos pagando ingresso, já que,
quando todos pagam, ele fica mais barato.

Estarei, num próximo pronunciamento nesta tribuna, depois da aprovação
do meu projeto, mostrando quanto ganharam os times de futebol, como era a
evasão de renda antigamente e como ela não existe hoje.

Temos hoje no Plenário 77 Deputados representando Minas Gerais, mas,
dentro do Mineirão, estará o Cruzeiro Esporte Clube, representando Minas
nos cenários nacional e mundial. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

Deputados, membros da imprensa, estou retomando mais uma vez à tribuna
para reforçar o assunto do qual tratamos ontem, sobre o aporte de capital do
Estado para a AÇOMINAS no valor de R$36.000.000,00. Entramos com um
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requerimento e aguardamos a confirmação da presença do Dr. João Heraldo
para que ele explique quais os objetivos do Estado em investir numa
siderúrgica que tem demonstrado incapacidade administrativa, que não tem
gerado lucros e que tem sido objeto de uma série de intervenções, inclusive
da Mendes Júnior, que, aliás, o Estado, insistentemente, tem protegido e que
deve R$800.000.000,00 á AÇOMINAS.

Agora, um fato novo, porque não viríamos repetir aqui a velha história nem
estamos fazendo acusações. Queremos apenas a confirmação dos fatos. E,
para isso, chamamos a atenção da imprensa, para o que foi publicado no
"Diário do Comércio", na coluna do Cláudio Gontijo, "Reestatizando a
AÇOMINAS", em que ele faz um comentário sobre a AÇOMINAS. Um
pequeno parágrafo eu gostaria de ler, pois ele mostra como é muito grave a
situação. (- Lê:)

"Em termos imediatos, quem poderia sair perdendo nessa história toda é o
próprio Secretário, que tem assento no Conselho de Diretores da empresa
(um dos mais bem-remunerados do País), e que perderia o posto caso a
participação do Governo Estadual fosse diluída".

É muito sério dizer que um Secretário da Fazenda é membro de um dos
conselhos de Diretores mais bem-remunerados. Quer dizer: é esse o
interesse do Estado em jogar R$38.000.000,00 numa siderúrgica? E para
garantir a manutenção do Secretário nesse posto? Quais seriam os outros
objetivos?

Essa resposta precisa ser dada, sim, não só aos Deputados - porque o
problema da fiscalização não cabe somente aos parlamentares -, mas
também à sociedade, que espera seja aprovada, nesta Casa, a ouvidoria do
povo. Aí, sim, teremos um fórum competente, em que qualquer cidadão
poderá chegar e mostrar as irregularidades, qualquer tipo de corrupção, ativa
ou passiva, de um funcionário público estadual. Aliás, esperamos que esta
Casa vote o projeto da ouvidoria do povo com certa urgência.

Seria um "ombudsman" que estaria presente, fiscalizando, encaminhando
para o Ministério Público e para o Poder Judiciário todo tipo de
irregularidades. Fica a dúvida agora. Qual é, de fato, o interesse nesse caso?
Se for para garantir uma remuneração como conselheiro, a situação é
bastante grave. Aliás, existem muitas dúvidas que precisam ser respondidas.
Quando o Estado se retira da função de banqueiro, temos que concordar, em
parte. Mas também achamos curioso quando um diretor-presidente de um
Banco fica conversando com o Secretário da Fazenda e não participa do
leilão, trazendo prejuízo para o processo de venda do CREDIREAL. E claro
que um participante a mais iria valorizar o leitão, e o resultado não seria de
apenas R$120.000.000,00. É para se perguntar será que o Presidente desse
Banco deixou de participar do leilão apenas porque estava tomando um
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cafezinho no aeroporto, ou ele teria outros interesses?

Mas é importante saber quanto é que está ganhando o Secretário nesse
Conselho Diretor. Aqui está-se dizendo que e'"um dos mais bem-
remunerados do País", e que ele perderia. A não ser que isso servisse
apenas para beneficiar, mais uma vez, a Mendes Júnior, que está devendo
R$800.000.000,00 à AÇOMINAS. Então, ficam essas perguntas no ar. Que o
Secretário não fique adiando e marque para quarta-feira, dia 20, na
Comissão de Administração Pública, sua vinda aqui, para esclarecer essas
duas situações. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José i Haueisenj.
A Deputada Maria José Haueisen - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

senhores que me escutam nos gabinetes e nos corredores, há algum tempo,
o Sr. Bresser Pereira esteve nesta Assembléia para falar sobre a quebra da
estabilidade. Naquela ocasião, ele afirmou que não haveria nenhum perigo
de quebra da estabilidade por motivos de perseguições políticas, porque, no
Brasil, o povo é civilizado. Disse também que vivemos com autoridades
civilizadas, que não iriam perseguir nenhum funcionário público por eles não
terem idéias que combinem com as suas. Achamos interessante a expressão
do Sr. Bresser Pereira. Ele mostrou, claramente, que não conhece os rincões
do nosso país.

Quero relatar dois fatos que ocorreram recentemente. O primeiro
aconteceu na cidade de ltaobim. Há pouco tempo, o Governador Eduardo
Azeredo esteve naquela cidade com alguns políticos, correligionários seus.
Na ocasião, houve uma manifestação de professores que não aceitavam a
municipalização da educação. Esses professores se manifestaram e,
naturalmente, usaram cartazes e vaiaram o Governador e sua comitiva.
Dentro de um processo democrático, dentro de um país onde impera a
democracia, isso é perfeitamente normal. Todas as autoridades democratas
sabem conviver com isso. A comitiva afastou-se da cidade, mas a Prefeita
de ltaobim não aceitou aquele ato. Considerou-o irreverente, hostil, grosseiro
e abusivo, fazendo denúncias à Superintendência de Teôfilo Otôni, à qual
estão subordinados aquela escola e aqueles professores. A Superintendência
mandou averiguar, houve uma certa pressão, uma certa coação dos
professores, sobretudo daqueles que lideraram o movimento, mas parece
que a coisa está apaziguada. Não houve outra investigação. Acredito que a
Superintendência de Teófilo Otôni teve o bom senso de dar o caso por
encerrado.

Agora, chega-nos uma notícia de Cruzília, cidade de uma região civilizada
e com um povo civilizado. Na quinta-feira passada, uma televisão de
Varginha, afiliada à Rede Globo, entrevistou um Vereador da cidade, o Sr.
André Luiz Machado, que fez algumas denúncias em relação à
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administração do Prefeito, o Sr. Domingos Lollobrigida de Souza. Ele
denunciou que 150 crianças da zona rural estavam sem escola, porque as
kombis que deveriam transportá-las estavam quebradas. Lembrem-se de
que estamos saindo de um recesso escolar e houve tempo para que esses
carros fossem consertados, para estarem prontos no dia 4 de agosto, a fim
de transportar as crianças. Outra denúncia foi a de que o posto de gasolina
da cidade se recusa a fornecer combustível para os carros da Prefeitura,
porque esta deve ao posto R$16.000,00. Disse ainda que a Prefeitura está
com o pagamento dos funcionários atrasado. Esses foram os fatos relatados
pelo Vereador André Luiz Machado, da cidade de Cruzília. E fez coro com
ele, nas denúncias, uma professora chamada Maria das Dores, cujo
pagamento está atrasado. Isso foi o suficiente para o Prefeito ameaçar céus
e terra e chamar essa professora, diante das autoridades, para um inquérito
administrativo. E mais ainda: ele atacou o Vereador que fez a denúncia, o
Sr. André, exigindo que o Gerente do Banco do Brasil de Cruzília o
transferisse. A cidade foi agitada por esses fatos. Evidentemente, alguns que
ficaram a favor do Prefeito, pois estão acostumados a dobrar a coluna, a
beijar as mãos das autoridades; renderam-se e acharam um absurdo que um
Vereador e uma professora criticassem o imortal Prefeito da cidade de
Cruzília, o Sr. Domingos Lollobrígida de Souza. O Vereador foi convidado a
ficar em uma salinha reservada no Banco do Brasil, uma vez que era caixa
de lá, para não ser visto pelo Prefeito e seus servidores. Mais ainda, o
Superintendente do Banco do Brasil de Juiz de Fora, o Sr. José Afonso, foi a
Cruzília para convencer o Sr. André Luiz a pedir transferência da cidade.
Ora, isso significaria, pura e simplesmente, a cassação do Vereador, que foi
eleito pelo povo de Cruzília e está lá cumprindo a sua obrigação,
denunciando irregularidades, trabalhando pelo bem-estar social do povo,
reivindicando escolas para as crianças. Ele está sendo convidado a pedir a
sua transferência para outra cidade para não incomodar o Prefeito, que
ameaçou tirar do Banco todos os recursos que a Prefeitura tem lá, paralisar
as suas contas e conseguir, também, que os seus seguidores não tenham
mais ligações com o Banco do Brasil. Veja o senhor a que ponto chegamos!
Essa é uma cidade de uma região civilizada, com um povo civilizado, onde
um Vereador não pode exercer a sua obrigação, que é denunciar e fiscalizar
o Prefeito.

Uma professora é obrigada a trabalhar sem receber salários e a
permanecer caladinha, porque o manda-chuva, o todo-poderoso Prefeito não
admite reclamações, nem censuras. Eu gostaria, numa hora dessa, que o Sr.
Bresser Pereira e todos aqueles que defenderam a queda da estabilidade
tomassem conhecimento desses fatos, porque, se existem Prefeitos corretos,
Prefeitos que administram bem, que são honestos, que sabem respeitar o
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direito dos outros, que sabem agüentar a censura, em muitos outros lugares
existem autoridades desse naipe, dessa qualidade. Ora, se o Prefeito se
sentiu injuriado, se houve calúnia por parte do Vereador e por parte da
professora, cabia a ele entrar com uma denúncia, com uma queixa-crime, e
não, por debaixo dos panos, fazer a sua pressão e querer castigar quem está
no legítimo direito de defesa do povo e no legítimo direito de defesa do seu
emprego e do seu salário. Gostaríamos que os senhores prestassem atenção
em outras cidades para ver como reagem aqueles que foram colocados à
frente de uma Prefeitura, à frente de um governo, mas que estão totalmente
despreparados para conviver com a civilização e com a democracia. E o que
tinha a dizer. Obrigada.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dimas Rodrigues.
• Deputado Dimas Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, demais pessoas presentes nas galerias; não
poderíamos deixar de falar um pouco sobre a reunião que tivemos hoje, na
Comissão de Agropecuária, em que falamos sobre a reabertura do Frigorífico
Kaiowa, em Janaúba. E um dos maiores frigoríficos da América Latina e está
implantado próximo a um dos maiores projetos de irrigação da América
Latina. Queremos dizer que o frigorífico da nossa cidade, Janaúba, da qual
tive o orgulho de ser Prefeito, gerava 51% do ICMS, gerava 400 empregos
diretos e mais de mil indiretos. Então, Sr. Presidente, esse frigorífico atendia
a toda a região Norte de Minas e também comprava bois do Oeste de Minas,
do rio Doce e de várias partes do Estado.

Estivemos reunidos com diversos assessores do Governo do Estado, com
o Presidente do IMA, com a Secretaria da Fazenda, com o INDI e
reivindicamos a abertura do Frigorífico Kaiowa. Estiveram também presentes
o Prefeito Municipal de Janaúba, o Presidente da Cooperativa dos
Produtores Rurais de Janaúba e o Presidente da Associação dos Produtores
Rurais de Montes Claros, Dr. Rômulo. Então, pedimos ao Governador do
Estado que nos dê incentivos, a fim de que possamos reabrir esse frigorífico,
que é de muita importância para o Norte de Minas e para todo o Estado.

O Deputado Carlos Pimenta (Em aparte) - Eu queria participar do
pronunciamento de V. Exa., Deputado Dimas Rodrigues, primeiro, para
testemunhar o trabalho que o Deputado do Norte de Minas e de Janaúba
vem fazendo, num trabalho incansável, para ter êxito nesse propósito, na
difícil missão de reabrir o Frigorífico Kaiowa. Somente quem conhece
Janaúba, quem conhece o Norte, somente quem já teve oportunidade de ir
àquelas instalações que estão fechadas, trancadas a cadeado, é que pode
ter, mais ou menos, uma idéia da importância e da grandeza do trabalho que
V. Exa. vem empreendendo em favor de Janaúba. A empresa gerava 500
empregos diretos e era responsável por quase 50% do ICMS de Janaúba,
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uma cidade com mais de 60 mil habitantes, uma cidade-pólo, uma cidade
em desenvolvimento. E esse frigorífico, de uma forma inexplicável, está
fechado com cadeado, sem nenhuma perspectiva de ter as portas reabertas.
V. Exa. vem peregrinando, batendo à porta das autoridades; já tive
oportunidade de acompanhar V. Exa. à Secretaria de Agricultura, ao
Governador do Estado, mostrando essa necessidade, que não é do
Deputado Dimas Rodrigues, porque V. Exa. não é dono do frigorífico, mas é
do município. Janaúba tem uma taxa muito grande de desenvolvimento, e a
região constantemente é assolada pelo flagelo da seca, sem perspectiva de
frentes produtivas. E essa empresa, que é viável, encontra-se fechada. Além
do prejuízo social que isso vem causando, notamos que a saúde do povo do
Norte de Minas está sendo colocada numa situação, até mesmo, de perigo,
porque, com o fechamento do Frigorífico Kaiowa, proliferam "frigomatos":
quase 90% dos bois da região são abatidos no mato, sem nenhuma higiene,
sem controle, pondo em risco a saúde das pessoas que consomem a carne e
levando a uma evasão enorme de riquezas e de impostos que deveriam ser
do Governo do Estado. Se, por uni lado, o frigorífico está fechado, por outro,
muitos municípios estão querendo construir o seu pequeno matadouro
público. O IMÃ chegou, até mesmo, a distribuir uma planta para abater 5, 10,
20 reses por dia. Cheguei a ficar.eufórico, achando que viria um programa
para ajudar as prefeituras, mas ficou apenas nessa distribuição de plantas.

Encerro o meu aparte dizendo que V. Exa. tem a solidariedade desta Casa.
O trabalho feito hoje, aqui, prova e comprova a nossa preocupação, junto
com V. Exa. Gostaria que essa empreitada do Deputado Dimas Rodrigues
lograsse êxito e fosse reaberta aquela importante empresa no Norte de
Minas. Muito obrigado.

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradeço o aparte do Deputado Carlos
Pimenta. Queremos dizer, Sr. Presidente, que o nosso rebanho do Norte de
Minas tem saído para o Nordeste clandestinamente. O nosso Estado está
perdendo muito com a arrecadação do ICMS referente aos frigoríficos.
Apenas no Município de Janaúba temos 90 mil cabeças de boi, e temos
1.800.000 cabeças no Norte de Minas.

Então, Sr. Presidente, temos certeza de que o Governador está olhando
para o Norte com bastante carinho. E esperamos que S. Exa., juntamente
com o Secretário da Fazenda, dê esse incentivo àquela região, que tanto
está precisando. Estamos ali bem distantes de um frigorífico. Os pecuaristas
daquela região estão vendendo os bois para o Nordeste e para outros
frigoríficos bem distantes da região. Esperamos, Sr. Presidente da Comissão
de Agropecuária, um grande apoio da sua parte para que possamos reabrir
aquele frigorífico.

0 Deputado João Batista de Oliveira (Em aparte) - Nobre Deputado Dimas



230
Rodrigues, não poderia perder a oportunidade de aparteá-lo e gostaria que V.
Exa. levasse ao povo de Janaúba os nossos cumprimentos. Gostaríamos de
cumprimentá-lo, pessoalmente, pelo seu trabalho de liderança local e
regional, que conhece as dificuldades daquela região, de uma cidade que
atrai problemas sociais. Pessoas necessitadas de outras regiões sempre
acorrem para Janaúba.

Fico muito satisfeito de ouvir de V. Exa. uma notícia tão boa. É bom saber
disso, porque o desenvolvimento de cada região deve-se dar de acordo com
a sua vocação: lá se cria gado, nada mais justo que se tenha um frigorífico,
para industrializar, para dar emprego, principalmente com a nova legislação
da carne, que tem que chegar empacotada nos açougues.

Gostaria de cumprimentá-lo e dizer que, se uma Mercedes vai para Juiz de
Fora, e não para Janaúba, lamentamos muito. Mas festejamos também
quando Janaúba mostra que está disposta a trabalhar para o seu
desenvolvimento e dar uma contribuição para o desenvolvimento do Estado
de Minas Gerais. Com certeza, com a instalação do frigorífico e com o
sucesso que se espera, Janaúba vai contribuir para o desenvolvimento e a
distribuição de renda em toda a Minas Gerais.

Cumprimento V. Exa. mais uma vez. Que V. Exa. transmita ao povo de
Janaúba a alegria que causou a todos nós essa noticia. Muito obrigado.

O Deputado José Braga (Em aparte)* - Deputado Dimas Rodrigues, eu me
associo às palavras de V. Exa. nesse instante em que o Estado de Minas
busca seu desenvolvimento através da industrialização. Ouvimos, hoje, do
próprio Governador Eduardo Azeredo, que um dos grandes problemas de
Minas é a desigualdade.

Sabendo que uma das buscas do Governo é o desenvolvimento e a
industrialização do Estado, o nosso aparte vem exatamente na linha do
pronunciamento do colega João Batista de Oliveira, no sentido de que,
sendo o Norte de Minas uma região onde a economia é baseada
essencialmente na agropecuária, lá já tivemos o infortúnio de ver fechado o
FRIGONORTE e o FRIGOKAIOWA, que é de Janaúba. Não podemos
entender como nós, do Norte de Minas, vamos buscar indústrias, se não
conseguimos manter ali as que beneficiam o que é fundamental na
economia da região.

Dessa forma, associo-me ao discurso de V. Exa. e desejo que Janaúba
tenha êxito devido ao trabalho de V. Exa., porque, tenho certeza, isso
repercutirá em todo o Norte de Minas e abrirá novos horizontes para o
progresso e a responsabilidade dos que ali colocam indústrias e procuram
um bom gerenciamento. Que não continuemos a assistir aos fatos negativos
relativos à industrialização do Norte de Minas. Muito obrigado.

0 Deputado Wilson Pires (Em aparte) - Caro Deputado Dimas Rodrigues,
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quero parabenizá-lo pela iniciativa do seu pronunciamento neste Plenário e
dizer o seguinte: estamos de pleno acordo. Acreditamos ser de grande
importância a volta do funcionamento daqueles frigoríficos que estão
desativados. No entanto, caro Deputado, entendemos que os produtores
rurais não podem ficar à mercê dos intermediários, dos donos de frigoríficos.
Precisamos ter competência para colocar os frigoríficos como instrumento de
trabalho dos produtores rurais, para que eles possam realmente fazer a
comercialização do seu produto. Entendemos a necessidade de se
mobilizarem os produtores rurais da região de V. Exa. e da minha, porque
padecemos dos mesmos males no Nordeste de Minas Gerais.

Temos na nossa cidade, Teófilo Otôni, 13 cidade do Estado de Minas
Gerais, também um frigorífico fechado, que tem capacidade para abater 600
bois diariamente. Hoje esse frigorífico serve apenas de depósito. Isso faz
com que os nossos produtores rurais não tenham como colocar o seu
produto. Portanto, é importante que os frigoríficos voltem a funcionar. É de
grande importância, inclusive para a industrialização das nossas regiões,
como disse o nosso ilustre Deputado José Braga, mas dentro da nossa
realidade e da nossa vocação, porque não adianta industrializar nossas
regiões com produtos que não são compatíveis com elas.

Temos que ver qual a vocação industrial das nossas regiões, voltada para
a indústria de calçados e de couros, resultante do abate dos nossos
rebanhos, fábricas que possam também aproveitar os subprodutos dos
nossos rebanhos. Isso é de grande importância. Está de parabéns o grupo do
Norte de Minas quando tenta viabilizar esse frigorífico. Vocês têm
demonstrado competência nesta Casa. Sempre tenho dito que a
competência dos colegas parlamentares do Norte de Minas tem alavancado
o progresso daquela região. Quero sensibilizar meus colegas, a Deputada
Maria José Haueisen, minha colega de trabalho, e também o meu colega
Kemil Kumaira, para que possamos também ter essa competência de fazer
com que o Nordeste de Minas tenha a representação que necessita e que
precisa, para fazer com que o Governo possa entender a necessidade de
promover o nosso desenvolvimento e diminuir as desigualdades regionais do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Dimas Rodrigues - Agradecemos as palavras do Deputado
Wilson Pires. Queremos dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que
acreditamos no trabalho sério que tem prestado o nosso Governador
Eduardo Azeredo. E temos a certeza de que o nosso Governador está
olhando seriamente para aquela região e que nos ajudará a reabrir o
Frigorífico Kaiowa. Vamos unir forças, todos os Deputados norte-mineiros,
toda a sociedade rural norte-mineira, todos os presidentes de cooperativas,
os Prefeitos da região, para reabrirmos aquele frigorífico. Quero agradecer
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ao nobre Presidente e aos nobres Deputados. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

? PARTE (ORDEM DO DIA)

1  Fase

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

passa à ? Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

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

Emitir Parecer sobre o Veto Total à Proposição de Lei n° 13.416. Pelo PSDB:
efetivo - Deputado Roberto Amaral; suplente - Deputado José Maria Barros;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Antônio Júlio; suplente - Deputado Anderson
Adauto; pelo PDT: efetivo - Deputado lbrahim Jacob; suplente - Deputado
José Braga; pelo PSD: efetivo - Deputado Irani Barbosa; suplente - Deputado
Dinis Pinheiro; pelo PTB: efetivo - Deputado Ambrósio Pinto; suplente -
Deputado Paulo Schettino. Designo. A Área de Apoio às Comissões.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados Paulo Schettino (2) -
falecimento do Sr. Evandro Rodrigues de Oliveira, em Timóteo, e do
Detetive Elvis Moreira da Silva, em Belo Horizonte; e Mauri Torres -
falecimento da Sra. Conceição Mendes, em João Monlevade (Ciente. Oficie-
se.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - O Deputado Dimas Rodrigues e outros vêm requerer à

Mesa, na forma regimental, seja realizada reunião especial em homenagem
à memória do sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno e oportunamente fixará a data.
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Votação de Requerimentos

- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,
os Requerimentos n os 2.034197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que
solicita seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido
de informações acerca das providências de ordem judicial tomadas quanto
às recomendações da CPI para Apurar Possíveis Irregularidades no
Programa de Habitação Popular, a Cargo da COHAB-MG; 2.149197, da
Comissão de Defesa do Consumidor, em que solicita seja encaminhado
pedido de informações ao Diretor-Geral do DER-MG e ao Superintendente
da Administradora de Terminais sobre a cobrança de taxas e tarifas de
serviços prestados pela rodoviária de Belo Horizonte, na forma que
menciona; e 2.193197, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita sejam
encaminhadas ao Sr. Aluísio Pimenta, Reitor da UEMG, para a devida
resposta, as perguntas feitas por ocasião de sua vinda a esta Casa para falar
sobre a implantação dessa Universidade (Oficie-se.).

22 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 12 Fase, a Presidência

passa à 23 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Dilzon Meio - Verifica-se, de plano, que não há número

regimental para as votações e para a continuação dos trabalhos. Em vista
disso, solicitamos ao Presidente que encerre de piano a presente reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

número regimental para continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando os Deputados para a especial de logo mais, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã,
dia 14, 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 iea REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Gemido Rezende, Cleuber Carneiro e Maria
Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga, Durvai
Angelo e Roberto Amaral, membros da Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária; e Ermano Batista, Corregedor. Havendo número regimental,
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o Presidente, Deputado Romeu Queiroz, declara abertos os trabalhos, após o
que é a ata da reunião anterior lida e aprovada. Isso posto, o Presidente
informa que a reunião 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. 30 , III, 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 Meio, relator pela Mesa da Assembléia, e José Braga, relator pela
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 Social Nossa Sra.
Fátima, Ação Social Santo Antônio Vargem Alegre, Andarai Esporte Clube,
Asilo São Vicente Paulo - Buenópolis, Asilo São Vicente Paulo - Rubim, Asilo
São Vicente Paulo - Santo Antônio Monte, Assistência Social Comunitária,
Associação Amigos Moradores Bairro Vila Nova, Associação Amigos Trab.
Peq. Prod. Rur. Reg. Campos Eliseos, Associação Amparo Criança Idoso,
Associação Apoio Atividades Comun. Rio Acima, Associação Apoio
Atividades Comun. Turmalina, Associação Aposentados Pensionistas
Carpinteiros São José, Associação Assist. Social Divinópolis, Associação
Benef. Cristã Cultura Esporte Assist. Social, Associação Benef. Cristã
Formoso, Associação Benef. Irmão Sol Irmã Lua, Associação Brasileira
Pesquisa Criação - ABPC, Associação Centro Comun. Infantil, Associação
Comun. Ação Social Educacional Médio Piracicaba, Associação Comun.
Açucena, Associação Comun. Bairro Jardim Bandeirantes, Associação
Comun. Bairro Menezes, Associação Comun. Bairro Niterói, Associação
Comun. Bairro São Sebastião, Associação Comun. Benef. Bom Samaritano
Itinga, Associação Comun. Conceição Minas, Associação Comun. Desenv.
Rural Município Conceição Pará, Associação Comun. Desportiva Bairro
Garcias, Associação Comun. Desportiva Bairro Novo Horizonte, Associação
Comun. Distrito Buarque Macedo, Associação Comun. Educacional Belo
Oriente, Associação Comun. Flor Maio Vila Maneta, Associação Comun.
Grupo Jovens Pedra Bonita, Associação Comun. Independ. Pró-
Melhoramentos B. Sta. Cecilia, Associação Comun. Jampruca, Associação
Comun. Mangal, Associação Comun. Moradores Bairro Jaçanã, Associação
Comun. Pedra Corrida, Associação Comun. Peniel Ipatinga, Associação
Comun. Produtores Rurais Comunidade Brejãozinho, Associação Comun.
Rural Ana Amélia, Associação Comun. Seara Luz, Associação Comun. Trab.
Rur. Urb. Peq. Propriet. Frei Gaspar, Associação Comun. União Formiga,
Associação Comun. Vau, Associação Comun. Vila Santa Rosa, Associação
Comunidades lbiaí, Associação Desenv. Comun. Buriti Grande, Associação
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Desenv. Franciscópolis, Associação Esportiva Comun. Conjunto Henrique
Sapori, Associação Feminina Barreiro Raiz, Associação Idealistas
Gouvelanos, Associação Medinense Esportes, Associação Moradores
Agrovila Dona Antonina Almeida Neves, Associação Moradores Bairro Brasil,
Associação Moradores Bairros Recanto Praia N. Vista S. Conrado,
Associação Moradores Guaxima, Associação Organização Povo Sofrido
Córrego Café, Associação Pais Amigos Excepcionais - Lagoa Santa,
Associação Pequenos Produtores Rurais Cor. Tabul. Mararnbaía, Associação
Pequenos Produtores Rurais Região Salinas V, Associação Pequenos
Produtores Rurais Santa Maria Baixio, Associação Produtores Rurais Pedra
Preta, Associação Prot. Assist. Matem. Inf. Creche Watfa D. Abrão,
Associação Rural Moradores Periquito, Associação Servidores Cristãos -
ACRISPU, Associação Teatro Bonecos Estado Minas Gerais, Associação
Unida São Sebastião Boa Vista, Augusta Respeitável Loja Simbólica
Obreiros Paz, Boca Futebol Clube, Brigada Ecológica, Caixa Escolar Bairro
Jardim Europa, Caixa Escolar Carlos Luz, Caixa Escolar Dom João Rezende
Costa, Caixa Escolar Dr. João Porfirio, Caixa Escolar José Francisco Matos,
Caixa Escolar Professora Evangelina Meirelles Miranda, Caixa Escolar São
Tomaz Aquino, Caixa Escolar Ues Prefeito José Romero Duque, Cáritas
Diocesana Paracatu, Cavalhada Santo Antônio, Centro Assistencial
Descobertense, Centro Comun. Amor Fraternidade, Centro Comun. Rural
Aracitaba, Centro Espírita Galáxia, Centro Espirita Miguel Arcanjo, Centro
Recuperação Assist. Social Integrada, Centro Recuperação Educação
Integração Amparo, Centro Social Assist. Comunitária, Clube Mães Núcleo
Pitangui, Colônia Pescadores Z-2, Comunidade Paroquial Timóteo -
COPATI, Conart Minas - Conviver Arte Minas, Congado Nossa Sra. Rosário
Catupe, Conselho Central São Domingos Sávio Barreiro, Conselho Defesa
Moradores Vila Pinho, Conselho Desenv. Comun. Casa Nova, Conselho
Desenv. Comun. Cercado, Conselho Desenv. Comun. Delfim Moreira,
Conselho Desenv. Comun. Meia Laranja, Conselho Desenv. Comun.
Povoado Pega-Bem, Conselho Desenv. Comun. Rural Vargem Grande,
Conselho Desenv. Comun. Santo Antônio Cruzeiro, Conselho Desenv.
Comun. Sem Peixe, Conselho Desenv. Comun. Tuiutinga, Conselho Desenv.
Rio Peixe, Conselho Desenv. Rural Setubinha, Conselho Particular Som
Despacho SSVP, Creche Assistencial São Bernardo, Creche Comun. Pingo
Gente, Creche Comun. Tia Francisca, Creche Menino Deus - Belo Horizonte,
Creche Stefânia Falcão Margotti, Departamento Assist. Méd. Social Lj. M.
Frat. Ubaense - DAMES, Educandário Família Nazaré, Escola Samba
Avenida Carlos Alves, Faculdades Unidas Norte Minas - FUNORTE,
Fundação Arte Coral Paulo VI, Fundação Benjamin Guimarães, Fundação
Educacional Patos Minas, Fundação Escola Vida, Fundação Paulo VI,
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Fundação Tino Cunha, Grêmio Comun. Alípio Meio, Grêmio Recreativo
Escola Samba Internacional, Grupo Assistencial Mulheres Mana Pereira
Silva, Grupo Carrossel Produções Artísticas, Grupo Espírita Caminho Luz,
Guarany Esporte Clube - Machado, Hospital Fraternidade Pescador, Hospital
Frei Caetano Maternidade Santa Tereza, Hospital São Vicente Paulo -
itanhomi, Instituto Auxiliadora, instituto Reeducação Santa Teresinha, Lions
Clube Lagoa Prata, Mocambique Rosário Fátima, Movimento Social São
José Pró-Tuberculosos, Núcleo Assist. Social Fraternidade Amor Paz,
Núcleo Comun. Progresso Lavras, Obras Sociais Grupo Espírita Paulo
Tarso, Orfanato Nossa Sra. Amparo, Pequi Esporte Clube, Prefeitura
Municipal Carvalhos, Prefeitura Municipal Congonhal, Prefeitura Municipal
Coração Jesus, Prefeitura Municipal Cristina, Prefeitura Municipal Martins
Soares, Prefeitura Municipal Moro Pilar, Prefeitura Municipal Santana
Montes, Projeto Basquetebol Futuro, Projeto Social Grande Rei, Santa
Cecilia - Associação Beneficente Assistência Social, Serviço Obras Sociais -
São Gonçalo Sapucaí, Sindicato Rural Lagoa Grande, Sociedade Comun.
Beneficente São Pedro, Sociedade Dorense Proteção Maternidade Infância,
Sociedade Musical Sra. Rosário, União Comun. Imbê. 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, 12 de agosto de 1997.
Cleuber Carneiro, Presidente - Dilzon Meio - Marcelo Gonçalves - Elmo

Braz - Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - José Militão.
ATA DA la REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N° 12/95
Às quinze horas e trinta minutos do dia dezessete de outubro de mil

novecentos e noventa e cinco, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Ajalmar Silva, Bonifácio Mourão, Carlos Murta,
Leonidio Bouças, Marcos Helênio, Arnaldo Penna, Olinto Godinho, Péricles
Ferreira e José Maria Barros (substituindo os dois últimos aos Deputados
Maria Olivia e Kemil Kumaira, respectivamente, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, 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. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar o Parecer para o 1 0 Turno da
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Proposta de Emenda à Constituição n o 12195. Estando ausente o relator,
Deputado José Henrique, o Presidente redistribui a matéria ao Deputado
Leonídio Bouças, que emite parecer pela aprovação da referida proposição.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
informa que a próxima reunião será convocada por meio de edital, determina
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva - Kemil Kumaira -Miguel Martini

- Sebastião Navarro Vieira - Paulo Piau - Geraldo Nascimento - Ambrósio
Pinto.

ATA DA 52a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

Às nove horas do dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dimas Rodrigues,
Glycon Terra Pinto, José Henrique e Ivair Nogueira, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Dimas
Rodrigues, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José Henrique
que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é
subscrita pelos membros presentes. O Presidente comunica que a reunião
marcada para o dia 2616197 não ocorreu em virtude da ausência de
"quorum", estando presentes os Deputados Dimas Rodrigues e Ronaldo
Vasconcellos. A seguir, informa que a reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e passa à 2a Parte da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação
do Plenário. O Presidente, na ausência do relator anteriormente designado,
redistribui ao Deputado José Henrique o Projeto de Lei Complementar n°
21197, que dá nova redação ao art. 70 da Lei Complementar n° 26, de
1411193, que dispõe sobre normas gerais relativas ao planejamento e à
execução de funções públicas de interesse comum, a cargo da região
metropolitana, sobre as atribuições, a organização e o funcionamento da
Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá
outras providências. O relator emite seu parecer, que conclui pela rejeição
da Emenda n° 2. Submetido a discussão e votação, é aprovado o parecer.
Encerrada essa fase, passa-se à discussão e à votação de proposições que

' dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a discussão e votação, é
aprovado o Projeto de Lei n° 1.238197 (relator: Deputado José Braga).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

j	parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1997.
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Ronaldo Vasconcelios, Presidente - Dimas Rodrigues - José Militão - José

Henrique.
ATA DA 70a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Raul
Lima Neto, Anivaldo Coelho, Antônio Roberto e Ronaldo Vasconcellos,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Raul Lima Neto, 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 Presidência
informa que a reunião se destina a discutir assuntos de interesse da
Comissão e solicita ao Deputado Antônio Roberto que proceda à leitura de
ofício da Câmara Municipal de Cambuquira, publicado no Diário do
Legislativo" de 2617197. Esgotada a ia Parte da reunião, passa-se à P Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
da Comissão. Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos apresenta
requerimento em que solicita a realização de audiência pública para discutir
o despejo de lixo tóxico em Minas Gerais. 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, 13 de agosto de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Gilmar Machado - Ronaldo Vasconcellos.

ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

As dez horas do dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Antônio
Júlio, Sebastião Costa e Ivair Nogueira, 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 lvair Nogueira que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A Presidência informa que a reunião ordinária marcada
para 618197 não se realizou por falta de quorum", comparecendo apenas os
Deputados Gilmar Machado e Hely Tarqüínio. Nos termos do art. 122, IV, do
Regimento Interno, a Presidência acusa o recebimento, na Comissão de
Constituição e Justiça, das seguintes proposições: Projetos de Lei n°s 1.276,
1.277 e 1.280 a 1.291197. Registra-se a presença do Deputado Adelmo
Carneiro Leão. Passa-se à fase de discussão e votação de pareceres sobre
proposição sujeita à apreciação do Plenário da Assembléia. Submetidos a
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discussão e votação, são aprovados os pareceres que concluem pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei
n°s 1.219197 (relator: Deputado Antônio Júlio) e 1.227197 (relator: Deputado
Adelmo Carneiro Leão). Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposição que dispensa a apreciação do Plenário da
Assembléia. Registra-se a presença do Deputado Gilmar Machado, e retira-
se do recinto o Deputado Adelrno Carneiro Leão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade,
pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.028196 e
1.132197 (relator: redistribuídos ao Deputado Antônio Júlio); 1.264 e
1.265197, este com a Emenda n° 1 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.252,
1.257/97, este com a Emenda n° 1; 1.275 e 1.278197 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 1.274197 (relator Deputado Gilmar Machado); 1.262,
1.270, este com a Emenda n° 1, 1.271 e 1.281197 (relator Deputado Ivair
Nogueira). O Deputado Antônio Júlio solicita prazo para apresentar parecer
sobre o Projeto de Lei n° 1.126197, após o cumprimento de pedido de
diligência formulado ao DER-MG. A Presidência defere o pedido. 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, 13 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio - Gilmar Machado - José Militão

- Sebastião Costa - João Batista de Oliveira.
ATA DA 17a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quinze minutos do dia sete de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Ângelo, Ivair Nogueira, Baldonedo Napoleão e
Jorge Eduardo de Oliveira, membros da Comissão supracitada. 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. A Presidência informa que a finalidade da reunião é ouvir os Srs.
Otto Nunes Leite, Presidente do Conselho Penitenciário do Estado de Minas
Gerais, e Cássio de Souza Salomé, Juiz da Vara de Execuções Criminais de
Belo Horizonte, e, a seguir, os convida a tomar assento à mesa dos
trabalhos. O Presidente registra a presença do Sr. Benedito Alves da Silva,
Diretor do Conselho Penitenciário, e do Vereador Célio Moreira. Vice-
Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal de Belo
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Horizonte. Com a palavra, o Sr. Cássio de Souza Salomé faz a sua
exposição e se coloca à disposição para, oportunamente, responder aos
questionamentos. O Presidente passa a palavra ao Vereador Célio Moreira,
que faz a entrega de cópia do documento final elaborado pelos membros da
Comissão de Representação da Questão Carcerária, constituída na Câmara
Municipal, para subsidiar os trabalhos desta CPI. 0 Presidente agradece a
contribuição do Vereador Célio Moreira, encaminha a documentação ao
relator, Deputado Ivair Nogueira, e, em seguida, passa a palavra ao Sr. Otto
Nunes Leite, que faz a sua exposição. Encerrada a explanação, passa-se à
fase dos debates. Fazem questionamentos aos dois convidados os
Deputados Ivair Nogueira, João Leite, Durval Angelo e Baldonedo Napoleão,
conforme consta nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos Srs. Otto Nunes Leite e Cássio de
Souza Salomé, pelos subsídios prestados aos trabalhos desta Comissão,
agradece o comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 12 de
agosto, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de agosto de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Ângelo - João Batista de

Oliveira - Baldonedo Napoleão.
ATA DA isa REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO

PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às quatorze horas e quinze minutos do dia doze de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados João Leite, Durval Angelo, Ivair Nogueira, Baldonedo Napoleão e
João Batista de Oliveira, membros da Comissão supracitada. 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. A Presidência faz a leitura de oficio enviado pelo Sr. Fábio Torres
de Sousa, Juiz da 2a Vara da Comarca de Araçuaí, que encaminha abaixo-
assinado dos detentos da cadeia pública daquela cidade e solicita
providências por parte dos órgãos estatais para amenizar a situação dos
presos. O Presidente determina que cópia do oficio seja encaminhado à
Secretaria de Justiça para que esta se pronuncie sobre a situação carcerária
do Município de Araçuaí. O Deputado Ivair Nogueira faz a leitura do Oficio n°
16197, enviado pelo Sr. Ediraldo Brandão, Superintendente de Organização
Penitenciária do Estado de Minas Gerais, prestando esclarecimentos a
respeito da revista feita nos presídios. A Presidência passa à votação dos
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requerimentos recebidos anteriormente pela Comissão e encaminhados para
análise do relator, Deputado Ivair Nogueira: do Deputado Alberto Pinto
Coelho, em que solicita que a Comissão receba em audiência os membros
da Comissão Legislativa de Levantamento sobre a Cadeia Pública de Lagoa
Santa, criada em 615197, para que esta relate a situação carcerária daquele
município; do Deputado Baldonedo Napoleão, em que solicita seja realizada
uma visita da Comissão à Cadeia Pública do Mambengo, no Município de
São João dei-Rei; do Deputado Durval Angelo, em que solicita seja realizada
uma visita a ltaúna para conhecer "in loco" os trabalhos desenvolvidos no
sistema carcerário daquele município pela Associação de Proteção e
Assistência ao Condenado - APAC -; do Deputado Durval Ângelo, em que
solicita seja feito contato com a Polícia Federal para discutir a possibilidade
de aquele órgão reallizar nova perícia no local denominado "Igrejinha", no
DEOESP; do Deputado Durval Ângelo, em que solicita seja visitado o Centro
de Integração do Adolescente - CIA -, em Sete Lagoas; do Deputado Ivo
José, em que solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs. Francisco Carlos
Chico Ferramenta Delfino, Prefeito Municipal de Ipatinga; Geraldo dos Reis
Neves, Prefeito Municipal de Ipaba; Carlos Alberto de Faria, Juiz da
Comarca de Ipatinga; Laerte Malta, Presidente da Câmara Municipal de
Ipatinga; Anselmo Ferreira, Presidente da Câmara Municipal de Ipaba; Dom
Lélis Lara, Bispo da Diocese de Itabira, e a Irmã Paula Angheber,
Coordenadora da Pastoral Carcerária do Vale do Aço; do Deputado Luiz
Femando Faria, em que solicita que a Comissão visite a Cadeia Pública de
Santos Dumont, e do Deputado Marcelo Gonçalves, em que solicita seja
realizada visita à Cadeia Pública do Município de Divinópolis. Colocados em
votação, cada um por sua vez, é aprovado requerimento do Deputado Durval
Angelo, no qual é solicitada visita à Cadeia Pública de ltaúna; os outros sete
requerimentos são rejeitados. A Presidência informa que a 2a Parte da
reunião se destina a ouvir o Sr. Valdeci Ferreira, assessor da Associação de
Proteção e Assistência ao Condenado - APAC -; a Sra. Josete Maria
Saldanha, representante da APAC de Itaúna, e o Sr. Emerson Tardieu
Júnior, Coordenador de Diagnóstico da Secretaria da Justiça. A Presidência
passa a palavra aos Srs. Valdeci Ferreira, Emerson Tardieu Júnior e Josete
Maria Saldanha, os quais, cada um por sua vez, fazem suas exposições.
Durante a explanação da Sra. Josete Maria Saldanha, é exibido um vídeo
com o trabalho realizado pela APAC em ltaúna. Encerradas as exposições, a
Presidência abre os debates. Fazem perguntas aos convidados os
Deputados Ivair Nogueira, Durval Angelo, João Leite e João Batista de
Oliveira. E necessário registrar que o conteúdo da reunião, bem como as
exposições e os debates, constam na íntegra nas notas taquigráficas. A
Presidência determina seja enviada à direção da APAC de Itaúna cópia do
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debate feito entre o Secretário de Segurança Pública e alguns convidados,
exibido na TV Minas e no Canal 40, durante o qual são feitos comentários
sobre aquela Associação. O Deputado Durval Ângelo sugere seja anexada à
fita de vídeo a ser enviada à APAC a cópia da gravação desta reunião, O
Presidente passa a palavra aos três convidados, para suas considerações
finais. O Sr. Valdeci Ferreira passa ao Presidente documentação referente
ao trabalho da APAC. Este determina a anexação dos documentos aos autos
da CPI. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece os
convidados pelos subsídios prestados aos trabalhos, agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia 1318197, às 9 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - João Batista de

Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.109197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o Projeto de Lei n° 1.109197 visa

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica XV de Novembro N° 168, 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, constitucional idade e legalidade.
Por sua vez, cabe a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o
projeto no 1 0 tumo, em conformidade com o que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A entidade em análise possui caráter filosófico e progressista,

desenvolvendo, entre outros, trabalho de relevante valor social, notadamente
de assistência gratuita à população desafortunada do município, em especial
prestando auxílio educacional a crianças carentes.

Portanto, para que possa prosseguir com esse trabalho de relevância
incontestável, entendemos ser importante que esta Casa reconheça sua
utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.109197 no 1 0 tumo, em sua forma original.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.150/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Batista de Oliveira, o projeto de lei em
epígrafe dá nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de 27112196, que
dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual de
Primeiro e Segundo Graus.

Publicada, a proposição foi distribuída a esta Comissão para, nos termos
regimentais, receber parecer quanto aos seus aspectos jurídicos,
constitucionais e legais.

Fundamentação
A Lei n° 12.427, de 1996, que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no

âmbito da Justiça Estadual de Primeiro e Segundo Graus, permite que o
acréscimo de 20% incidente sobre essas despesas seja aplicado também no
custeio de encargos de natureza previdencial e assistencial.

A proposição em análise tem por objetivo excluir da lei a destinarão do
recurso que subsidia as entidades previdenciárias e assistenciais de
advogados e de membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério
Público. Ao lado disso, o projeto apresenta nova distribuição para o recurso,
estabelecendo o percentual de 20%, que será destinado a programas
públicos do Governo do Estado. A redação atual da lei permite que a
aplicação desse recurso seja feita em benefício da Caixa de Assistência dos
Advogados, das Associações de Magistrados, de Serventuários da Justiça,
de Advogados e do Ministério Público, além dos Sindicatos dos Servidores
Remunerados da Justiça de Primeira e Segunda Instâncias, sob a forma de
percentuais menores e diferenciados que somam 20%.

O projeto encontra guarida no art. 24, IV, § 1 0 ao 40 , da Constituição da
República, que estatui a competência da União, dos Estados e do Distrito
Federal para legislar concorrentemente sobre custas dos serviços forenses.
A Carta mineira, no seu art. 10, XV, "d", reafirma esse preceito
constitucional.

Além disso, salta aos olhos a pessoalidade com que a lei trata as entidades
vinculadas ou relacionadas com o Poder Judiciário, porque lhes concede tal
subsidio, não auferido por outras entidades de mesma natureza relacionadas
com os demais Poderes. Tal conduta jurídica não se mostra razoável. De
fato, é expectativa do cidadão contribuinte, usuário dos serviços públicos,
que as custas forenses por ele pagas ao Estado sejam investidas em
benefícios para a comunidade como um todo e não em prol de grupos
minoritários.

Também quanto a esse aspecto, a proposição coaduna-se com os
princípios constitucionais da moralidade administrativa e da impessoalidade,
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expressos no art. 37, "caput", da Carta Federal, e com o princípio da
razoabuidade, este presente no âmbito da administração pública mineira por
força do art. 13, "caput", da Constituição do Estado.

Dessa forma, no que conceme aos aspectos jurídico-constitucionais e
legais, não vislumbramos nenhum óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Entretanto, é relevante observar que a destinação proposta pelo legislador
para os recursos de que cogita a proposição implica um significado bastante
genérico, dificultando, sobremaneira, a aplicabilidade da lei. Tendo em vista
a imensa gama de programas públicos do Governo do Estado com
possibilidade de serem contemplados com o recurso, melhor nos parece
promover um direcionamento mais objetivo para a lei. Em face dessa
observação, apresentamos o Substitutivo n° 1, que busca atender às
demandas que se mostram prioritárias na esfera do Poder Judiciário,
sobretudo no que se refere aos estabelecimentos penitenciários e ao
atendimento â saúde dos sentenciados.

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

legalidade do Projeto de Lei n° 1.150197 na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N°1
Dá nova redação ao art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996,

que dispõe sobre as custas devidas ao Estado no âmbito da Justiça Estadual
de Primeiro e Segundo Graus.

Art. 1° .- O art. 36 da Lei n° 12.427, de 27 de dezembro de 1996, passa a
vigorar com a seguinte redação:

"Art. 36 - O valor total das custas e o valor dos emolumentos por atos
extrajudiciais, lançados em livros de notas e em livros de registros públicos,
serão acrescidos de 20% (vinte por cento) e serão aplicados conforme o
estabelecido nos seguintes incisos:

- 11% (onze por cento) na construção, na manutenção, na conservação e
na reparação de prédios de fórum;

II - 33% (trinta e três por cento) no custeio de ações públicas, assistência
judiciária e para a Defensoria Pública;

III - 36% (trinta e seis por cento) no Fundo Penitenciário Estadual;
IV - 20% (vinte por cento) na construção e na reforma dos

estabelecimentos penitenciários das comarcas e no custeio do atendimento à
saúde dos respectivos presos.

Parágrafo único - A distribuição dos recursos a que se refere o inciso IV
será feita pela Secretaria de Estado do Interior e Justiça, que observará a
proporcionalidade de arrecadação das custas nas respectivas comarcas.".

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 Comissões, 13 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado - José

Militão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.215/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

O Projeto de Lei n° 1.215197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, visa a
declarar de utilidade pública a Associação Feminina do Bairro Primavera,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem ela agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, em
cumprimento às disposições regimentais.

Fundamentação
A referida entidade, sem fins lucrativos e de natureza beneficente, foi

criada com o objetivo maior de promover o bem-estar da comunidade local.
Por isso mesmo, oferece-lhe serviços de assistência social e empreende
ações voltadas para o combate à fome e à pobreza.

Por realizar importante trabalho de ajuda ao próximo, toma-se merecedora
do título declaratôrio de utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.215197 no 1 0 tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.216197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, o projeto de lei em

tela objetiva declarar de utilidade pública a Banda Municipal Monsenhor
Aldeilgi, com sede no Município de Santa Rita de Caldas.

Foi a proposição encaminhada preliminarmente 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 regimentais.

Fundamentação
A entidade já citada contribui de forma substancial para o desenvolvimento

da cultura musical no Município de Santa Rita de Caldas.
Além de realizar concertos populares, participar de solenidades cívicas ou
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festivas, os músicos da Banda Municipal ministram, gratuitamente, aulas de
música a todos os interessados da comunidade.

Dessa forma, entendemos ser meritória a sua declaração de utilidade
pública.

Conclusão
Mediante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.216197 no 1 0 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.250197
Comissão de Constituição e Justiça

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

visa a assegurar a publicidade dos documentos constantes de inquéritos
policiais, a contar do quinto ano da data de sua conclusão.

Publicado em 716197, foi o projeto preliminarmente distribuído a esta
Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 195, c/c o ai. 103, V, "a',
do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela, ao disciplinar a publicidade dos documentos

constantes dos inquéritos policiais pertencentes ao acervo do Estado de
Minas Gerais, pretende tomá-los acessíveis ao público e, especialmente, aos
pesquisadores que têm como campo de trabalho o direito criminal.

Inexiste qualquer vício no projeto quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, uma vez que a legislação pátria, ao
disciplinar a matéria, orienta-se pelo princípio da publicidade, franqueando a
todo cidadão o acesso aos atos e documentos constantes do processo penal,
entre os quais se insere o inquérito policial.

Encontram-se nas normas aplicáveis ao inquérito, notadamente naquelas
que integram o Código de Processo Penal, algumas restrições ao
mencionado princípio, em nome da manutenção da ordem pública e da
necessidade de sigilo para a elucidação dos fatos.

No entanto, a proposição em teta deixa claro que a consulta aos
documentos será franqueada ao público após o quinto ano, a contar da data
de conclusão do inquérito, não havendo, portanto, que se falar em
elucidação de fatos ou sigilo.

A Lei Federal n° 8.159, de 811191, por seu turno, ao instituir a política
nacional de arquivos públicos e privados, prevê a definição, por lei estadual,
dos critérios de organização e vinculação dos arquivos, bem como a gestão
e o acesso aos documentos, exatamente como ocorre no caso sob análise.

lnexiste, por outro lado, qualquer restrição de ordem constitucional no que



247
tange à iniciativa parlamentar para a formulação de propostas dessa
natureza, o que nos leva a nos manifestar favoravelmente à tramitação do
projeto em análise.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.250197.
Sala das Comissões 13 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio - José

Militão.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.254/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O projeto em tela, do Deputado Raul Lima Neto, tem como objetivo instituir
a obrigatoriedade da instalação de caixas de resíduos sólidos de captação de
esgotos em todas as construções no Estado de Minas Gerais.

Publicada em 1216197, foi a matéria distribuída a esta Comissão para
receber parecer quanto a sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade,
nos termos do art. 195, c/c o art. 103, V, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
Preliminarmente, deve-se elucidar a natureza da matéria em exame, para

que se estabeleça a competência para sobre ela legislar.
O assunto em foco - instalação obrigatória de caixas de resíduos sólidos de

captação de esgotos - é matéria de interesse da municipalidade ou da
região, por ter reflexos no meio ambiente? Não há dúvida de que os
assuntos de interesse eminentemente locais estão adstritos à competência
legiferante do município, o que, no nosso entendimento, não é o caso da
proposição em epígrafe. A providência sugerida tem caráter preventivo
relevante e extrapola o interesse local, já que o rio que recebe os detritos
das redes de esgotos banha os municípios vizinhos. Esse entendimento foi
confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do
Recurso Extraordinário no 144.884-9.

Diante dessa assertiva, entendemos ser aplicável à espécie a regra do art.
23, VI, da Constituição Federal, que confere a todos os entes federados a
competência ara disciplinar matéria que envolva a proteção do meio
ambiente e c .ombate à poluição. Além disso, verifica-se que a medida
proposta está em concordância com o inciso II do dispositivo citado, que
considera a saúde bem a ser protegido por um dos quatro entes referidos.
Esse entendimento não afasta a possibilidade de a prefeitura local inserir em
seu código de obras dispositivos em sintonia com o conteúdo do projeto em
tela, pois, como foi dito, cabe a qualquer dos entes federados tomar
providências que visem a proteger a saúde e o meio ambiente.
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A luz do ordenamento jurídico vigente, como medida de cautela, achamos

por bem suprimir o art. 50 do projeto como forma de se evitar lesão aos
direitos daqueles que, à época da construção, atenderam às normas
vigentes. Não há como solucionar um fato pretérito por meio de uma lei nova
que não pode retroagir no tempo.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela constitucionalidade, pela

legalidade e pela juridicidade do Projeto de Lei n° 1.254197, com a Emenda
no i, a seguir redigida.

EMENDA N°1
Suprima-se o art. 50, renumerando-se os demais.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio - José

Militão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.260197

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em tela, do Deputado Geraldo da Costa Pereira, visa a
alterar a Lei n° 12.032, de 1995, que dispõe sobre a Taxa de Segurança
Pública, para que passe a constar, a pedido do interessado, a expressão
"Maior de 65 anos" na cédula de identidade, quando for o caso.

Publicado em 1416197, veio o projeto a esta Comissão para exame
preliminar, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
Apesar do alcance social da proposta, há de se salientar que a matéria já

recebeu o devido tratamento legislativo, o que inviabiliza a aprovação do
projeto, por força de preceitos de ordem constitucional e legal.

Com efeito, a Lei Federal n°7.116, de 2918183, ao regular a expedição do
documento em questão, dispôs em seu art. 40, § 1 0, que o "Poder Executivo
Federal poderá aprovar a inclusão de outros dados opcionais na Carteira de
Identidade". Posteriormente, a Lei Federal n° 9.049, de 1815195, em seu ad.
30, remete para a sua regulamentação a definição do modelo a ser adotado
nas cédulas de identidade e dos dísticos admissíveis.

O Chefe do Poder Executivo Federal, por seu turno, editou, em 413197, o
Decreto n° 2.170, alterando o regulamento da mencionada norma e
assegurando a destinação de campo especifico para que conste na carteira
de identidade a expressão "Idoso ou maior de sessenta e cinco anos", a
pedido do interessado.

Desse modo, malgrado o relevante interesse parlamentar em facilitar a
vida daqueles que já se encontram na terceira idade, o que se observa é que
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a matéria está disciplinada pela legislação federal, razão que nos leva a
opinar contrariamente à tramitação do projeto em exame, inviabilizando,
outrossim, a repetição de leis de conteúdos idênticos.

Conclusão
Diante	do	exposto,	concluímos	pela	antijuridicidade,	pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.260197.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Hely Tarquinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado - José

Militão.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.273/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado José Militão, a proposição em apreço tem por
objetivo acrescentar parágrafo ao art. 3 0 da Lei n° 9.754, de 1611189.

Publicado em 2616197, foi o projeto distribuído a esta Comissão para ser
submetido a exame preliminar quanto a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, v, nau, do Regimento
Interno.

Fundamentação
o projeto de lei em análise tem por escopo acrescentar parágrafo ao art. 30

da Lei n° 9.754, de 1989, no intuito de criar exigência de nível superior de
escolaridade como requisito para o provimento dos cargos da classe de
Assistente Técnico Fazendário, no Quadro Permanente de Tributação.
Fiscalização e Arrecadação da Secretaria de Estado da Fazenda.

O art. 30 da Lei n° 9.754, de 1989, estabelece, "in verbis": "Art. 30 - O art.
13 da Lei no 6.762, de 23 de dezembro de 1975, que dispõe sobre o Quadro
Permanente de Tributação, Fiscalização e Arrecadação do Estado de Minas
Gerais, passa a vigorar com a seguinte redação:

'Art. 13- Os cargos do Quadro Específico de Provimento Efetivo agrupam-
se nas seguintes classes:

- Assistente Técnico Fazendário;
II - Agente Fiscal de Tributos Estaduais;
III - Fiscal de Tributos Estaduais.
Parágrafo único - A composição das classes a que se refere este artigo é a

constante do Anexo II'."
Fazendo uma análise do dispositivo transcrito, constata-se que o art. 30 da

Lei n° 9.754, de 1989, somente altera a redação do art. 13 da Lei n°6.762,
de 1975, que é, na realidade, o dispositivo a que deve ser acrescentado o
parágrafo objeto da presente proposição.

Assim sendo, faz-se necessário que se proceda à retificação do projeto de
lei em análise, de forma que a proposta seja acrescentar parágrafo ao art. 13
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da Lei no 6.762, de 1975.

Por outro lado, trata-se de matéria que se insere no âmbito da competência
do Estado membro, tendo-se em vista a sua autonomia constitucional de
auto-organização, prevista no art. 18 da Carta Magna.

A Constituição mineira, como se infere de seu art. 61, IX, atribui à
Assembléia Legislativa a função de examinar as matérias que dispõem sobre
servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, seu
regime jurídico único, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de
civil e reforma e transferência de militar para a inatividade.

Sob o ponto de vista formal, pode-se verificar que a matéria não encontra
óbice jurídico a sua tramitação na Assembléia Legislativa.

Visando, portanto, somente a corrigir a referida falha técnica no texto da
proposição, apresentamos, ao final, o Substitutivo n° 1.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade, pela

constitucional idade e pela legalidade do Projeto de Lei n o 1 .273197 com o
Substitutivo n° 1, a seguir redigido:

SUBSTITUTIVO N° 1
Acrescenta parágrafo ao art. 13 da Lei n o 6.762, de 23 de dezembro de

1975.
Art. l' - 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 0, transformando-se seu parágrafo único em § 20:

"Art. 13-

§ 1 .. Para o provimento do cargo da classe de Assistente Técnico
Fazendário de que trata o inciso 1, exige-se nível superior de escolaridade.".

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado - José

Militão.
PARECER PARA 02° TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO N° 12195
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 113 dos membros desta Casa e tendo como primeiro

signatário o Deputado Miguel Martini, a Proposta de Emenda à Constituição
n° 12195 dá nova redação ao § 2 0 do art. 53 da Constituição do Estado e ao
art. 68 do respectivo Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Aprovada a matéria em 1 0 turno, na forma original, permaneceu a
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proposição sobre a Mesa, a fim de receber emendas para o 2 0 turno; foi
apresentado o Substitutivo n o i, de autoria de 113 dos membros da
Assembléia, assinado em primeiro lugar pelo Deputado Péricles Ferreira.
Decorrido o prazo regimental, retoma a matéria a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 212 do Regimento Interno.

Fundamentação
A Constituição do Estado estabeleceu uma quadripartição para o

planejamento das ações governamentais, com a definição de quatro
instrumentos legais que, interagindo entre si, definem um processo de
planejamento contínuo, em longo, médio e curto prazo. Assim, temos em
nosso ordenamento jurídico o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, a Lei de
Diretrizes Orçamentárias - LDO - e a Lei Orçamentária Anual - LOA.

A compatibilização dessas leis programáticas, na ordem discriminada no
parágrafo anterior, fica prejudicada no primeiro ano de mandato do Chefe do
Executivo, porque, nesse exercício financeiro, o cronograma de elaboração
do PPAG e da LDO invertem a lógica da sistemática do planejamento, uma
vez que a LDO é votada no primeiro semestre, e o PPAG somente é votado
no segundo semestre do mesmo ano. Em decorrência dessa situação, a LDO
é elaborada sem seu referencial básico, ou seja, sem a definição do
orçamento plurianual de investimentos, que configura o arcabouço do
programa de governo.

Para solucionar esse obstáculo, no primeiro exercício de mandato do
Governador do Estado, a proposta de emenda à Constituição em análise
propõe que o PPAG seja apreciado no primeiro semestre de cada
quadriênio. Tal proposta iria ocasionar um exíguo prazo para a elaboração e
o encaminhamento da proposta do plano de governo, ocasionando, ainda,
sensível redução de prazos para a elaboração dos demais instrumentos
legais de planejamento (LIDO e LOA) no primeiro ano de governo.
Conseqüentemente, esse não é o melhor calendário orçamentário.

Pelos motivos expostos, este relator concorda com o Substitutivo n o i, que
se coaduna com a solução apresentada pelo Senador José Serra no
anteprojeto de lei complementar, de sua autoria, que versa sobre normas
gerais de direito financeiro, visando a atender ao disposto no art. 165, § 90,

da Constituição Federal. A forma lógica e simples por ele apresentada
mostra-se a mais conveniente para a estruturação do calendário
orçamentário, propondo que as diretrizes, os objetivos e as metas do plano
plurianual aplicáveis no primeiro exercício financeiro de sua vigência serão
compatíveis com as disposições da lei de diretrizes orçamentárias para o
mesmo exercício.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Emenda à

Constituição n° 12195, no 2 0 turno, na forma do Substitutivo n° 1.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Hely Tamüínio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Ambrósio Pinto - Kemil

Kumaira - Miguel Martini - Geraldo Nascimento - Sebastião Navarro Vieira -
Paulo Piau.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.135197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em tela tem

por escopo declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Tupaciguara -, com sede no Município de
Tupaciguara.

A proposição foi aprovada no 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, e agora
compete a esta Comissão apreciar a matéria no 2 0 turno, em caráter
deliberativo, conforme prescrição regimental.

Nos termos do art. 196, § 1 0 , do Regimento Interno, cabe-nos elaborar a
redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
Cumpre-nos ressaltar que as ações desenvolvidas pela APAE de

Tupaciguara têm como objetivo precípuo amparar o excepcional, integrando-
o na sociedade, oferecendo-lhe tratamento e educação especializadosPara
tanto, entre outras coisas, promove eventos para angariar recursos que irão
propiciar novos benefícios aos seus associados.

Reiteramos, portanto, o nosso reconhecimento do mérito da instituição,
afirmando a oportunidade de se elevá-la à categoria de entidade de utilidade
pública.

Conclusão
Em vista do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.135197

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Jorge Hannas, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.135/97

Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Tupaciguara -, com sede no Município de
Tupaciguara.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
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dos Excepcionais - APAE de Tupaciguara -, com sede no Município de
Tupaciguara.

Art. 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°1.154/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wilson Trópia, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Prevenção do Câncer
da Mulher - ASPRECAM -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, na forma proposta, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos do art.
104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A ASPRECAM visa a amparar uma parcela menos favorecida da

comunidade, geralmente prejudicada em seus direitos básicos de
sobrevivência, procurando assegurar atendimento médico e hospitalar
gratuito ao público feminino que a ela recorre.

O reconhecimento da entidade como sendo de utilidade pública fortalecerá
o trabalho que vem sendo realizado, implicando melhoria de vida para as
mulheres de Belo Horizonte.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.154197 no

20 turno, como redigido originalmente.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.174197
Comissão de Saúde e Ação Social

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

objetiva declarar de utilidade pública o Centro de Vida Independente de Belo
Horizonte - CVI-13H -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovada a matéria sem emenda no 1 0 turno, deve esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a proposição no 20 turno, em obediência ao
que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo do CVI-13H é proporcionar ao portador de deficiência meios para

que tenha vida independente e digna.
Assim, oferece assistência a ele e à sua família, proporcionando-lhes

autoconhecimento e condições de sustento próprio.
Dessa forma, é justo que a entidade referida seja declarada de utilidade
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pública.

Conclusão
Pelos motivos expostos, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.174/97 no 20 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.191/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em exame pretende

declarar de utilidade pública a Associação de Assistência ao Portador de
Deficiência de Araxá - FADA-, com sede no Município de Araxá.

Aprovado o projeto em 1 0 turno na sua forma original, cabe agora a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A Associação em análise tem por objetivos principais a promoção e a

reintegração dos portadores de deficiência na comunidade. Para isso,
proporciona-lhes orientação jurídica, recreação, acesso a serviços de saúde
e educação.

Em vista de a referida entidade promover trabalho de alcance social
incontestável, merece ser declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.191197

no 20 turno, como proposto.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Jorge Hannas, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 282a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 14 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s
1.329 a 1.333197 - Requerimento n° 2.253197 - Requerimentos dos
Deputados Sebastião Navarro Vieira e outros, Roberto Amaral (2) e Paulo
Piau - Comunicações: Comunicações dos Deputados Ibrarlim Jacob,
Wanderley Ávila, Bené Guedes e Miguel Martini - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Bené Guedes, lbrahim Jacob e Raul Lima Neto - 2
PARTE (ORDEM DO DIA): V Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Sebastião Navarro Vieira e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Roberto Amara! (2) e Paulo
Piau; aprovação - 22 Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n°
21/97; renovação de votação do projeto, salvo emendas; inexistência de
"quorum" para continuação dos trabalhos - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Elmo Braz - Diizcn Meio - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alencar da Silveira Júnior -
Alvaro Antônio - Ambrôsio Pinto - Anderson Adauto - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dirnas
Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento
- Geraldo Santanna - Gilmar Machado - Giycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio -
Ibrabim Jacob - lvair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira -
Jorge Hannas - José Maria Barros - Kemil Kumaira - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Kaueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel
Martini - Olinto Godinho - Paulo Peltersen - Paulo Piau - Paulo Schettino -
Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amarai -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderiey Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
0 Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 114h15min, 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Olívia, 52-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.329/97

Altera a Lei n° 11.402, de 14 de janeiro de 1994, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - O ali. 10 e os incisos 1 e II do art. 60 da Lei n° 11.402, de 14 de

janeiro de 1994, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1 0 - Fica criado o Fundo Penitenciário Estadual, com o objetivo de

possibilitar a obtenção e a administração de recursos financeiros destinados
ao sistema penitenciário do Estado e à construção, à manutenção, à reforma
e à ampliação de estabelecimento destinado ao recolhimento e à guarda de
menor infrator.

Ali. 6°- ..........
- apresentação, pelas beneficiárias, de projetos elaborados pelos órgãos

competentes da Secretaria de Estado da Justiça, referentes à construção, à
reforma, à melhoria ou à ampliação de estabelecimentos penais ou de
centros destinados ao recolhimento e à guarda de menores infratores, bem
como à aquisição de equipamentos para esses estabelecimentos;

li - demonstração pormenorizada da viabilidade técnica dos projetos e de
sua adequação aos objetivos do tratamento penitenciário, nos termos da Lei
de Execução Penal, ou à guarda e à educação do menor infrator, de acordo
com o Estatuto da Criança e do Adolescente.".

Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Bonifácio
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Justificação: Os recursos do Fundo Penitenciário somente podem ser

destinados, nos termos da legislação em vigor, a obras realizadas em
estabelecimentos destinados ao cumprimento de penas decorrentes da
condenação pela prática de crimes ou contravenções. O Estatuto da Criança
e do Adolescente, entretanto, não considera ato de natureza criminal o delito
porventura cometido por menores de idade, e sim ato infracional. Dessa
forma, não há como se destinarem recursos do Fundo Penitenciário a
estabelecimentos direcionados à guarda de menores infratores.

O projeto de lei que apresentamos visa a modificar a legislação que rege o
Fundo Penitenciário, para que possa ser suprida a lacuna atualmente
existente, de modo que sejam contempladas as reais necessidades de
aparelhamento e modernização dos centros de guarda de menores
infratores.

Assim sendo, contamos com o apoio dos ilustres colegas para a aprovação
do projeto de lei que ora submetemos a exame nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195,
c/c o art. 103, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.330/97
Declara de utilidade pública a Sociedade Campo Floridense de Amparo

aos Necessitados, com sede no Município de Campo Florido.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Campo Floridense

de Amparo aos Necessitados, com sede no Município de Campo Florido.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 1997.
Paulo Piau
Justificação: A Sociedade Campo Floridense de Amparo aos Necessitados

vem prestando relevantes serviços ao Município de Campo Florido desde
sua fundação, por meio da promoção de atividades filantrópicas na área de
assistência social, médica e odontológica às pessoas carentes. Atua,
também, no desenvolvimento de atividades esportivas amadoras e no
amparo a idosos e excepcionais. Outras atividades da entidade: orientação a
pessoas ao encaminhá-las ao Centro de Saúde e ao emprego; atuação junto
às autoridades constituídas a fim de que as pessoas carentes possam tirar a
documentação necessária à sua vida profissional.

Pelos motivos expostos, a Sociedade Campo Floridense de Amparo aos
Necessitados deve ser declarada de utilidade pública a fim de que possa
promover cada vez mais seu crescimento e a ampliação de suas múltiplas
atividades de cunho filantrópico.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,

e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195 dc o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.331/97
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro da

Conceição, com sede no Município de Amparo do Serra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do

Bairro da Conceição com sede no Município de Amparo do Serra.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 1997.
Ronaldo Vasconcelios
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, esta entidade tem

diretoria composta por pessoas idôneas e que não recebem remuneração
pelo exercício de seus cargos. Posto isso, pleiteiamos a declaração de sua
utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, dc o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.332197
Dispõe sobre a apreensão de veículo automotor oficial de serviço e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. V - E proibida a utilização de veículo automotor oficial de serviço

pertencente à administração pública direta ou indireta do Estado de Minas
Gerais:

- antes das 6 horas e após as 20 horas, de segunda a sexta-feira;
II - aos sábados, aos domingos e em feriados;
III - para transporte de familiares do servidor;
IV - para transporte de objeto do servidor;
V - para transporte de pessoa estranha ao serviço público;
VI - para excursão ou passeio;
VII - para transporte a casa de diversão, estabelecimento comercial ou de

ensino;
VIII - para qualquer uso diverso do devido.
Parágrafo único - Em casos de realização de serviço especial inerente ao

exercício do serviço público, poderão ser, mediante autorização especial,
desconsideradas as disposições contidas nos incisos 1 e II deste artigo.

Art. 20 - Fica a autoridade policial autorizada a apreender qualquer veículo
utilizado nos casos discriminados no artigo anterior.
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§ 1 0 - O veículo apreendido será encaminhado ao órgão competente, ao
qual caberão os procedimentos necessários à apuração de responsabilidades
e à aplicação de sanções, nos termos do art. 14 do Decreto n°22.817, de 12
de maio de 1983, com redação dada pelo Decreto n°27.980, de 5 de abril de
1988.

§ 20 - Responderão solidariamente pelas infrações cometidas aquele que
estiver usando o veículo oficial e a autoridade responsável por seu uso.

§ 30 - O servidor que reincidir nas infrações de que trata esta lei poderá ser
demitido do serviço público.

Art. 30 - Qualquer cidadão é parte legítima para denunciar infração a esta
lei.

§ 1 0 - Em casos de flagrante, o cidadão poderá comunicar o fato á
autoridade policial mais próxima, a qual agirá conforme o disposto no art. 20
desta lei, sob pena de responder solidariamente pela infração.

§ 20 - lnexistindo autoridade policial próxima ao local ou estando o cidadão
impossibilitado de comunicar imediatamente o fato, poderá o cidadão enviar
comunicação oficial ao órgão competente, o qual ficará incumbido da
apuração da denúncia.

Art. 40 - Esta lei não se aplica a veículo utilizado para ambulância,
bombeiro, polícia e serviços especiais, permanentes ou temporários,
definidos em regulamento próprio.

Art. 50 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 (trinta)
dias a contar de sua publicação.

Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 13 de agosto de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: A medida que se consolida o regime democrático no Estado

brasileiro, percebemos que se amplià a participação do cidadão comum nas
diversas esferas de poder. Tal inserção se dá das formas mais diversas,
demonstrando o elevado potencial contido no exercício pleno da cidadania.

Entre as principais conquistas observadas, tem-se manifestado, de forma
notável, a crescente preocupação do indivíduo com a gestão da coisa
pública. Há, em verdade, tradição de incompetência e desperdício associada
ao serviço público - embora, muitas vezes, injustamente -, a qual já não
passa despercebida ao cidadão. Vê-se, sem esforço, que, principalmente na
difícil conjuntura atual, nossa população tem-se mostrado inconformada com
determinadas atitudes incompatíveis com a ética necessária no serviço
público.

Nesse contexto, poucas questões vão encontrar tanta ressonância na
sociedade quanto a utilização dos veículos públicos. E evidente que
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necessitamos adequar o tratamento do problema aos imperativos morais
presentes na indignação do povo.

Deve-se, todavia, notar que, antes de mais nada, possuímos vigoroso
aparato jurídico relativo à questão na Constituição Federal, que dedica
especial tratamento à administração pública, mormente no que tange à
moralidade. Consagrado no art. 37 daquele Diploma e repetido no art. 13 da
Carta Estadual, o princípio da moralidade deve nortear todos os atos
promovidos pela administração pública. E não se trata, apenas, da inclusão,
em seu texto, do clássico princípio, mas de vários outros itens, cuja
motivação não é outra senão a defesa da moralidade na administração
pública. Ressalte-se, ainda, que a importância desse princípio agiganta-se à
medida que a sociedade civil cada vez mais fiscaliza a máquina pública e
exige posturas mais eficazes de seus gestores, o que toma essencial a
existência de normatização inferior contemplando as diversas
especificidades que surgem dessa dinâmica.

Observamos, aliás, que, se o principio da moralidade é o aspecto mais
visado do serviço público, os demais princípios também podem ser arrolados
entre aqueles constantemente violentados. No que se refere ao uso de
veículo público para fim diverso do devido, podemos encontrar também clara
infração aos princípios da finalidade e da legalidade.

Assim é que este projeto busca abranger ponto importante vivenciado pela
administração pública nos dias atuais, qual seja a melhor forma de se coibir
o uso abusivo dos carros oficiais. Trata-se de matéria que já dispõe de
suficiente regulamentação na parte relativa ao uso do veículo automotor,
mas que, para o combate das irregularidades, não recebeu a mesma
atenção. Além do que está prescrito nos Decretos n°s 10.450, de 514167;
11.032, de 2513168; 22.817, de 1215183, e 27.980, de 514188, poucos reparos
teríamos a fazer no que conceme à utilização do carro público estadual.
Ocorre que há lacuna na parte que diz respeito à fiscalização e às sanções
aos infratores. A exemplo de alguns Estados do Pais, podemos oferecer
soluções mais rápidas e eficientes para tais problemas. Verifique-se, pois,
que temos apenas o art. 15 do Decreto n° 22.817, de 1983, delegando à
Diretoria de Transportes e Serviços Gerais da Secretaria de Administração a
competência para fiscalizar o uso de veículo oficial. E muito pouco, em vista
das grandes necessidades que enxergamos, pois, afinal, estamos tratando
de grave falta praticada por funcionário público. Como bem explica Cretella
Jr., "basta o dano moral para que se configure crime contra a administração".
E, além, salienta que o crime ocorre 'quando os funcionários exorbitam, no
exercício da função, usurpando-a e acarretando-lhe dano moral". Também o
mestre português Antônio José Brandão é categórico quando afirma que
"comete uma imoralidade administrativa o administrador que perturba a
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ordem administrativa com uma conduta determinada para fins concretos
alheios à administração".

Poucas infrações se encaixam tão bem no perfil da imoralidade
administrativa quanto a inadequada utilização de veículo oficial. Segundo
Hely Lopes Meirelles, "quando o agente ultrapassa o limite de poder para o
desempenho de suas funções, atua com abuso de poder"; ele lembra, com
oportunidade, que "na administração pública não há liberdade nem vontade
pessoal... só é permitido fazer o que a lei autoriza". Percebemos, de maneira
precisa, que, quando um agente público usa um veículo sob sua
responsabilidade para propósitos divergentes do interesse público, fere
princípios administrativos basilares. E necessário, então, que se fomeçam
mecanismos mais adequados a seu combate.

E justamente esse o sentido do projeto ora apresentado. Se existem
problemas a serem sanados, é obrigação do Legislativo editar normas
consoante os desejos da população. Não é outro o escopo deste projeto.
Entre as virtudes que podemos extrair desta proposição, encontramos,
facilmente, a defesa da administração pública, porque coíbe o ilícito
administrativo e lhe fornece maior rigor e comprometimento na defesa da
moralidade; a celeridade, uma vez que permite a rápida ação da autoridade
policial; a investidura do cidadão como parte legítima para exigir a ação da
autoridade, reforçando a formação da cidadania e resgatando seu direito de
fiscalizar e, finalmente, a força de uma legislação que, bem aplicada,
contribuirá para a restauração da ética no serviço público.

Já apresentado anteriormente e, inexplicavelmente, rejeitado em 2 0 tumo
no Plenário, retomamos a defesa deste projeto, na certeza do apoio dos
nobres pares a tão justa proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração
Pública para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.333/97
Determina a inclusão de estudos sobre educação para o consumo no

ensino de 1° e 20 graus e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Os estabelecimentos de ensino de 1 0 e 20 graus, oficiais e

particulares, do Sistema Estadual de Ensino, incluirão, obrigatoriamente, nos
programas de atividades, nas áreas de estudo ou nas disciplinas derivadas
da matéria Estudos Sociais, integrante do núcleo comum, conteúdos
relacionados com educação para o consumo.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado dã Educação, com a colaboração
do Programa Estadual de Defesa do Consumidor - PROCON - e dos demais
órgãos integrantes do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor,
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elaborará, para orientação dos estabelecimentos de ensino, sugestão de
conteúdos de educação para o consumo, destinados ao 1 0 e 20 graus, bem
como providenciará a divulgação de textos e a distribuição do material
didático correspondente.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor no ano letivo subseqüente ao de sua
publicação.

Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 1997.
Marcos Helênio
Justificação: Observamos, nos últimos anos, a ocorrência de importantes

conquistas no campo da defesa do consumidor, trazendo às pessoas maior
segurança no mercado, a partir de uma rede normativa que estabelece
condições mínimas de igualdade e respeito mútuo nas relações de consumo.

A proporção que o sistema econômico se expande, faz-se necessário o
equilíbrio entre os diversos elos que o compõem. Nesse contexto, é
fundamental a existência não apenas de um eficiente arcabouço jurídico
mas, especialmente, de um permanente e eficaz processo de
conscientização popular, a fim de que cada cidadão exerça plenamente seus
direitos.

Encontramos no Brasil, em que pese à existência de meios de proteção
legal ao consumidor, a espoliação continua de significativa parcela da
população consumidora, em virtude da ausência de informações adequadas
sobre produtos e serviços ou conteúdo de contratos.

Considerando o dever constitucional do Estado de promover a defesa do
consumidor, percebemos a imperativa obrigação de o poder público
implementar processos de educação do consumidor. A própria Constituição
Estadual trata da educação para o consumo e a Resolução n° 391248, da
ONU, recomenda a adoção do tema nas escolas.

A proposição ora apresentada, plenamente adequada ao espírito da nova
Lei de Diretrizes e Bases, possibilitará real ampliação dos níveis de proteção
e defesa do consumidor, merecendo, assim, o apoio de todos os pares no
parlamento mineiro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de
Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c O art. 103,
do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N° 2.253197, do Deputado Marcos Helênio, solicitando seja enviado oficio

ao Governador do Estado pedindo informações sobre a vinculação do
Secretário da Fazenda a algum conselho da AÇOMINAS. (- A Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
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Sebastião Navarro Vieira e outros, Roberto Amaral (2) e Paulo Piau.

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Ibrahim Jacob, Wanderley Ávila, Bené Guedes e Miguel Martini.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz,

demais membros da Mesa, Srs. Deputados, Sra. Deputada, prezados
assistentes, é com muita alegria que retomo a esta Casa, depois de cumprir
o mandato na Secretaria de Estado de Minas e Energia, por dois anos e
meio. Quero, nesta oportunidade, dizer que foi uma experiência gratificante,
que me fez mais conhecido no Estado. Através do nosso trabalho, pudemos
ser observados e analisados.

Em razão disso, quando ontem nos despedimos da Secretaria, recebemos
a palavra de estimulo e de reconhecimento do Governador Eduardo
Azeredo, o que nos gratificou profundamente. Confesso que, ao assumir
aquela Secretaria, o fiz com um certo temor, pois tinha apenas a condição da
experiência da política, mas desconhecia os caminhos da técnica. Recebi o
apoio e a colaboração de muitos auxiliares, tanto na esfera da Secretaria
quanto na área parlamentar. Tive dois Chefes de Gabinete, um pela
Secretaria, Dr. José Paixão Soldate, hoje regional administrativo, com sede
em Muriaé, na Zona da Mata, e a minha querida funcionária Sônia SalIes, de
muitos anos, através da qual quero agradecer aqui aos demais funcionários
do meu gabinete pela solidariedade e pelo apoio. Foi, então, através de um
esforço conjugado que conseguimos cumprir as metas estabelecidas pelo
Governador Eduardo Azeredo, tanto no setor mineral quanto no setor
energético.

Na primeira hora, quando ainda o DRH pertencia à Secretaria, tivemos
oportunidade de começar a reestruturá-lo, o que foi feito com muita
competência pelo Dr. Sebastião Figueiredo. O DRH começou a fazer um
grande trabalho, preparando os projetos para as pequenas barragens, para o
Norte de Minas, principalmente. Esses projetos, hoje, já estão sendo objeto
de aplausos dos mineiros. Posteriormente, o DRH passou para a Secretaria
de Meio Ambiente, mas o trabalho iniciado por nós, evidentemente, deu essa
condição, e hoje o Secretário José Carlos dá seqüência a esse grande
trabalho que realiza o DRF-I em Minas Gerais.

Com relação ao setor mineral, tivemos um grande apoio da COMIG,
através do Presidente Carlos Cotta, mineiro ilustre, Deputado por vários
mandatos, Estadual e Federal, e que, através da sua experiência e da sua
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vivência pública, faz um trabalho notável na COMIG, que, hoje, está enxuta
e cumprindo um papel da mais alta relevância em todo o Estado. Através da
COMIG, conseguimos, inclusive, a sede própria da Secretaria, que antes não
existia. Conseguimos ainda honrar o compromisso com a CPRM, no que
tange ao mapeamento geológico, que é o carro-chefe da Secretaria.
Poderíamos dizer que esse mapeamento geológico que hoje está sendo
executado é o grande Projeto Leste. Esse projeto abrange os rios Mucuri,
Doce e Jequitinhonha - cerca de 33.000km 2 estão sendo mapeados. O atual
Governo deverá chegar - com o que já tem - a 50% até o final do mandato.

Esse trabalho repercute intensamente e será uma grande alavanca para o
desenvolvimento daquela região. Cerca de 120 municípios serão
beneficiados. Os estudos já detectaram a ocorrência de rochas graníticas,
que poderão ter um aproveitamento quase imediato, e também apontarão os
principais locais de produção de pedras coradas, além do níquel, do
feldspato, do quartzo e de cascalheiras. A região também é rica em pedras
preciosas e semipreciosas. Foi um grande trabalho.

Quero creditar à COMIG e à CPRM, cujo Superintendente, em Belo
Horizonte, em Minas, é o Dr. Oswaldo Castanheira, o êxito dessa conquista.
Hoje, o mapeamento geológico de Minas é um banco extraordinário de
dados e de atração, inclusive, de investimentos externos. Atualmente, muitos
escritórios estão sendo abertos em Belo Horizonte, por causa do
mapeamento geológico e do VII Congresso Brasileiro de Mineração, o
primeiro realizado em Minas Gerais. Esses fatos proporcionaram um
conhecimento maior do nosso subsolo, das nossas riquezas minerais. Em
virtude disso, a Secretaria, hoje, evidentemente, está num outro patamar.
Devemos nos orgulhar desse trabalho, que não é um trabalho apenas do
Secretário, mas sim de todo esse conjunto que acabei de citar.

A criação do Conselho Estadual de Recursos Hídricos também foi uma
conquista. A reestruturação e a instalação do Conselho Estadual de Energia
aumentou a participação da iniciativa privada em projetos de energia - e
também foi uma conquista. Tivemos, também, participação na questão do
gasoduto que vem do Rio de Janeiro até Betim, passando por Juiz de Fora.
Participamos ainda do lançamento do maior projeto de administração e
beneficiamento de níquel no Brasil, que é o da RPZ - Mineração, em
Fortaleza de Minas.

Todas essas ações, além de outras que empreendemos em vários
seminários e congressos, elevando e levando o nome de Minas, realmente,
nos deram a certeza do dever cumprido. Cumprimos a nossa missão, com
humildade, procurando conhecer e nos apoiar naquelas pessoas,
principalmente da área técnica, nos nossos superintendentes. Citaria, aqui,
de forma muito especial, o nosso Superintendente de Energia, Dr. Getúlio
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Matias, e o Superintendente de Recursos Minerais, Dr. Lair Bess, duas
pessoas do mais alto gabarito, que me ajudaram, sobremaneira, a manter a
Secretaria em evidência, fazendo com que ela participasse de todos os
eventos e fóruns que foram realizados aqui no Brasil e em duas
oportunidades em Miami. Enfim, eu tinha o temor de ir para a Secretaria e
agora entendo que tinha um pensamento totalmente errôneo, pois, foi
gratificante, foi muito bom. Não deixei de atender às bases políticas, embora
com muito sacrifício, porque trabalhar em duas frentes é sacrificante, é duro,
e, às vezes, faltamos até, em determinadas oportunidades, com alguns
companheiros e perdemos alguns companheiros. No entanto, na minha
avaliação, ganhamos muito mais.

Eu disse ao Secretário Marcelo Gonçalves, agora à frente daquela
Secretaria, que a preocupação dele foi a minha ontem, mas que deixaria de
existir no decorrer da sua atuação, porquanto formamos lá uma família,
porque temos lá técnicos da melhor qualidade e a Secretaria tem um
programa nas áreas mineral e energética que pode e deve ser cumprido.
Enfim, acho que esse jovem político, um jovem que é uma revelação e que
ganhou o respeito e a admiração de todos desta Casa, evidentemente, com
seu jeito de ser, irá dar seqüência ao nosso trabalho naquela Secretaria,
como eu já disse, e, por isso, estamos felizes, pedindo a Deus que o ilumine
nessa caminhada.

Gostaria de agradecer, reiteradamente, o apoio dos meus colegas
Deputados, que nunca me faltaram com incentivo, com uma palavra amiga,
que me receberam ontem e hoje de uma forma muito carinhosa. Estou
realmente feliz. Os funcionários da Casa, extraordinários e competentes,
foram sempre muito solícitos. Quero aproveitar para dizer que, quando
estava fora daqui, acompanhava os trabalhos através da TV Assembléia e
devo dizer que foi um marco extraordinário a projeção que essa TV
Assembléia está dando...

O Deputado Alvaro Antônio (Em aparte)* - Quero, como colega de partido,
'	o PDT - e, apesar de não estar autorizado a falar em nome do partido, eu o
' faço em virtude da ausência dos outros Deputados -, dar boas-vindas a V.

Exa. e cumprimentá-lo pelo seu desempenho à frente da cretaria de Mines
e Energia. V. Exa. soube honrar o nome desta Casa, além de particft'a: aos
eventos que foram realizados não só em Minas Gerais, mas tam: em
outros Estados. Sou testemunha do esforço de V. Exa., tendo e' . sta a
aproximação que existe entre a Comissão de Política Energética, HIdríca e

'	Minerária, da qual tenho a honra de ser Presidente, e aquela Secretaria.
Essa proximidade nos mostrou o excelente trabalho que V. Exa.

g	desenvolveu naquela Pasta.
Portanto, desejo a V. Exa. um retomo cheio de continuidade daquele
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trabalho, nunca se esquecendo dos setores minerário e energético, nos quais
o nosso Estado ocupa uma posição de destaque. Em meu nome e, por que
não, em nome do PDT, quero saudá-lo e desejar-lhe um feliz retomo a esta
Casa. Muito obrigado.

O Deputado Bené Guedes - Fico muito feliz com as considerações do
nobre Deputado Alvaro Antônio.

O Deputado Roberto Amaral (Em aparte) - Deputado Bené Guedes, quero
aproveitar esta oportunidade para trazer-lhe, em meu nome e, com certeza,
em nome do meu partido, os votos de um feliz regresso a esta Casa, além
de cumprimentá-lo pelo desempenho na Secretaria de Minas e Energia, onde
soube honrar e dignificar o nome de todos os seus companheiros da
Assembléia. Gostaria de citar o fato de que, antes de a Secretaria perder o
Departamento de Recursos Hídricos, este Secretário sempre teve um
carinho especial por todos os assuntos relacionados aos recursos hídricos,
considerando que foi esta Casa uma das primeiras que apresentou uma lei
estadual de recursos hídricos. Aceite, pois, o nosso abraço e as nossas
saudações. Muito obrigado.

O Deputado Bené Guedes - Agradeço o aparte do Deputado Roberto
Amaral.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Deputado Bené Guedes, em
que pese à nossa diferença com o Governo do Estado, queremos saudá-lo
em nome da Bancada do PT, porque o conhecemos na legislatura passada,
quando tivemos a oportunidade de realizar trabalhos conjuntos nesta Casa.
Sei da sua seriedade e da sua grande preocupação com este Estado. Para
nós é motivo de alegria tê-lo de novo, para que possamos discutir, mesmo
tendo algumas vezes posicionamentos divergentes, o que faz parte do
processo democrático. Tenho certeza de que o conhecimento adquirido por
V. Exa. na Secretaria vai colaborar com o aprofundamento do trabalho no
Poder Legislativo. Em nome da Bancada do PT, gostaria de saudá-lo por seu
retomo a esta Casa. Muito obrigado.

O Deputado Bené Guedes - Agradeço de coração as manifestações tanto
do Deputado Alvaro Antônio quanto do Deputado Roberto Amaral e do ilustre
Deputado Gilmar Machado, todos meus amigos, companheiros, cujos
pronunciamentos me honram e gratificam muito.

Sr. Presidente, alongando-me um pouquinho, quero estender meus
agradecimentos. Já que falei em Carlos Cotta, pela COMIG, eu nunca
poderia deixar de falar do meu agradecimento ao Presidente da CEMIG,
Carlos Eloy, um baluarte que sempre me ajudou. Gostaria também de
agradecer outras duas pessoas da CEMIG que sempre estiveram ao meu
lado, o Dr. José da Costa Carvalho e o Dr. Hélio Ribeiro. Através da CEMIG,
o Governo implementou e lançou em Juiz de Fora o grande programa Luz de
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Minas 1. A partir do nosso esforço na Secretaria, implementamos o Luz de
Minas II, que atende cerca de 65 municípios da Zona da Mata, num projeto
de R$36.000.000,00, 40% dos quais com participação do governo.
Possivelmente, 16 mil produtores rurais terão suas propriedades eletrificadas
até o final deste governo. Em função do apoio que recebi, não poderia deixar
de observar que tudo o que consegui foi fruto do esforço e da ajuda de quem
tinha a responsabilidade de dividir comigo essas ações.

Ilustre Presidente Romeu Queiroz, através de V. Exa. quero abraçar todos
os Deputados e Deputadas desta Casa e dizer que estou de volta para
trabalharmos juntos em todos os projetos de relevância. Sem dúvida alguma,
este convívio será tão fraternal quanto o que tive na Secretaria e o que
tivemos aqui anteriormente. Muito obrigado também ao Dr. Dalmir, Diretor-
Geral desta Casa, a todos os seus funcionários, e à valorosa imprensa de
Belo Horizonte. Meus parabéns ao João Carlos Amaral, que hoje dirige com
muita competência a TV Assembléia, que honra e dignifica o trabalho do
parlamentar mineiro. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
• Deputado lbrahim Jacob - (- Lê a seguinte comunicação:)
UO Deputado que esta subscreve comunica á Casa o falecimento do Dr.

Farld Simão, nascido no Maranhão, filho de imigrantes libaneses que se
formou em Direito e exerceu em Belo Horizonte a advocacia, de 1939 até
1989, e foi professor de Direito Comercial na PUC-MG, Presidente da
Fundação Dom Cabral (da qual mereceu a Comenda Especial Ano XV),
Presidente da seção mineira da OAB, Personalidade da Justiça e Advogado
Civilista do Ano em 1967, Personalidade de Destaque Judiciário em 1985 e
detentor do Diploma do Cinqüentenário da OAB - seção de Minas Gerais.

Solicita ainda sejam enviadas condolências á família enlutada, na pessoa
da viúva, Sra. Linda Abijaude Simão, e de seus filhos Eliana, Renato, Andréa
e Fernanda, residentes na Av. Barbacena, 1.057, Bairro Santo Agostinho,
CEP 30190-131, em Belo Horizonte, MG."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agora, a noticia mais importante da tarde.
Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração, do
coração dos mineiros e do coração do Brasil.

Após 21 anos da histórica conquista do titulo de campeão, o nosso glorioso
Cruzeiro sagrou-se ontem bicampeão da Taça Libertadores da América, a
mais importante competição interclubes do continente e uma das mais
respeitadas do mundo.

Numa emocionante partida em que venceu com garra, tradição e
experiência o bravo Sporting Cristal, um dos mais difíceis adversários, o
Cruzeiro garantiu também sua participação na final mundial interclubes, em
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Tóquio, em novembro, e nas oitavas-de-final da Libertadores do próximo
ano.

Delirante e emocionada, a torcida celeste reviveu os tempos da primeira
conquista do importante título e do inesquecível time formado por grandes
craques como Tostão, Dirceu Lopes, Piazza, Raul, Netinho, Evaldo,
Procópio, Natal e tantos outros que proporcionaram momentos de glória ao
clube.

Longo foi o caminho percorrido desde então, e grandes, os problemas
enfrentados, prevalecendo contudo uma trajetória sempre ascendente e de
afirmação que faz do Cruzeiro, atualmente, um dos maiores times do Brasil,
da América do Sul e do mundo.

Quero, uma vez mais, registrar as minhas efusivas congratulações com o
bravo time que, com competência, coragem e determinação, levou a torcida
azul e branca a uma emocionada explosão de bombas e corações com o
grito de bicampeão.

Parabenizo o meu prezado amigo Presidente José Perrela, e sua diretoria,
que, com competente administração, teve decisiva participação nos
crescentes caminhos de glória percorridos pelo Cruzeiro.

E os meus aplausos ao técnico Paulo Autuori, de quem com pesar nos
despedimos e que deixou, em pouco tempo de atuação, gravados
indelevelmente na memória do clube e dos torcedores o seu talento,
competência e tranqüilidade, que fizeram dos jogadores uma equipe coesa,
forte e confiante.

Parabéns, Cruzeiro! Parabéns, torcida cruzeirense, que, com toda a
certeza, continuará a ter muitas alegrias iguais com seu Cruzeiro querido.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
O Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

imprensa; recentemente, em visita a minha cidade, Januána, verifiquei um
fato que não poderia deixar de mencionar desta tribuna, evidentemente o
lugar mais alto do parlamento mineiro, tamanho o erro constatado e o crime
de irresponsabilidade praticado, uma vez que a vítima não é uma só pessoa,
mas toda a cidade de Januária.

Ali vive uma senhora muito especial, um dom de Deus especifico para a
comunidade, uma freira chamada Irmã Maria Luíza, que dirige a Associação
Beneficente Pequeno Davi, que, diga-se de passagem, já é um arquétipo
para todo o Estado de Minas Gerais e também para outras pequenas
associações do que pode fazer uma entidade, ainda que pequena, que tenha
como membros ou em sua diretoria pessoas imbuídas da luta pelo social,
pelo amor fraternal, com a competência dada por Deus, especificamente
para essa área. A Irmã Maria Luíza tem sido a responsável, uma mediadora
para que dezenas e dezenas de famílias e de crianças sejam alimentadas e
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um exemplo para que se faça uma reflexão e se conheça que as soluções
estão nas pequenas iniciativas, como na dessa senhora, que, ao estabelecer
uma farmácia homeopática, prestou uma obra de assistência às mães
carentes da região, às crianças abandonadas. A sua creche é uma das mais
perfeitas, mais humanas e mais necessárias, eu diria, do nosso Estado,
porque naquela região há muita necessidade e muita fome.

Essa mulher valente e guerreira, que, em seus quarenta e poucos anos,
talvez 50, é muito forte, tropeçou e quebrou o colo do fêmur e foi levada
para hospital de Montes Claros, em vez de ser levada para outro hospital ou
algum hospital católico. Na Santa Casa de Misericórdia, ela foi operada pelo
Dr. Paulo Benutti, que, quando a recebeu, tratou-a muito bem, mas, sabendo
que ela iria fazer essa operação pelo SUS, já a tratou de outra forma, corno
alguns médicos sem classe tratam seus semelhantes menos abastados. As
vezes, imagina-se que um sacerdote católico - é uma visão que se tem -, um
pastor de uma igreja histórica ou uma freira tem muito dinheiro, porque a
Igreja Católica tem grande patrimônio. Estão enganados. Na grande maioria
das vezes, os pastores, os padres, os sacerdotes e as freiras, sim, têm a
acolhida, têm o refúgio da Igreja, mas, quando precisam de dinheiro e não
têm recursos, muitos podem até padecer necessidades muito grandes

Então, esse médico a operou. Passados alguns dias, a Irmã começou a
sentir uma dor muito forte, que - parece - a imobilizava. E teve que ficar
imóvel numa cadeira ou na cama. Voltando a esse médico, como ela tem um
pequeno conhecimento de Medicina, disse-lhe: "Doutor, parece que o nervo
ciático foi atingido nessa operação". Ele disse: "O que é isso? A senhora está
doida? Não tem nada a ver com nervo ciático. Isso é mais do que normal. A
fisioterapia vai recuperá-la e, depois, a senhora vai poder anda(. Ela disse:
Mas, doutor, eu entrei andando. E claro, eu estava com o colo do fêmur

quebrado, mas eu andava de muletas. Agora não posso andar. Estou tendo
muita dificuldade e sinto uma dor muito grande na outra pema. E nervo
ciático". Ele disse: "Olha, não é nervo ciático". E, quando ela não suportava
mais as dores, reclamou com suas superioras, pedindo socorro, e fo enviada
para o hospital de Tubarão, em Santa Catarina. Ali, quando os médicos
tiraram a radiografia e abriram, constataram, com horror e estupefação, que
os médicos da Santa Casa de Misericórdia de Montes Claros, numa
operação tão simples, esqueceram o cauterizador no corte da operação tão
profunda, de tal maneira, que foi cauterizado o nervo ciático. Dez
centímetros do nervo ciático ficaram totalmente torrados, a tal ponto, que os
médicos do hospital de Tubarão, no relatório, estiveram lá e disseram: "Não
é possível. Esse médico não sentiu sequer um cheiro de carne queimada?".

Srs. Deputados,. senhores da imprensa, isso é incapacidade de um
membro da categoria. Que punição se impinge a um homem que faz uma
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coisa dessas a um ser humano? É um homem formado, recebe pelo cargo
que exerce, mas, quando comete erros como esse, clamorosos e
constatados, por irresponsabilidade... Simplesmente, ele deixou ali o
cauterizador, e este cauterizou regiões do corpo e jogou numa cama e numa
cadeira de rodas uma mulher que é um dom de Deus para Januária. Agora,
sente-se ela amarrada, impossibilitada de ação, com dificuldade para realizar
a sua obra, em detrimento de toda a classe necessitada de Januária, por
causa do erro de um médico que nem sequer punido foi. A Santa Casa de
Misericórdia de Montes Claros isso foi comunicado. E agora, recentemente,
quando questionada sobre o assunto, disse que esse médico, Dr. Paulo
Benutti, já fora repreendido; mas ele continua ali trabalhando.

Nós iríamos encaminhar à Comissão de Saúde e Ação Social uma
denúncia e até estar solidário com uma ação indenizatória para a Irmã Maria
Luíza, para que, pela punição, houvesse temor nessa categoria; quando é
irresponsável um de seus membros, há morte dos semelhantes. Mas é uma
categoria que reconhecemos nobre. O Conselho Regional de Medicina talvez
nem saiba disso. Talvez a Santa Casa de Misericórdia nem mesmo tenha
comunicado isso ao Conselho Regional de Medicina. Mas qual é a punição,
perguntamos, oriunda desse Conselho, a um médico que comete tal coisa? E
quem dizer, com estupefação, com indignação, que, infelizmente, diversos
casos de erros médicos estão constatados em Montes Claros. Cidade-pólo
de Minas, Montes Claros precisa ficar alerta mesmo para essas denúncias
que parecem simples, mas que são feitas, ainda que com o desinteresse de
alguns, da tribuna mais alta do Poder Legislativo do Estado de Minas Gerais.
Não é possível que medidas não sejam tomadas para que, em segmentos de
nosso Pais e em todos esses segmentos, extirpe-se esse câncer que
apodrece a Nação, que é a irresponsabilidade; seja, sim, extirpado, como um
bom médico extrai um tumor que pode comprometer um corpo inteiro, mas
que, se retirado, a área pode ser recuperada.

Ocorre-me lembrar, premido por semelhante quadro, a corrupção que
avilta o Pais. Não é somente na classe política que se vê corrupção. O
político é um retrato do povo, e há políticos sérios, íntegros, probos. Na
classe médica, há médicos íntegros, vocacionados, responsáveis. Mas é
necessário que se ouça o clamor do povo pobre do Norte de Minas sobre o
descaso da Medicina em Montes Claros. Só não movemos uma ação
popular, porque, no seu coração cristão, a Irmã não quis fazê-lo, mas disse:
"Eu sinto, porque esse tipo de descaso alastra-se como cultura e, se não for
sequer denunciado, poderá prejudicar vitimas tão inocentes e mais
necessitadas do que eu própria".

Eis a razão por que este Deputado do Norte de Minas sobe a esta tribuna,
para, neste pronunciamento, querer, ao menos, que essa exortação sirva
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como uma critica construtiva para que o corpo médico de Montes Claros e
da Santa Casa afaste esses maus exemplos que testemunham contra a
causa e contra a classe dos médicos do nosso País. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1 3 Fase

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

passa à r Parte da reunião, com a 1a Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

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

apresentadas nesta reunião pelos Deputados tbrahim Jacob - falecimento do
Sr. Farid Simão, em Belo Horizonte; Wanderley Ávila - falecimento do Sr.
Femando Carlos Silva Andrada, em Montes Claros (Ciente. Oficie-se.); Bené
Guedes - reassumiu o seu mandato de Deputado Estadual em 1318197
(Ciente. Publique-se.); Miguel Martini - na condição de único representante
do Partido Solidarista Nacional - PSN passa a atuar como Líder de
Bancada (Ciente. Cópia às Lideranças. A Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira e

outros, em que solicita a realização de reunião especial, em data a ser
agendada, em homenagem aos 100 anos da Congregação Marista no Brasil,
a serem comemorados no próximo dia 15 de outubro. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento
Interno, e, oportunamente, fixará a data.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Roberto Amaral (2) - atribuição de regime de
urgência ao Projeto de Lei n° 1.315197 e sua apreciação em reunião conjunta
das comissões a que tenha sido distribuído; Paulo Piau - distribuição do
Projeto de Lei n° 1.293197 à Comissão de Agropecuária (Cumpra-se.).
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21 Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à ia Fase, a Presidência
passa à 28 Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei Complementar n° 21197, do Deputado Ronaldo Vasconceilos, que dá
nova redação ao art. 7 0 da Lei Complementar n° 26, de 1411193, que dispõe
sobre normas gerais relativas ao planejamento e à execução de funções
públicas de interesse comum, a cargo da região metropolitana, sobre as
atribuições, a organização e o funcionamento da Assembléia Metropolitana
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Assuntos Municipais opinou
pela sua aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Assuntos
Municipais, que opina pela rejeição da Emenda n° 2. Em votação, o projeto,
salvo emendas. A Presidência vai submeter a matéria à votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso 1, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão responder 'sim", e
os que desejarem rejeitá-la deverão responder "não". A Presidência lembra
ao Plenário que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto de
lei complementar será aprovado se obtiver 39 votos favoráveis. Em votação,
o projeto, salvo emendas.

- Procede-se à votação nominal eletrônica.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 7 Deputados: há 4 Deputados em

reunião de comissão. Não há, portanto, "quorum" para votação, nem para
continuação dos trabalhos. A Presidência toma sem efeito a votação.

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

Deputados para a ordinária de debates de segunda-feira, dia 18, às 20 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 7li REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE

REPASSE DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NOS ÚLTIMOS 10
ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO DE

SERVIDORES E RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE DO
ESTADO EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N°9.380, DE
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18112186, E IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dez horas e quarenta e cinco minutos do dia cinco de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Sebastião Costa, Gilmar Machado e Antônio
Roberto, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Miguel Martini, 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 seguir, o
Presidente acusa o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra.
Marília Teixeira Diniz Domingues, Superintendente de Administração do
IPSEMG, os quais encaminham documentação referente ao depoimento
prestado por ela na reunião de 1116197; documentação referente à
Concorrência Pública n° 1183 e contrato de concessão administrativa de uso
de imóvel urbano; dados relativos ao número de segurados que contribuem
nos planos de seguro e pecúlio e aos valores das contribuições relativas aos
últimos dez anos; relação nominal dos contratos celebrados com laboratórios
e hospitais da capital e do interior, com a respectiva especialidade, o número
do contrato, a data do término da vigência, o modelo de contrato, as normas
de contratação de prestação de serviços de assistência médico-social e
pareceres jurídicos sobre a matéria; e ofício do Sr. Ricardo de Andrade,
Superintendente de Finanças do IPSEMG, o qual encaminha quadros
demonstrativos dos recursos utilizados pelo Tesouro Estadual e do repasse
ao IPSEMG nos anos de 1996 e 1997. A Presidência informa que a reunião
se destina a ouvir o Sr. Eduardo Femandes Pinto Coelho, Diretor de Saúde
do IPSEMG. A seguir, o Deputado Miguel Martini passa a Presidência ao
Deputado Antônio Roberto e apresenta requerimento em que solicita sejam
convidados a comparecer à reunião desta Comissão os Srs. Luís Carlos
Magalhães Peixoto, ex-Secretário Nacional de Previdência Social e
Complementar; Cyro Moraes da Franca, Assessor da Presidência da
Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados; Virgílio Baião
Neto, Presidente da Associação das Empresas com Planos de Saúde Auto-
Geridos - ASAPE -; João Roberto Rodarte, consultor especialista em
previdência privada, e José Prata Araújo, membro do Conselho Estadual de
Previdência Social. Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Em
seguida, o Deputado Antônio Roberto retoma a Presidência ao Deputado
Miguel Martini, que convida o Sr. Eduardo Femandes Pinto Coelho para
tomar assento à mesa e, após ler o disposto no art. 4 0 , inciso II, da Lei
Federal n° 1.579, concede a palavra ao convidado, para que informe à Mesa
a sua qualificação e faça suas considerações iniciais. O Presidente informa
ao convidado que, na qualidade de testemunha, está sob o compromisso de
dizer a verdade, nos termos da lei. Em seguida, são iniciados os debates,
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ocasião em que fazem uso da palavra os Deputados Sebastião Costa,
Gilmar Machado, Miguel Martini e Antônio Roberto, conforme consta nas
notas taquigráficas. 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 agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Luiz Fernando Faria - José Braga - Carlos

Pimenta - Sebastião Costa - Geraldo Nascimento.
ATA DA 74a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE E AÇÃO

SOCIAL
As nove horas e trinta minutos do dia sete de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jorge
Eduardo de Oliveira, Canos Pimenta, Jorge Hannas, Wilson Pires e Adelmo
Carneiro Leão, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Adelmo Carneiro Leão que proceda à
leitura da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos
membros presentes. A seguir, o Presidente distribui a correspondência ao
Deputado Canos Pimenta, para que ele proceda a sua leitura. O Deputado
Carlos Pimenta lê ofício do Sr. Nobuhiro Karashima, Prefeito Municipal de
Sacramento, em que solicita o apoio da Comissão para a aprovação da
Emenda n°25 ao Projeto de Lei n° 1.218197, que propõe o repasse de todos
os recursos destinados à assistência social ao Fundo Estadual de Assistência
Social. Prosseguindo, dá ciência à Comissão do documento da Fundação
Nacional de Saúde, encaminhado pelo Ministério da Saúde, referente ao
convênio firmado entre a FNS e a Fundação Ezequiel Dias. Ato contínuo, o
parlamentar passa a ler ofício da Secretaria de Assistência à Saúde, em que
se informa a Comissão sobre "software" desenvolvido pelo Ministério da
Saúde que permite acompanhar e avaliar a produção ambulatorial e
hospitalar do SUS. Prosseguindo, a Presidência passa à discussão e à
votação de proposições de autoria da Comissão. O Deputado Jorge Hannas
apresenta requerimento em que solicita sejam convidados a Sra. Maria do
Carmo Freitas da Costa, Coordenadora de Biossegurança e Excelência
Clínica da Clínica Dentária Especializada Cura D'Ars - CLIDEC -, e o Sr.
José Afonso Alvares Rodrigues, Diretor do Centro Cultural Antônio Drumond
da CLIDEC, para discorrerem sobre o Encontro Regional de Biossegurança e
Controle de Infecção em Odontologia. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. O Deputado Carlos Pimenta apresenta requerimento
em que solicita sejam convidados o Secretário da Habitação, os integrantes
do Conselho Estadual da Habitação, o Vice-Govemador, o Presidente da
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COPASA, o Secretário de Meio Ambiente e o Presidente da COPAM para
discutirem as ações do Estado nos setores de habitação e saneamento. Para
encaminhar a votação, solicitam a palavra os Deputados Jorge Eduardo de
Oliveira e Adelmo Carneiro Leão. Colocado em votação, é o requerimento
aprovado. O Deputado Adelmo Carneiro Leão apresenta requerimento em
que solicita seja realizada audiência pública para discutir o resultado dos
estudos da comissão especial criada para avaliar a situação do
CARDIOMINAS e dos recursos destinados ao REFOR-SUS. Submetido a
votação, é o requerimento aprovado. Ato continuo, 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 tumo, os Projetos de Lei n°s 1.092 e 1.199197 (ambos na forma do
vencido no 1 0 turno) e 1.147197 (relator Deputado Adelmo Carneiro Leão).
Submetidos a discussão e votação, são aprovados, no 1 0 turno, os Projetos
de Lei n°s 1.104197 (relator. Deputado Adelmo Carneiro Leão); 1.159, 1.200,
1.209 e 1.224197 (relator: Deputado Jorge Hannas). 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, 14 de agosto de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Wilson Pires - Adelmo Carneiro

Leão - Jorge Hannas.
ATA DA 62a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dez horas do dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel Martini,
Sebastião Navarro Vieira, Antônio Roberto, Durval Angelo, Roberto Amaral e

z José Braga, membros da Comissão supracitada. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a reunião
e solicita ao Deputado Sebastião Navarro Vieira que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A reunião se destina a apreciar as matérias constantes na pauta.
Continuando, o Presidente acusa o recebimento da seguinte
correspondência: Ofícios n°s 332 e 348197, da Caixa Econômica Federal;
119197, do Sr. Francisco Milagres, Prefeito Municipal de Senhora dos

: Remédios; 436197, do Ministério do Meio Ambiente; 250197, do Sr. Tarcísio
Delgado, Prefeito Municipal de Juiz de Fora; Circular n° 4197, do Sr. Márcio
Reinaldo Moreira. Prosseguindo, a Presidência passa à fase de discussão e
votação de proposições da Comissão. O Presidente faz a leitura do
requerimento do Deputado Alvaro Antônio, que encaminha à Comissão, para
exame e providências, carta da Empresa Cal Andrezza Ind. Com . Ltda., na
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qual se denuncia a injustiça na cobrança de ICMS no transporte
interestadual. Colocado em votação, é o requerimento aprovado. O
Presidente sugere a apresentação de um requerimento da Comissão a fim
de que seja enviado ofício ao Secretário da Fazenda propondo que solicite
ao Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ - a redução da base
de cálculo nas prestações de serviços de transporte interestadual de
mercadorias remetidas por empresas mineiras produtoras de cálcario. Em
seguida, passa-se à 2a Fase da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado
José Braga, relator dos Projetos de Lei n°s 514195 e 1.042196, emite
pareceres mediante os quais conclui pela aprovação dos projetos na forma
do vencido no 1 0 turno. Logo após, o Deputado Durval Ângelo, relator dos
Projetos de Lei n°s 682 e 979196, emite parecer pela aprovação do Projeto
de Lei n° 682196 na forma do vencido no 10 turno e com a Emenda n° 1.
Quanto ao Projeto de Lei n° 979/96, o relator conclui pela aprovação deste
na forma do vencido no 1 0 turno. Logo após, o Deputado Antônio Roberto,
relator do Projeto de Lei n° 996196, emite parecer mediante o qual conclui
pela aprovação deste na forma do vencido no 1 0 turno. Com a palavra, o
relator do Projeto de Lei n01.061196, Deputado Roberto Amaral, emite
parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto na forma do
vencido no 10 tumo. Logo após, o Deputado Durval Angelo, relator do Projeto
de Lei n° 846196 no 1 0 turno, emite parecer pela aprovação do projeto. Neste
momento, o Deputado Miguel Martini transfere a Presidência dos trabalhos
ao Deputado José Braga, em virtude de a proposição em análise ser matéria
de sua autoria. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira emite
parecer pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.100197 no 1 0 turno.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados por unanimidade. Neste momento, o Deputado Miguel Martini
reassume a Presidência da reunião. Na sequência dos trabalhos, a
Presidência passa à 3a Fase da Ordem do Dia. O Deputado José Braga
opina pela aprovação dos Requerimentos n°s 2.094 e 2.195197; o Deputado
Roberto Amaral opina pela aprovação do Requerimento n° 2.119197; o
Deputado Durval Ângelo opina pela aprovação do Requerimento n°2.147/97
e pela rejeição do Requerimento n° 2.217197; o Deputado Antônio Roberto
opina pela aprovação do Requerimento n° 2.148/97. Devido à ausência do
Deputado Paulo Pettersen, o Deputado Sebastião Navarro Vieira procede à
leitura do parecer desse relator, que conclui pela aprovação do
Requerimento n° 2.224197. Colocados em votação, cada um por sua vez,
são as proposições aprovadas 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,
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Sala das Comissões, 14 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gilmar Machado - Roberto Amaral -Antônio

Roberto - Sebastião Navarro Vieira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.153/97
Comissão de Agropecuária e Política Rural

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Rodrigues, o Projeto de Lei n° 1.153197 visa

a instituir o Programa Estadual de Apoio à Cotonicultura e à Fruticultura
Norte-Mineiras.

Após sua publicação, a matéria foi distribuída, nos termos regimentais, às
Comissões de Constituição e Justiça, de Agropecuária e Política Rural e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. A Comissão de Constituição e
Justiça opinou pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto com as Emendas n°s 1 a 3, que apresentou.

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da proposição.
Fundamentação

A criação de um programa de apoio à cotonicultura e à fruticultura,
conforme propõe o projeto de lei em exame, é medida bastante louvável.
Trata-se de atividades de grande importância socioeconômica, pois, se
analisadas do ponto de vista de cadeias produtivas, tanto o algodão como as
frutas em geral são importantes fontes de emprego e de renda, no campo e
no meio urbano, devido às indústrias que se formam antes, durante e após o
processo produtivo agrícola propriamente dito.

Com relação, principalmente, à cultura do algodão, o quadro é
preocupante. A área cultivada e a produção no Brasil, de modo geral, e em
Minas Gerais, em particular, têm sido decrescentes nos últimos anos, apesar
de o consumo dessa fibra estar em expansão. E que o Pais, desde o inicio
da década de 90, deixou de ser exportador para se transformar num dos
maiores importadores mundiais de algodão em fibra.

E importante salientar que a produção de algodão em Minas Gerais
concentra-se, praticamente, na região Norte e no Triângulo e que essas
áreas revelam diferenças marcantes de solo, clima e modos de produção.
Enquanto na primeira, de clima semi-árido e solo menos fértil, predominam
os pequenos agricultores, que empregam mão-de-obra familiar e detêm
baixo nível tecnológico e, em conseqüência, têm produtividade relativamente
menor, na outra, as condições de clima e solo são mais favoráveis, as
propriedades são de maior porte, emprega-se tecnologia moderna e a
produtividade é maior.
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Nas duas regiões, entretanto, verifica-se redução acentuada na área

cultivada e no volume produzido. Tal situação é reflexo da descapitalização
dos produtores, notadamente os do Norte de Minas, em virtude de
constantes frustrações de colheitas na região, baixos preços recebidos pelo
produto e, recentemente, incidência da praga conhecida como bicudo do
algodoeiro, que tem causado sérios danos às lavouras.

Nesses tempos de globalização da economia, a palavra de ordem é
qualidade do produto. Mais do que nunca, os investimentos, públicos ou
privados, devem voltar-se para a pesquisa, a assistência técnica e a
capacitação do produtor, inclusive no aspecto gerencial. Dessa forma, os
agentes envolvidos no processo poderão enfrentar, em condições mais
favoráveis, as exigências de um mercado cada vez mais competitivo.

O descompasso entre a produção e a demanda pode ser constatado ao se
observar que as indústrias mineiras de tecelagem estão trabalhando com
toda a capacidade instalada, enquanto as indústrias de beneficiamento
primário do algodão trabalham com ociosidade de 60% a 80%, nas principais
regiões produtoras.

Percebe-se, com isso, que é necessária e oportuna a intervenção do poder
público nessa atividade produtiva, mediante a implantação de um programa
de incentivo ao produtor rural, como o que ora se propõe. A tendência da
cadeia produtiva do algodão, segundo dados da própria Secretaria de
Agricultura, é de expansão, visto que a demanda, principalmente por parte
da indústria têxtil, é crescente.

Com relação ao apoio à fruticultura, entendemos que o assunto está
convenientemente tratado no Projeto de Lei n° 1.068196, em tramitação
nesta Casa, o qual já foi objeto de deliberação desta Comissão no 1 0 turno.
Por esse motivo, estamos sugerindo a Emenda n° 4, que exclui essa
atividade da proposição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.153197

com as Emendas n°s 1 a 3, da Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Emenda n° 4, a seguir redigida.

EMENDA N°4
Suprima-se do projeto a expressão "fruticultura.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.207/97

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

0 projeto de resolução em epígrafe é de autoria desta Comissão e tem por
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escopo aprovar as alienações de terras devolutas que menciona, em
cumprimento à exigência contida no art. 62, inciso XXXIV, da Constituição do
Estado.

Nos termos regimentais, a proposição foi preliminarmente examinada pela
Comissão de Constituição e Justiça, cujo parecer conclui por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma apresentada.

Dando continuidade à tramitação, compete-nos agora examinar o projeto,
atendo-nos ao seu mérito.

Fundamentação
A mencionada exigência constitucional diz respeito à prévia aprovação

legislativa dos atos de alienação de terras públicas, excetuados os casos
mencionados no art. 247, § 1 0 , da Carta Estadual.

E certo que o aludido dispositivo reflete a preocupação do constituinte
mineiro em estabelecer um instrumento de controle de natureza política a ser
exercido pelo Poder Legislativo.

Em consonância com esse dispositivo constitucional, o art. 74, em seu §
1 0 , inciso 1, do mesmo Diploma, afirma que "a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e das
entidades da administração indireta", a qual abrange "a legalidade,
legitimidade, economicidade e razoabilidade do ato gerador de receita ou
determinante de despesa e do de que resulta nascimento ou extinção de
direito ou obrigação", é exercida pela Assembléia Legislativa, mediante
controle externo.

Quanto à legitimação de posse de terra devoluta, em si, entendemos ser
de todo oportuna, pois, por meio dela, o Estado garante o bem-estar do
cidadão detentor da posse. Ademais, é unânime a opinião entre a sociedade
de que é devido ao posseiro o direito preferencial de se tomar o proprietário
das terras que um dia, desocupadas e incultas, foram por ele desbravadas e
tomadas exploráveis economicamente.

Conclusão
Em vista do relatado, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução

n°1.207/97 no 1 0 tumo, na forma original.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
1.208/97

Comissão de Agropecuária e Política Rural
Relatório

De iniciativa desta Comissão, o projeto de resolução em tela tem por
objetivo aprovar, em conformidade com o disposto no art. 62, inciso XXXIV,
da Constituição do Estado, as alienações das terras devolutas que
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especifica.

Quando do exame preliminar da matéria pela Comissão de Constituição e
Justiça, esta emitiu parecer concluindo por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, na forma proposta.

Dando cumprimento às normas regimentais, cabe a este órgão colegiado
emitir parecer quanto ao mérito do projeto.

Fundamentação
O mencionado dispositivo constitucional estabelece a exigência de prévia

aprovação legislativa para se concretizar a alienação de terra pública,
excetuados os casos referidos no § 3 0 do art. 247 da Carta mineira.

Tal norma, evidentemente, constitui importante instrumento de controle de
natureza política e se coaduna com o principio de competência concorrente
dos Poderes no trato da coisa pública.

Corroborando esse princípio, o legislador mineiro houve por bem inserir na
Constituição Estadual norma - art. 74, § 1 0, inciso 1 - segundo a qual se
assegura que "a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado e das entidades da administração indireta é exercida
pela Assembléia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e entidade", fiscalização que abrange "a
legalidade, legitimidade, economicidade e razoabilidade do ato gerador de
receita ou determinante da despesa e do de que resulte nascimento ou
extinção de direito ou obrigação".

De outra parte, convém salientar que a legitimação de posse de terras
devolutas é resultado de uma ação governamental que reflete o interesse da
sociedade em geral, entendendo-se ser o posseiro o agente detentor do
direito preferencial da propriedade sobre a terra que, por ele ou por seus
antecessores, foi ocupada e tomou-se economicamente produtiva, graças
aos seus esforços.

Além disso, releva frisar que tal alienação configura um meio atenuador de
conflitos sociais, já que, por ela, o posseiro, efetivamente, toma-se o
proprietário do imóvel para todos os fins e direitos perante a lei.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução n°

1.208197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Paulo Piau, Presidente - Maria José Haueisen, relatora - Elbe Brandão.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.229/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De iniciativa do Deputado Roberto Amaral, o projeto de lei em epígrafe

visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Visuais de
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Sete Lagoas - ADVISETE -, com sede no Município de Sete Lagoas.

Preliminarmente, foi o projeto encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria,
nos termos do art. 104, 1, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação
A instituição citada realiza atividade de integração e socialização de

grande valor junto aos deficientes visuais de Sete Lagoas, propiciando-lhes
condições mais dignas de vida.

Além desse excelente trabalho, presta-lhes assistência médica e
odontológica e procura possibilitar-lhes o exercício de seus direitos de
cidadania.

Assim, julgamos merecida a outorga do título de utilidade pública à
entidade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.229197

no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.235/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Leonídio Bouças, o projeto de lei em análise

propõe seja declarada de utilidade pública a Universidade Social do
Triângulo - UST -, com sede no Município de Uberlândia.

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 no 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A referida Universidade, além de promover atividades filantrópicas com a

finalidade de combater a fome e a pobreza, presta serviços nas áreas
cultural, esportiva e de proteção ao meio ambiente.

Verifica-se, pois, que o trabalho realizado pela instituição torna-a
merecedora do titulo declaratório de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.235197 com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 14 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.
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PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 486195

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Anderson Adauto, o projeto em exame acrescenta
parágrafos ao art. 99 e altera o inciso III do art. 100 da Lei n° 9.444, de
25111187, que dispõe sobre licitações e contratos da administração
centralizada e autárquica do Estado.

Aprovado em 1 0 turno na forma proposta, vem, agora, o projeto a esta
Comissão para ser objeto de parecer de 20 turno, nos termos do art. 196 do
Regimento Interno desta Casa.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço tem por finalidade tornar mais severas as

multas, visando a coibir a constante prática de descumprimento das
condições contratadas quando da realização de obras públicas. O projeto
especificamente visa a atingir as obras denominadas "de grande vulto.
Como essa classificação não consta nos atuais textos legais, é de presumir
que o autor do projeto pretenda alterar as penalidades envolvendo as obras
que têm os maiores valores em moeda, para efeito de licitação. São as obras
previstas no art. 39 da Lei Federal n° 6.666, de 1993. O respectivo processo
licitatório inicia-se com uma audiência pública, concedida pela autoridade
responsável, 15 dias úteis antes da publicação do edital. Sua divulgação
deve ocorrer, no mínimo, dez dias úteis antes da licitação. São, portanto,
obras de grande interesse social e econômico, a exemplo da duplicação da
rodovia que liga Belo Horizonte a São Paulo.

Como foi salientado no 1 0 turno, a primeira licitação realizada não logrou
sucesso, em virtude dos erros cometidos pelas empresas licitantes.
Realizado novo certame, outras empresas foram selecionadas. No entanto,
as primeiras, ao que se saiba, não receberam nenhuma penalidade, nem
mesmo a de inabilitação para outras licitações. O poder discricionário do
administrador público lhes foi favorável, muito embora se verificassem
significativos prejuízos para a economia do Estado.

Em nosso entendimento, o tipo de obra descrito e que exige audiência
prévia é raro, pois os valores envolvidos são altos. Sugerimos a Emenda n°
1, estabelecendo valor para as denominadas "obras de grande vulto".
Indicamos R$6.000.000,00, correspondentes a cerca de 4 vezes o valor a
que se refere o art. 23 da Lei n° 8.666, de 1993, para obras e serviços de
engenharia, na modalidade de licitação concorrência: R$1.542.019,59.

Destarte, além de evitarmos termos imprecisos, que não devem constar
em textos legais, evitamos outra emenda delegando autorização ao Poder
Executivo para regulamentar a lei.

Conclusão
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Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2 0 turno, do Projeto de Lei

no 488195 com a Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N° 1

No art. 1 0 , substitua-se a expressão "de grande vulto" por "de valor igual ou
superior a R$6.000.000,00 (seis milhões de reais)".

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Antônio Roberto, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Navarro Vieira.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 985196

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 985196, de autoria do Deputado José Bonifácio, que

declara de utilidade pública a Escolinfla Atleticana do Menor Carente -
E.A.M.C. -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos
turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, 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° 985196
Declara de utilidade pública a Escolinha Atleticana do Menor Carente -

E.A.M.C. -, 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 Escolinha Atleticana do

Menor Carente - E.A.M.C. -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Ad. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.085/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.085197, de autoria do Deputado lvair Nogueira, que
declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Esperança, com
sede no Município de Igarapé, foi aprovado no 2 0 turno, na forma do vencido
no 1 0 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 ar[. 270, §
1 0, 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° 1.085197
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Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nova Esperança,

com sede no Município de Igarapé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Mi. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Nova Esperança, com sede no Município de Igarapé.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.097/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.097197, de autoria do Deputado Arnaldo Penna, que
declara de utilidade pública o Conselho Particular São Sebastião, da
Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , 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° 1.097197
Declara de utilidade pública o Conselho Particular São Sebastião, da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Congonhas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Particular São

Sebastião, da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Congonhas.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Miguel Martini, relator- Amaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.103/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.103197, de autoria do Deputado Ajalmar Silva, que
declara de utilidade pública a entidade Pequenas Comunidades de Nossa
Senhora do Carmo - CARMOCEB -, com sede no Município de Monte
Carmelo, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

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

PROJETO DE LEI N°1.103/97
Declara de utilidade pública a entidade Pequenas Comunidades de Nossa

Senhora do Carmo - CARMOCEB -, com sede no Município de Monte
Carmelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Pequenas

Comunidades de Nossa Senhora do Carmo - CARMOCEB -, com sede no
Município de Monte Carmelo.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
AlIton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.110197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.110197, de autoria do Deputado Francisco Ramalho,
que declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia
de Itaguara, com sede no Município de Itaguara, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, 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°1.110(97
Declara de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de

ltaguara, com sede no Município de Itaguara.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Irmandade da Santa Casa de

Misericórdia de ltaguara, com sede no Município de Itaguara.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Ailton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇAO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.116/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.116197, de autoria do Deputado Geraldo Rezende,
que declara de utilidade pública a entidade Missão Esperança, com sede no
Município de Uberlândia, foi aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
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1 0, 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°1.116/97
Declara de utilidade pública a entidade Missão Esperança, com sede no

Município de Uberlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Missão Esperança,

com sede no Município de Uberlândia.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Miguel Martini, relator - Arnaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.133/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.133197, de autoria do Deputado Ronaldo
Vasconcellos, que declara de utilidade pública o Abrigo Cristão Ary Rolim
Costa, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, 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°1.133/97
Declara de utilidade pública o Abrigo Cristão Ary Rolim Costa, com sede

no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Abrigo Cristão Ary Rolim

Costa, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Miguel Martini, relator - Amaldo Feriria.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.140/97
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.140197, de autoria do Deputado lbrahim Jacob, que
declara de utilidade pública a Associação Professor Oswaldo Gnbel de
Assistência ao Menor - APOGAM -, com sede no Município de Mercês, foi
aprovado nos turnos regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
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legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0, 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°1.140/97
Declara de utilidade pública a Associação Professor Oswaldo Gribel de

Assistência ao Menor - APOGAM -, com sede no Município de Mercês.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Professor

Oswaldo Gribel de Assistência ao Menor - APOGAM -, com sede no
Município de Mercês.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Miguel Martini, relator - Arnaldo Penna.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.148197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.148/97, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que
declara de utilidade pública a Loja Maçônica Contemporâneos do Futuro, n°
204, com sede no Município de Contagem, foi aprovado nos turnos
regimentais, sem emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , 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°1.148/97
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Contemporâneos do Futuro,

n° 204, com sede no Município de Contagem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica

Contemporâneos do Futuro, n o 204, com sede no Município de Contagem.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Miguel Martini, relator - Arnaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 18 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de 'quorum" - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela

- Arnbrósio Pinto - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Gilmar Machado - João
Leite - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Ferreira
- Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa
- Sebastião Helvécio - Wilson Pires.

Falta de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 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  ordinária deliberativa de amanha, dia 19, às 14 horas, com
a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a publicada na
edição anterior.).

ATA DA ir REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO PARA, NO PRAZO DE 120 DIAS,
APURAR DIVERSAS DENÚNCIAS QUE ENVOLVEM O SISTEMA

PENITENCIÁRIO ESTADUAL
Às nove horas e quinze minutos do dia treze de agosto de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Ângelo, lvair Nogueira e João Batista de Oliveira, membros da
Comissão supracitada. Estão presentes também os Deputados Adelmo
Carneiro Leão e Marcos Helênio. A Presidência registra a presença da Sra.
Helena Greco, coordenadora do movimento Tortura Nunca Mais, e do Sr.
Antônio Ribeiro, Presidente da Associação de Assistência e Defesa ás
Vitimas de Policiais - I4ADEVIP. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado João Leite, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
lvair Nogueira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência informa que
a finalidade da reunião é ouvir o depoimento dos Srs. Sidney Cangussu,
funcionário do Banco do Brasil, em Governador Valadares; Hélcio Mello e
Márcia Valadares, funcionários da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho,
em Ipaba. A Comissão recebe a primeira testemunha, Sr. Sidney Cangussu.
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A Presidência, após prestar alguns esclarecimentos a respeito da dinâmica
das CPI5, solicita ao depoente que informe à mesa a sua qualificação e
passa-lhe a palavra, para suas considerações iniciais. A seguir, fazem
questionamentos ao Sr. Sidney Cangussu os Deputados Ivair Nogueira,
Durval Angelo, João Leite e João Batista de Oliveira. Com a palavra, os
Deputados Marcos Helênio e Adelmo Carneiro Leão tecem comentários a
respeito do depoimento. A Presidência agradece a presença do Sr. Sidney
Cangussu, coloca-o à vontade para se retirar e suspende a reunião por
alguns minutos, para que possa ser conduzido ao recinto o próximo
depoente. Reabertos os trabalhos e após prestar os esclarecimentos sobre o
funcionamento das CPIs, a Presidência solicita à Sra. Márcia Valadares que
informe a sua qualificação e faça suas considerações iniciais. Em seguida,
fazem questionamentos à testemunha os Deputados lvair Nogueira, Durval
Angelo e João Leite. Encerradas as questões, a Presidência dispensa a
testemunha e suspende a reunião para que possa ser conduzido ao recinto o
último depoente. Reabertos os trabalhos, a Presidência recebe o Sr. Hélcio
Mello, que se identifica e, após ouvir esclarecimentos a respeito da dinâmica
dos trabalhos, responde aos questionamentos dos Deputados Ivair Nogueira,
Durval Ângelo e João Leite. Esgotadas as perguntas, o Presidente dispensa
a testemunha. E necessário registrar que os depoimentos constam nas notas
taquigráficas da reunião. A Presidência indaga aos membros da Comissão se
há alguma proposição a ser apresentada. O Deputado Durval Angelo, com a
palavra, apresenta requerimento solicitando seja enviado à Superintendência
Regional do Banco do Brasil pedido de informações sobre as providências
tomadas pela empresa para apurar as injustiças sofridas pelo ex-tesoureiro
da agência de Betim, Sr. Sidney Cangussu, sobre sua classificação funcional
e o motivo pelo qual o Banco, desde 1995, não vem pagando corretamente
os seus salários. 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
extraordinária, a ser realizada no dia 1418197, às 9 horas, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de agosto de 1997.
João Leite, Presidente - Durval Angelo - Ivair Nogueira - Baldonedo

Napoleão - Dimas Rodrigues - João Batista de Oliveira.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 20 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.231197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
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O projeto de lei em exame, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, objetiva

declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de Engenheiros Civis - IMEC
-, com sede no Município de Belo Horizonte.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.

Atendendo ao disposto no art. 196, § 1 0 , do Regimento Interno, cumpre-nos
também elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
O IMEC é uma sociedade civil com personalidade jurídica, sem fins

lucrativos, que tem por objetivo congregar e representar a classe dos
engenheiros civis no Estado de Minas Gerais, visando à defesa dos seus
interesses profissionais, sociais e culturais.

Emendemos, portanto, que esta Casa deva reconhecer o caráter social da
instituição, declarando-a de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.231197 no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1997.
Gilmar Machado, relator.

Redação do Vencido no 1° Turno
PROJETO DE LEI N°1.231/97

Declara de utilidade pública o Instituto Mineiro de Engenheiros Civis -
IMEC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mineiro de

Engenheiros Civis - IMEC -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 283a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 19 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Atas - Apresentação de Proposições: Projeto de Lei n°
1.334197 - Requerimentos dos Deputados Anderson Adauto, Anderson
Adauto e outros e José Bonifácio (2) - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Agropecuária, de Assuntos Municipais, de Saúde e Ação
Social e de Fiscalização Financeira e do Deputado José Militão - 2a PARTE
(ORDEM DO DIA): P Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Anderson Adauto; inclusão do Projeto de Lei n° 1.190197 em
ordem do dia para os fins do art. 288 do Regimento Interno - Requerimento
do Deputado Anderson Adauto e outros; deferimento - Votação de
Requerimentos: Requerimentos do Deputado José Bonifácio (2); aprovação -
2° Fase: Discussão e Votação de Proposições: Prosseguimento da votação,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei Complementar n° 21197: renovação da
votação do projeto, salvo emendas; inexistência de "quorum" para votação;
anulação da votação - Discussão, em 2 0 turno, da Proposta de Emenda à
Constituição n°33/97; em 1° turno, da Proposta de Emenda à Constituição n°
19195; em 20 tumo, dos Projetos de Lei n

u
s 738, 740, 741 e 1.042196;

encerramento da discussão; chamada para recomposição de "quorum";
existência de número regimental para votação - Prosseguimento da votação,
em 1 0 tumo, do Projeto de Lei Complementar no 21197; renovação da
votação do projeto, salvo emendas; inexistência de "quorum" para votação;
anulação da votação; renovação da votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação da Emenda n° 1; aprovação; votação da Emenda n° 2;
rejeição - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 717196; aprovação na
forma do vencido em 1 0 turno - Votação, em 1° turno, do Projeto de Lei n°
1.033196; aprovação com a Emenda n° 1 e suas Subemendas n

u
s 1 e 2 e a

Emenda n° 2 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.066196;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 1 0 turno, do Projeto
de Lei n°1.078/96; aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 691196; aprovação - Votação, em 20 turno, do
Projeto de Lei n° 952196; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno -
Questão de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Votação, em 10

turno, do Projeto de Resolução n° 1.077196; requerimento do Deputado
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Gilmar Machado; aprovação do requerimento - Inexistência de "quorum"
qualificado para votação das Propostas de Emenda à Constituição n os 33197
e 19195 - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 738196; requerimento do
Deputado Gilmar Machado; aprovação do requerimento - Votação, em 20
turno, do Projeto de Lei n° 740196; requerimento do Deputado Gilmar
Machado; aprovação do requerimento - Votação, em 2 0 tumo, do Projeto de
Lei n° 741196; requerimento do Deputado Gilmar Machado; aprovação do
requerimento - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.042196;
aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - 3a PARTE (GRANDE
EXPEDIENTE): 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 - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão -
Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira
Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo
Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Durval Angelo - Ermano Batista
- Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Taüínio - 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 Militão - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau
- Paulo Schettino - Péticles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson
Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h12min, 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 reuniões anteriores.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)
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Atas

- A Deputada Maria Olívia, Sa_Secretária, nas funções de 20-Secretário,
procede à leitura das atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas
sem restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N°1.334/97

Declara de utilidade pública a Agremiação Independente Esporte Clube,
com sede no Município de São João dei-Rei.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Agremiação Independente

Esporte Clube, com sede no Município de São João dei-Rei.
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 1997.
Baldonedo Napoleão
Justificação: O Independente Esporte Clube foi fundado em 20111190 no

Município de São João dei-Rei, onde realiza seu trabalho e tem sede. De
acordo com o seu estatuto, a agremiação é sociedade civil com
personalidade jurídica de direito privado, que desenvolve atividades
recreativas, sociais, desportivas e culturais.

Deve-se ressaltar, ainda, que a entidade funciona regularmente há mais de
dois anos e não remunera sua diretoria, que é formada de pessoas idôneas.
Dessa forma, a instituição atende plenamente às exigências contidas na Lei
n° 7.373, de 1215165, modificada pela Lei n° 12.240, de 517196, para que
possa receber o título declaratório de utilidade pública.

Pelas razões apresentadas, o parlamentar que subscreve esta proposição
considera oportuna a sua apresentação e conta com o inestimável apoio dos
membros com assento nesta Casa para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104, inciso
1, do Regimento Interno.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Anderson Adauto, Anderson Adauto e outros e José Bonifácio (2).

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de



294
Agropecuária, de Assuntos Municipais, de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e do Deputado José Militão.

22 PARTE (ORDEM DO DIA)

12 Fase

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

22 Parte da reunião, com a l a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

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

apresentadas nesta reunião pelas Comissões de Agropecuária - na 622
Reunião Ordinária, aprovação do Requerimento n° 1.987197, do Deputado
Geraldo Rezende; e rejeição dos Requerimentos n

o
s 2.126197, do Deputado

Geraldo da Costa Pereira, e 2.162197, do Deputado Dirnas Rodrigues; de
Fiscalização Financeira - aprovação, na 632 Reunião Ordinária, do
Requerimento n°2.182/97, do Deputado Paulo Piau; de Assuntos Municipais
- aprovação, na reunião ordinária de 1418197, do Projeto de Lei n° 1.238197,
do Deputado José Henrique, e dos Requerimentos no

s 2.235 e 2236197, do
Deputado Roberto Amaral; de Saúde e Ação Social - aprovação, na reunião
ordinária de 1418197, dos Projetos de Lei n

o
s 1.149197, do Deputado Ajalrnar

Silva; 1.090197, do Deputado João Batista de Oliveira; 1.186197, do
Deputado Marco Régis; 1.082/97, do Deputado Mauri Torres; e 1.167197, do
Deputado Roberto Amaral (Ciente. Publique-se.); e pelo Deputado José
Militão - falecimento de Julieta Barreiros Notaroberlo, em Juiz de Fora
(Ciente. Oficie-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Anderson Adauto, em que

solicita, nos termos regimentais, a retirada de tramitação do Projeto de Lei n°
1.190197, de sua autoria. Inclua-se o projeto em ordem do dia para os fins do
art. 288 do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Anderson Adauto e outros, em que pede seja
realizada reunião especial em homenagem à VARIG, que completou 70 anos
em 715197. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e, oportunamente, fixará a data.
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Votação de Requerimentos

- A seguir, são votados e aprovados, cada um por sua vez, requerimentos
do Deputado José Bonifácio (2), solicitando regime de urgência para a
tramitação do Projeto de Lei n° 1329197, de sua autoria, que altera a Lei n°
11.402, de 1411194, e dá outras providências, e reunião conjunta das
comissões a que o referido projeto foi distribuído (Cumpra-se.).

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

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei Complementar n° 21197, do Deputado Ronaldo Vasconcelios, que dá
nova redação ao art. 70 da Lei Complementar n° 26, de 1411193, que dispõe
sobre normas gerais relativas ao planejamento e à execução de funções
públicas de interesse comum, a cargo da região metropolitana, sobre as
atribuições, a organização e o funcionamento da Assembléia Metropolitana
da Região Metropolitana de Belo Horizonte e dá outras providências. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda n° 1, que apresentou. A Comissão de Assuntos Municipais opinou
pela sua aprovação com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Justiça. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de Assuntos
Municipais, que opina pela rejeição da Emenda n° 2. Em votação, o projeto,
salvo emendas. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 263, inciso 1, do Regimento
Interno. Os Deputados que desejarem aprová-lo responderão "sim", e os que
desejarem rejeitá-lo responderão "não". A Presidência lembra ao Plenário
que, nos termos do art. 200 do Regimento Interno, o projeto de lei
complementar será aprovado se obtiver 39 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 a atenção dos Deputados para os
seguintes procedimentos: os Deputados deverão tomar os seus lugares; ao
toque da campainha, dentro de um prazo máximo de 15 segundos, deverão
pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em seguida, registrar o seu voto
- "sim", "não" ou "branco" -, observando no visor do próprio posto de votação
se o voto foi computado. A Presidência esclarece ainda que cada posto
registra somente um voto. Em votação, o projeto, salvo emendas.
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- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 32 Deputados. Não havendo "quorum"

para votação, a Presidência a toma sem efeito e dá prosseguimento aos
trabalhos, com a discussão da matéria em pauta.

- A seguir, têm sua discussão encerrada, cada um por sua vez, em 20
turno, a Proposta de Emenda à Constituição n° 33197, do Deputado Miguel
Martini, que dá nova redação ao inciso III do § 1 0 do art. 157 da Constituição
do Estado (acrescenta "subprojetos ou subatividades na classificação
funcional programática" no demonstrativo que integra a lei orçamentária
anual); em 1 0 tumo, a Proposta de Emenda à Constituição n° 19195, do
Deputado Geraldo Nascimento, que dispõe sobre a identificação do usuário
dos transportes coletivos urbanos, para fins do disposto no art. 230, § 20 , da
Constituição Federal (gratuidade nos transportes coletivos urbanos para
maiores de 65 anos, mediante a apresentação da carteira de identidade ou
de trabalho); em 20 turno, os Projetos de Lei n°s 738196, do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que
empreguem trabalhadores presos e egressos, na forma que especifica;
740196, do Deputado Durval Angelo, que institui o sistema fechado para as
unidades prisionais e dá outras providências; 741196, do Deputado Durval
Angelo, que cria a Ouvidoria da Polida do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências; 1.042196, do Deputado Sebastião Navarro Vieira, que
autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à Mitra Diocesana de Guaxupé
imóvel para instalação de um centro de atividades comunitárias.

A Presidência, considerando a relevância da matéria constante na pauta,
vai determinar a chamada dos Deputados para a recomposição de "quorum".
Com a palavra, o Deputado Ivo José, 2°-Secretário, para proceder à
chamada dos Deputados.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Há, portanto,

"quorum" para prosseguimento da reunião e para votação da matéria
constante na pauta.

Prosseguimento da votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei Complementar
n° 21197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, que dá nova redação ao art. 70
da Lei Complementar n° 26, de 1411193, que dispõe sobre normas gerais
relativas ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse
comum a cargo da região metropolitana sobre as atribuições, a organização
e o funcionamento da Assembléia Metropolitana da Região Metropolitana de
Belo Horizonte e dá outras providências. A Presidência vai renovar a
votação da matéria. A Presidência vai submeter a matéria a votação pelo
processo nominal, de conformidade com o art. 263 do Regimento Interno.
Em votação, o projeto, salvo emendas.
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- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram 37 Deputados. Não houve "quorum" para

votação. A Presidência toma a votação sem efeito. No entanto, verifica a
chegada, neste Plenário, de outros Deputados e vai renovar a votação. Em
votação, o projeto, salvo emendas.

- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico, na qual registram
"sim" os seguintes Deputados:

Cleuber Carneiro - Ivo José - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - AlIton
Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Arnaldo
Canarinho - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Carlos Pimenta - Dimas
Rodiigues - Durval Angelo - Geraldo Nascimento - Gilmar Machado - Gil
Pereira - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob - Ivair Nogueira - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Mauri Torres -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Trópia.

- Registra "em branco" o Deputado João Leite.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 39 Deputados, houve 1 voto em branco;

no total, 40 votos. Está, portanto, aprovado o Projeto de Lei Complementar
n°21/97, salvo emendas. A Presidência vai colocar em votação a Emenda n°
1, que recebeu parecer pela aprovação. Em votação.

- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico, na qual registram
"sim" os seguintes Deputados:

Cleuber Carneiro - lvp José - Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro
Leão - Ailton Vilela - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes -
Carlos Pimenta - Dirnas Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo Nascimento -
Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - Irani
Barbosa - Ivair Nogueira - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge
Hannas - José Bonifácio - José Henrique - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças
- Luiz Fernando Faria - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel Martini -
Paulo Piau - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Sebastião
Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

- Registra "em branco" o Deputado Jorge Eduardo de Oliveira.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 44 Deputados, houve 1 voto em branco,

totalizando 45 votos. Está, portanto, aprovada a Emenda n° 1. A Presidência
vai colocar em votação a Emenda n° 2, que recebeu parecer pela rejeição.
Em votação.

- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico, na qual registram
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"sim" os seguintes Deputados:

Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarqüinio - lbrahim Jacob -
João Batista de Oliveira - Péricles Ferreira - Toninho Zeitune.

- Registram "não" os seguintes Deputados:
Cleuber Carneiro - Geraldo Rezende - lvo José - Ajlton Vilela - Alvaro

Antônio - Arnbrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Arnaldo Canarinho - Baldonedo
Napoleão - Carlos Pimenta - Dirnas Rodrigues - Durval Angelo - Geraldo
Nascimento - Gilmar Machado - Gil Pereira - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Henrique - Kemil Kumaira
- Leonídio Bouças - Luiz Femando Faria - Marcos Helênio - Mauri Torres -
Miguel Martini - Paulo Piau - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto
Amaral - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila -
Wilson Pires - Wilson Trópia.

- Registra "em branco" o Deputado Amaldo Penna.
O Sr. Presidente - Votaram "sim" 7 Deputados, votaram "não" 36

Deputados, e 1 Deputado votou em branco, totalizando 44 votos. Está
rejeitada a Emenda n°2. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de
Lei Complementar n° 21197, com a Emenda n° 1. A Comissão de Assuntos
Municipais.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 717196, do Deputado Mauri
Torres, que autoriza o Poder Executivo a reverter imóvel ao Município de
Catas Altas. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação. Os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica,
portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 717196 na forma do
vencido em v turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.033196, do Deputado João
Batista de Oliveira, que autoriza o Estado de Minas Gerais a reconhecer a
jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto, com as Emendas n°s 1 e
2, que apresenta. A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais opina
pela sua aprovação com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça, e com as
Subemendas n°5 1 e 2, que apresenta à referida emenda, e, ainda, com a
Emenda n° 2, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo
emendas. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram.
(- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda n° 1, salvo subemendas, e a
Emenda n° 2, que receberam parecer pela aprovação. Os Deputados que as
aprovam permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Em
votação, as Subemendas n°s 1 e 2 à Emenda n° 1, que receberam parecer
pela aprovação. Os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o
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Projeto de Lei n° 1.033196 com as Emendas n° 1 e 2 e as Subemendas n°5 1
e 2 à Emenda n° 1. A Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.066196, do Deputado Gil
Pereira, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Alho e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária
e Política Rural opina pela sua aprovação na forma do Substitutivo n o 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Agropecuária e
Política Rural, e pela prejudicialidade da Emenda n° 1, da Comissão de
Justiça. Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Aprovado o
Substitutivo n° 1, ficam prejudicados o projeto e a Emenda n° 1, da
Comissão de Justiça. Fica, portanto, aprovado, em 1 0 tumo, o Projeto de Lei
n° 1.066196, na forma do Substitutivo n o i. A Comissão de Fiscalização
Financeira.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.078196, da Deputada Maria
Olivia, que institui a obrigatoriedade de identificação da empresa na parte
visível dos veículos de transporte de sua propriedade. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo
n° 1, que apresenta. A Comissão de Defesa Social opina pela sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. 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 0 tumo, o Projeto de Lei n° 1.078196 na forma do
Substitutivo n°1. À Comissão de Defesa Social.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 691196, do Deputado Marcos
Helênio, que dispõe sobre a obrigatoriedade da publicação quadrimestral da
relação a que se refere o art. 44 da Lei Federal n° 8.078, de 1119190. A
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto. Em
votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 952196, do Deputado Amaldo
Feriria, que dispõe sobre a obrigatoriedade de envio, pelos cartórios de
registros civis de pessoas naturais, de informações acerca da "causa mortis"
dos óbitos neles registrados. A Comissão de Saúde e Ação Social opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
952/96 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Questão de Ordem
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O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, vamos entrar, agora, na

votação do Projeto de Resolução no 1.077196, que diz respeito ao Regimento
Interno, para o qual apresentamos uma série de destaques. Assim,
solicitamos de V. Exa. a suspensão dos trabalhos por 5 minutos, para que
possamos nos entender com o Líder do Governo sobre a forma de
encaminhamento do processo de votação. Esta é a nossa solicitação, Sr.
Presidente.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência acata a questão de ordem do Deputado

Gilmar Machado e suspende a reunião por 5 minutos. Estão suspensos os
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos. Votação, em 10 turno, do

Projeto de Resolução n° 1.077196, da Mesa da Assembléia, que contém o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita o
adiamento da votação do Projeto de Resolução n° 1.077196. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

A Presidência verifica, de plano, a inexistência de "quorum " para votação
das Propostas de Emenda à Constituição n°s 33197 e 19195 e passa à
votação dos demais projetos constantes na pauta.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 738196, do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que
empregarem trabalhadores presos e egressos, na forma que especifica. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que solicita o
adiamento da votação do projeto. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 740196, do Deputado Durval
Ângelo, que institui o sistema fechado para as unidades prisionais e dá
outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 741196, do Deputado Durval
Ângelo, que aia a Ouvidoria de Polícia do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar
Machado, em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1.042196, do Deputado

Sebastião Navarro Vieira, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter à
Mitra Diocesana de Guaxupé imóvel para a instalação de um centro de
atividades comunitárias. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em fl turno. Em votação. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°
1.042196 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

3 PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria constante na pauta, a Presidência

passa à 3a Parte da reunião, compreendendo o Grande Expediente. Com  a
palavra, o Deputado Alencar da Silveira Júnior.

O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
imprensa, galerias; assomo a esta tribuna em nome da Bancada do PDT,
como Líder do partido, representado por seis Deputados, para protestar
contra a marcação que vem sendo feita ao companheiro lbrahim Jacob.
Vejam V. Exas. que, nos últimos tempos, em Ubá, todos os funcionários
capacitados, eleitos pela população ou não, estão sendo exonerados porque
têm o sobrenome Jacob. A preocupação nossa e do companheiro lbrahim
Jacob é que estão sendo cometidas injustiças com relação a essas
exonerações. Foi publicada, Sr. Presidente, a exoneração da Diretora do
Hospital do Sanatório Padre Damião, da FHEMIG, eleita com todo o apoio
da comunidade, com todo o apoio dos sindicatos e seguindo todas as
normas. Essa Diretora foi eleita com 60% dos votos.

Deixamos o nosso protesto e, em nome da Bancada do PDT, composta
pelos Deputados Bené Guedes, lbrahim Jacob, Alencar da Silveira Júnior,
Ivair Nogueira e Alvaro Antônio, e também em nome do Secretário Marcelo
Gonçalves, pedimos ao Governador Eduardo Azeredo a revisão da
exoneração da Dra. Wania Lúcia Soares Jacob. O único problema da
demissão é o sobrenome Jacob. Então, estaremos encaminhando ao
Governador Eduardo Azeredo um pedido da Bancada para que S. Exa.
reveja essa exoneração. Hoje, temos em Belo Horizonte quase 200 pessoas
da cidade de Ubá. Elas estiveram na Assembléia Legislativa, conversaram
com o Presidente, com a Liderança deste partido, com os Deputados e estão
agora no Palácio da Liberdade, tentando falar com o Governador. A
população se preocupou, aglutinou-se e está em Belo Horizonte neste
momento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, peço desta tribuna que o Governador
Eduardo Azeredo reveja essa exoneração. Já que o primeiro pedido de
exoneração com o sobrenome Jacob não pôde ser revisto, pedimos que pelo
menos esse, por uma questão de justiça, de respeito às umas, seja revisto.



302
Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência

encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 20, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa 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 72 AUDIÊNCIA PÚBLICA REGIONAL DE 1997 DA 132
LEGISLATURA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, REALIZADA EM

ITUIUTABA, NO DIA 16 DE JUNHO, DESTINADA A OUVIR O PODER
PÚBLICO E A SOCIEDADE ORGANIZADA DA REGIÃO DO TRIÂNGULO

MINEIRO, QUE COMPREENDE A AMBAV, A AMVALE E A AMVAP
1 2 Parte

Às nove horas e quinze minutos do dia dezesseis de junho de mil
novecentos e noventa e sete, no Salão de Eventos Atrium, em Ituiutaba,
comparecem os Deputados Paulo Schettino, Geraldo Rezende, Paulo Piau,
Leonídio Bouças, Anderson Adauto, Gilmar Machado, Adelmo Carneiro
Leão, Ajalmar Silva e Maria Olivia. O Coordenador, Deputado Paulo
Schettino, declara aberta a audiência e convida a tomar assento à mesa o
Sr. Públio Chaves, Prefeito Municipal de Ituiutaba; a Vereadora Neusa dos
Reis Domingues Souza, Presidente da Câmara Municipal de Ituiutaba; o
Deputado Paulo Piau; o Deputado Anderson Adauto; o Deputado Federal
Romel Anísio; a Sra. Maria Antonieta SaIles Batista, representante do Poder
Judiciário; os Srs. Gileno Novais, representante do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais; Silvio Campos Horta, representante da Fundação
João Pinheiro e Maria Luiza Campos Machado Leal, representante da
SEPLAN. Fazem uso da palavra o Prefeito Públio Chaves e a Sra. Neusa
dos Reis Domingues Souza. Ato continuo, o Coordenador presta
esclarecimentos acerca dos projetos desenvolvidos pela Assembléia e da
dinâmica dos trabalhos desta audiência. A seguir, fazem suas exposições os
representantes do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas e da Fundação
João Pinheiro. Isto posto, procede-se à abertura de inscrição para os
candidatos a membro da Comissão Regional de Representação, após o que
o Coordenador passa a conceder a palavra aos representantes inscritos para
apresentação e defesa das propostas. Fazem suas exposições os
representantes dos Municípios de Uberaba, Uberlândia, Monte Alegre de
Minas, Santa Vitória, Capinôpolis, Araguari, Uberaba, Indianópolis, Campo
Florido, Canápolis, Gurinhatã, Veríssimo, Ituiutaba, Prata, Cachoeira
Dourada, Frutal, Conquista e o representante da AMBAV. Faz uso da palavra
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a Sra. Maria Luíza Leal, representante da SEPLAN. A seguir, o Coordenador
encerra a reunião, convidando os participantes para a 2a Parte desta
audiência, logo mais, às 114h30min, destinada à negociação, à apresentação,
à defesa e à votação final das propostas, à eleição da Comissão Regional de
Representação e â celebração do convênio para implantação do sistema
Assembléia On Line em ltuiutaba. Levanta-se a reunião.

2a Parte
Às 114h30min do dia 1616197, no Salão de Eventos Atrium, em ltuiutaba,

comparecem os Deputados Geraldo Rezende, Paulo Schettino, Leonidio
Bouças, Paulo Piau, Anderson Adauto, Gilmar Machado, Adelmo Carneiro
Leão, Ajalrnar Silva e Maria Olivia. O Presidente, Deputado Geraldo
Rezende, declara aberta a? Parte da audiência e convida a tomar assento
à mesa o Sr. Públio Chaves, Prefeito de Ituiutaba; a Vereadora Neusa dos
Reis Domingues Souza, Presidente da Câmara Municipal de ltuiutaba; os
Deputados Paulo Piau, Leonídio Bouças, Anderson Adauto, Gilmar Machado,
Adelmo Carneiro Leão, Ajalmar Silva e Maria Olivia; as Sras. Maria Luiza
Leal, representante da SEPLAN; Maria Antonieta SalIes Batista,
representante do Poder Judiciário; os Srs. Gileno Novais, representante do
Tribunal de Contas do Estado; e Sílvio Horta, representante da Fundação
João Pinheiro. O Coordenador, Deputado Paulo Schettino, presta
esclarecimentos acerca da dinâmica dos trabalhos desta parte da audiência,
abre a fase de negociações e suspende os trabalhos por trinta minutos, para
entendimentos entre os representantes dos municípios sobre os blocos de
propostas. Reabertos os trabalhos, o Coordenador transfere a direção dos
trabalhos ao Deputado Geraldo Rezende, que passa à solenidade de
assinatura de convênio e inauguração do sistema Assembléia On Line em
ltuiutaba. Proferem discursos os Deputados Gilmar Machado, Adelmo
Carneiro Leão, Anderson Adauto, Ajalmar Silva e Leonídio Bouças. Em
seguida, o Presidente procede à divulgação e â proclamação do resultado da
eleição dos membros da Comissão Regional de Representação, que fica

•	assim constituída: Niza Ribeiro da Luz, de Uberlândia; Ronaldo Wilson
Santos, de Frutal; Paulo Silva, de Uberaba; Hélio Alves Ferreira, de

:	Araguari; e Ricardo Saud, de Pirajuba. A seguir, o Presidente passa a
conceder a palavra aos representantes inscritos para a defesa dos dois

B	blocos de propostas apresentados. Em defesa do Bloco de Propostas n° 1,
.	falam os Srs. Ronaldo Wilson e Gerônimo Donizete da Silva, ambos de

Frutal. Em defesa do Bloco de Propostas n° 2, falam os Srs. Rui da Mata
< Costa, Presidente da AMVALE, e Ultimo Bitencourt de Freitas, Presidente da

AMVAP. Na seqüência, passa-se à votação final dos blocos de propostas.
Apurados os votos, constata-se a aprovação, por 67 a 64 votos, do Bloco de
Propostas n° 1, contendo as seguintes propostas, com custo total de
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R$3.000.000,00: P - destinação de R$990.000,00 ao Consórcio
Intermunicipal de Saúde do Baixo Vale do Rio Grande - CISVALE -, para a
aquisição de ambulâncias e unidades móveis terrestres de saúde,
devidamente equipadas; a aquisição de equipamentos hospitalares; a
construção, a reforma e a ampliação dos postos de saúde e dos hospitais
municipais nos municípios que compõem o consórcio, beneficiando assim os
Municípios de Frutal, Pirajuba, Fronteira, Comendador Gomes, Itapagipe,
São Francisco de Sales, Iturama, União de Minas, Cameirinho e Limeira do
Oeste; ? - destinação de R$990.000,00 à Associação do Vale do Rio Grande
- AMVALE -, para promover parte do asfaltamento da BR-262, no trecho
compreendido entre o Município de Campo Florido e o entroncamento com a
BR-153 (Boa Sorte), o que beneficiará os Municípios de Uberaba, Campo
Florido, Prata, Pirajuba, Comendador Gomes, Campina Verde, Veríssimo,
Conceição das Alagoas, ajudando ainda a ligação com o Estado do Mato
Grosso e outros; 3a - destinação de R$20.000,00 para elaboração do Piano
Diretor de Irrigação do Vaie do Rio Grande, contemplando os municípios que
compõem o Consórcio intermunicipal de Irrigação do Vaie do Rio Grande; 4
- destinação de R$500.00,00 à Unidade da UEMG - Campus de ltuiutaba, em
forma de bolsas aos alunos, em fundo a ser criado; 5a - destinação de
R$500.000,00 para a ampliação da Faculdade de Ciências e Letras de
Araguari. A seguir, o Presidente profere discurso e anuncia que será
realizado o sorteio de uma ambulância entre os municípios presentes à
audiência pública. Ato contínuo, procede-se ao sorteio, e é contemplado o
Município de Uberaba. Na seqüência, é assinado o termo de doação, quando
se faz a entrega da chave e da documentação do veículo. Concluída esta
fase, o Presidente agradece a participação das autoridades e dos
representantes pelo êxito da Audiência Pública Regional da Região do
Triângulo, em ltuiutaba, agradece a acolhida do Prefeito Municipal, da
Presidente da Câmara e de toda a comunidade local e declara encerrada a
71 Audiência Pública Regional de 1997 da 13a Legislatura da Assembléia
Legislativa.

Sala das Audiências Públicas, 16 de junho de 1997.
Paulo Schettíno - Paulo Piau - Geraldo Rezende.

ATA DA 2a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA E DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL

As quinze horas do dia dois de julho de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio, Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da
Liderança do PL), Gil Pereira e Gilmar Machado, membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Jorge Eduardo de Oliveira, Carlos Pimenta e Wilson
Pires, membros da Comissão de Saúde e Ação Social. Havendo número



rÀ

305
regimental, 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. O Presidente informa que, nos termos do edital de convocação, a
reunião se destina a apreciar o Parecer para o 10 Turno do Projeto de Lei n°
1.253197. O Presidente informa que foram designados como relatores da
matéria os Deputados Gil Pereira e Jorge Hannas, respectivamente, nas
Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e Ação Social. A
Presidência passa a palavra ao Deputado Gil Pereira, que procede â leitura
de parecer em que conclui pela inconstitucionalidade, pela antüuridicidade e
pela ilegalidade do projeto. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar
Machado solicita vista da matéria. O Presidente defere o pedido. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros das Comissões para a próxima reunião, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Carlos Pimenta - Jorge Hannas -

Wilson Pires - Adelmo Carneiro Leão - Hely Tarqüinio - Gil Pereira - Gilmar
Machado - Anderson Adauto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.253/97
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e

Ação Social
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o projeto de lei em epígrafe

acrescenta o inciso X ao art. 4 0 da Lei n° 7.302, de 2117178, que dispõe sobre
a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.1	Publicada, a proposição que tramita em regime de urgência por solicitação
do Deputado Geraldo Rezende, foi distribuída às Comissões supracitadas

:	para, em reunião conjunta, receber parecer, nos termos do art. 245, XV e
XIX, do Regimento Interno.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em
questão.

Fundamentação
1

	

	A proposição em análise tem por objetivo permitir a realização de
propaganda comercial mediante o uso de amplificadores de voz, alto-

6. 	e similares, instalados em veículos ou em pontos fixos, nas vias
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públicas.

A iniciativa vem ao encontro dos interesses da comunidade mineira,
porque busca regulamentar a realização de um trabalho de divulgação de
produtos diversos por via dos tipos de instrumentos que menciona, os quais
são ainda largamente utilizados nas várias regiões do interior do Estado e
nos diversos bairros da Capital pelos microempresários e comerciantes
locais.

Sob o ponto de vista jurídico-constitucional e legal, o projeto encontra
guarida no art. 24, VI, e fi 1 0 ao 40, da Constituição da República, que
estabelece a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar concorrentemente sobre controle da poluição. A Carta mineira, no
seu art. 10, XV, 1", reafirma esse preceito.

É oportuno ressaltar que a inexistência de lei federal sobre normas gerais
de controle da poluição sonora permite ao Estado, por força dos dispositivos
constitucionais citados, exercer a competência legislativa plena para atender
às suas peculiaridades (art. 24, § 30, da Constituição Federal).

Dessa forma, no que concerne aos aspectos jurídicos, não vislumbramos
óbice à tramitação da matéria nesta Casa.

Todavia, considerando que o autor do projeto não atentou para a
delimitação de um período diurno adequado ao exercício do direito que
busca legalizar, e tendo em vista que a Lei n°7.302, de 1976, no inciso II do
seu art. 30, dispõe sobre o assunto, apresentamos o Substitutivo n° 1, que
melhor atende à técnica legislativa, porque aproveita a estrutura legal
existente. Nesse passo, o substitutivo proposto estabelece os dias e as faixas
horárias em que será vedada a conduta descrita no dispositivo legal, o que
significa dizer que passa a permitir a realização de propaganda por meio de
veículos sonoros fora dos dias e das faixas horárias que especifica.

Outrossim, cumpre lembrar que a matéria é merecedora de
regulamentação por parte do Poder Executivo. Nesse ponto, entendemos ser
legitima a intenção do legislador estadual ao prever a regulamentação do
projeto pelo Estado e facultar aos municípios o disciplinamento das questões
afetas ao cadastramento dos interessados na veiculação das mensagens a
que se refere o dispositivo, bem como o controle e a fiscalização do
cumprimento das disposições nele contidas. Essa iniciativa busca
harmonizar o direito do Estado de legislar concorrentemente sobre a matéria
com a autonomia municipal para legislar sobre assuntos de interesse local.
Em virtude desse fato, incluímos no substitutivo apresentado o dispositivo
referente à regulamentação do projeto, lembrando que o município poderá
exercer, na sua jurisdição, a competência legislativa necessária para atender
às peculiaridades locais, conforme determina o comando constitucional do
art. 30, incisos 1 e II, da Carta Federal.
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Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade do Projeto de Lei n° 1.253197 na forma do Substitutivo no i que
apresentamos.

SUBSTITUTIVO N°1
Modifica oart. 30 da Lei n°7.302, de 21 de julho de 1978.
Art. 1 0 - O inciso 11 do art. 30 da Lei n°7.302, de 21 de julho de 1978, passa

a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3°- .......................................
II - produzidos por veículos sonoros, aparelhos ou instrumentos de

qualquer natureza, utilizados em pregões, anúncios ou propagandas nas vias
públicas, nos domingos e feriados, e, nos dias úteis, das 20 (vinte) às 9
(nove) horas e das 11 (onze) às 14 (quatorze) horas, na forma estabelecida
em regulamento.".

Art. 20 - O art. 30 da Lei n°7.302, de 21 de julho de 1978, fica acrescido do
seguinte § 1 0 , passando seu parágrafo único a § 20:

"Art. 30 - ...........................
§ 1 0 - O cadastramento dos interessados na veiculação das mensagens a

que se refere o inciso II deste artigo, bem como o controle e a fiscalização do
cumprimento das disposições nele contidas poderão ser disciplinados pelos
municípios.".

Art. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 19 de agosto de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Gil Pereira, relator - Gilmar

Machado - Anderson Adauto - Hely Tarqüinio.
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Geraldo Rezende, o Projeto de Lei n° 1.253197

acrescenta o inciso X ao art. 40 da Lei n° 7.302, de 21/7178, que dispõe sobre
a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.

Em razão de requerimento do Deputado Geraldo Rezende, aprovado em
Plenário, o projeto está sendo apreciado em reunião conjunta e em regime
de urgência, nos termos do art. 245, XV e XIX, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Lei n° 7.302, de 2117178, popularmente chamada "Lei do Silêncio",

dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas
Gerais. Em seu art. 40, delibera em que situações a emissão de ruídos é
permitida.

O projeto de lei em análise tem o objetivo de permitir que veículos de
comunicação, com amplificadores, alto-falantes e similares, sejam utilizados
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como meio de propaganda nos locais onde seu uso é requerido,
acrescentando o inciso X ao art. 40 , que trata das permissões. Em
comunidades menores, ao contrário do que ocorre nas grandes cidades, o
uso de tais equipamentos tem importante papel, uma vez que eles permitem
a veiculação de anúncios para contingentes populacionais que, de outra
forma, não teriam acesso a essas informações ou anúncios.

No entanto, a mesma lei, em seu art. 30, proíbe o uso dos aparelhos
mencionados no projeto em exame, com uma exceção, feita pela Lei n°
7.604, de 10112179, que acrescentou o parágrafo único ao art. 30, "in verbis":

"Art. 3°-. ............................................
Parágrafo único - A proibição prevista no inciso II deste artigo não se aplica

aos municípios onde inexistir emissora de rádio, observado o horário
compreendido nos períodos de 8 (oito) às 11 (onze) floras e 13 (treze) às 20
(vinte) horas.".

Por isso, para que a medida preconizada se viabilize, acreditamos ser
necessária a alteração do inciso II do art. 30 da Lei n° 7.302, de 21)7178,
conforme previu, no substitutivo que apresentou, a Comissão de Constituição
e Justiça.

Cada município poderá, então, estabelecer, por meio de lei própria, os
procedimentos que lhe forem mais convenientes, respeitados os parâmetros
impostos pela legislação vigente, prevalecendo o bom-senso no controle da
poluição sonora, sempre com interesse em preservar a saúde, a segurança e
o sossego público - o interesse geral se sobrepondo ao particular.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.253197 na

forma do Substitutivo n° 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 19 de agosto de 1997.
Jorge Eduardo de Oliveira, Presidente - Jorge Hannas, relator - Carlos

Pimenta - Wilson Pires - Gilmar Machado.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°1.101/97

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.101197, de autoria do Deputado Ambrósio Pinto, que

dá denominação ao viaduto localizado no trevo de acesso à área urbana do
Município de Coimbra, foi aprovado no 20 tumo, na forma do vencido no 10
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 ali. 270, §
1 0, do Regimento Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final,
que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N°1.101/97
Dá denominação ao viaduto localizado no trevo de acesso à área urbana

do Município de Coimbra.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 10 Fica denominado Viaduto José Leite da Silva Filho o viaduto sobre

a linha férrea e o rio Turvo, localizado no Km 653 da BR-120, no trevo de
acesso à área urbana do Município de Coimbra.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
AlIton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 284 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE AGOSTO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Geraldo Rezende
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagens n°s 212 e 213197
(encaminham a Proposta de Emenda à Constituição no 42197 e o Projeto de
Lei Complementar n° 23197, respectivamente), do Governador do Estado;
Ofícios e telegrama - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s
1.335 a 1.340197 - Requerimentos n°s 2.254 a 2.255197 - Requerimentos dos
Deputados Kemil Kumaira e outros, Ronaldo Vasconcellos, Sebastião
Navarro Vieira e Rêmolo Aloise - Comunicações: Comunicações dos
Deputados Toninho Zeitune (2), Jorge Hannas (2), Gil Pereira e Alberto Pinto
Coelho - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Durval Angelo, Miguel
Martini, Geraldo Nascimento, Carlos Pimenta e Gilmar Machado - 2 1 PARTE
(ORDEM DO DIA): ia Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações Apresentadas - Despacho de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Rêrnolo Aloise; deferimento - Requerimento do Deputado Kemil
Kuniaira e outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Sebastião Navarro Vieira e Ronaldo Vasconceilos; aprovação
- Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

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

Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão -
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 - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac
Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Durval Ângelo - Emiano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Gemido
Nascimento - Gemido Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - 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 Militão - Kemil
Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Femando Faria - Marco Régis - Marcos
Helênio - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto
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Godinho - Paulo Pettersen - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo
Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo VasconceUos - Sebastião Costa -
Sebastião Navarro Vieira - Toninho Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires
- Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 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.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 53Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Dilzon Meio, 40-Secretário, nas funções de 1 0-Secretário, lê a

seguinte correspondência:
"MENSAGEM N° 212197*

Belo Horizonte, 19 de agosto de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e

deliberação dessa egrégia Assembléia Legislativa, a anexa proposta de
emenda à Constituição do Estado, tendo por objetivo alterar a redação do
"caput" do seu artigo 142.

Essa disposição conceitua a Polícia Militar como órgão permanente,
organizado com base na hierarquia e disciplina militares, competindo-lhe o
desempenho das funções essenciais relativas à preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Preservadas tais atribuições, que são previstas na Constituição Federal, o
que se objetiva, por meio da proposta ora encaminhada, é tão-somente
alterar a regra sobre o recrutamento para o exercício do comando da
corporação, ampliando a escolha, considerando que a transferência para a
Reserva se dá, hoje, precocemente, impedindo que se usufrua da grande
experiência acumulada ao longo do treinamento e da carreira.

Apraz-me renovar a Vossa Excelência meus protestos de elevado apreço e
distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 42197
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Altera a redação do "caput" do artigo 142 da Constituição do Estado.
Art. 1 0 - O "caput" do artigo 142 da Constituição do Estado passa a vigorar

com a seguinte redação:
"ALI. 142 - A Policia Militar, força pública estadual, é órgão permanente,

organizado com base na hierarquia e disciplina militares, sob comando de
oficial do último posto da corporação, da ativa ou não, competindo-lhe:".

Art. 20 - Esta emenda â Constituição entra em vigor na data de sua
publicação."

- Publicada, fica a proposta de posse da Mesa, pelo prazo de três dias,
para receber emenda, nos termos do art. 209 do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
"MENSAGEM N° 213197*

Belo Horizonte, 19 de agosto de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei complementar incluso, que
acrescenta parágrafos ao artigo 50 da Lei n° 5.301, de 16 de outubro de
1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar do Estado de
Minas Gerais.

A alteração proposta tem por objetivo possibilitar a convocação de Praças
da Polícia Militar, da reserva remunerada, para o serviço ativo, em caráter
temporário, para o cumprimento de funções que lhe forem determinadas pelo
Comandante-Geral da Corporação, a exemplo do que já acontece com
oficiais.

A convocação, nos termos delineados no projeto, flexibiliza a composição
de quadros da Polícia Militar, incorporando ao seu contingente pessoal da
reserva com experiência na área de serviço de segurança.

Solicitando que o projeto de lei encaminhado seja apreciado com a
urgência admitida pelo Regimento dessa Casa, apresento a Vossa
Excelência meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais.

Acrescenta parágrafos ao artigo 5 0 da Lei no 5.301, de 16 de outubro de
1969.

Art. 1 0 - Ficam acrescentados ao artigo 5 0 da Lei n° 5.301, de 16 de
outubro de 1969, que contém o Estatuto do Pessoal da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais, após o inciso IV, os seguintes parágrafos:

" 1 0 - Os Praças da Polícia Militar, das graduações de Soldado a 3°-
Sargento, transferidos para a reserva remunerada, poderão ser convocados
para o serviço ativo, para o exercício de funções que lhe forem atribuídas
pelo Comandante-Geral, observados os limites de idade a que se referem os
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artigos 141 e 142 desta Lei.

§ 20 - A convocação de que trata este artigo terá caráter temporário e será
feita no limite das vagas correspondentes, observados os quantitativos
fixados no Quadro de Organização e Distribuição (QOD).

§ 30 - Enquanto durar a convocação, o militar convocado perceberá a
gratificação mensal, não incorporável aos proventos, equivalente a 113 (um
terço) dos proventos de sua inatividade."

Art. 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, de Administração

Pública, de Defesa Social e de Fiscalização Financeira para parecer, nos
termos do art. 195, c/c o art. 200, do Regimento Interno.

• - Publicado de acordo com o texto original.
OFICIOS

Do Sr. Saraiva Felipe, Deputado Federal, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Carlos Pimenta (asfaltamento do trecho da BR-
135 que liga os Municípios de Itacarambi, Manga e Montalvânia), oficio do
Sr. Maurício Hasenclever Borges, Diretor-Geral do DNER, em que presta
informações a respeito da obra.

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Administração,
agradecendo o envio da Informação Prévia n° 9197.

Do Sr. José Tinoco Machado de Albuquerque, Chefe do Gabinete do
Ministério da Previdência e Assistência Social, encaminhando, em atenção a
requerimento do Deputado Ambrósio Pinto (informações a respeito da
aposentadoria de trabalhadores rurais, nomeação de servidores e julgamento
mais rápido de recursos apresentados ao Conselho da Previdência Social),
respostas fornecidas pela Sra. Nara Emeri do N. Petiz, Coordenadora-Geral
de Benefícios do INSS Substituta, e pelo Sr. Paulo Cezar Cunha, Chefe da
Divisão de Concessão de Benefícios.

Do Cel.-PM Antônio Carlos dos Santos, Comandante-Geral da PMMG,
agradecendo convite para o Ciclo de Debates Segurança Pública e
Democracia.

Do Gen. Bda. Heraldo Covas Pereira, Comandante da 4 a Brigada de
Infantaria Motorizada, dos Srs. Arnaldo Lemos Figueiredo, Delegado Federal
do Ministério da Agricultura, Jáder Pinto de Campos Figueiredo,

' Superintendente do IBAMA em Minas Gerais, Flávio Menicucci, Chefe do 60
Distrito Rodoviário Federal - DRF -, e Aloísio Garcia, Presidente da UNA -
Ciências Gerenciais, agradecendo convite para a reunião especial em
homenagem ao centenário de instalação do Tribunal de Justiça do Estado
em Belo Horizonte.

Do Sr. Marcus Pestana, Secretário Adjunto do Planejamento,
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encaminhando artigo de sua autoria publicado no jornal "O Tempo", em
2217/97.

Do Sr. José Antônio de Moraes, Corregedor-Geral de Polícia, informando
que foi instaurada a Sindicância Administrativa n° 30.615197, com o intuito
de apurar transgressões disciplinares praticadas pelo Perito Criminal Levi
Eduardo dos Santos. (- A CPI dos Presídios.)

Do Sr. Geraldo Antônio H. Conceição, Diretor do SINDPUBLICOS-MG,
solicitando gestões desta Casa junto ao Governador do Estado com vistas à
liberação dos créditos trabalhistas a que fazem jus os funcionários
remanescentes da MinasCaixa. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Marcos Terrinha, Diretor do SINDPUBUCOS-MG, encaminhando a
esta Casa cópia do plano de carreira elaborado pelos servidores que
trabalham em penitenciárias do Estado e solicitando o apoio desta Casa para
a implantação desse plano. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Maria A. de Carvalho Andrade, Presidente da Associação Mineira
de Inspetores Escolares - AMIE -, agradecendo o envio das Informações
Prévias n°s7 eS.

TELEGRAMA
Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governo do

Estado, acusando o recebimento dos Ofícios n°s 1.574 e 1.568197 e
informando que as matérias foram encaminhadas à PMMG e à Secretaria da
Segurança Pública para exame.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.335197
Dá a denominação de Odilon de Sã ao fórum da Comarca de Mesquita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ? - Fica denominado Odilon de Sá o fórum da Comarca de Mesquita.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 27 de maio de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: O Sr. Odilon de Sá foi Prefeito da cidade de Mesquita de

1963 a 1966, cargo que ocupou com respeito, dignidade e honradez. Foi
gerente da agência da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais
e comerciante. Foi ainda Defensor Dativo e Promotor Adjunto, ambos os
cargos exercidos na Comarca de Mesquita. Era tão importante para o
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município e para a comarca que, certa vez, foi agraciado com o seguinte
elogio por um Juiz de Direito que lá prestou seus serviços: "O Sr. Odilon de
Sã é o advogado que o comércio e a política tomaram da justiça".
Capacidade de liderança, lealdade, honradez, dignidade, respeito e espírito
conciliador foram as suas principais características, as quais o fizeram se
destacar em sua vida política.

Empreendedor e participante ativo dos movimentos em prol do
desenvolvimento de Mesquita e adjacências, mereceu, durante toda sua
vida, o respeito e a estima daqueles que com ele conviveram.

A denominação proposta, mais que justa homenagem a um exemplar
cidadão, é reconhecimento ao seu trabalho e à sua dedicação em favor da
região onde viveu.

Por ser de competência do Legislativo a atribuição de denominação a
próprios públicos, aguardo de meus pares a sua aprovação a este projeto de
lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.336197
Dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de preços em produtos

comercializados no varejo e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - E facultada a utilização de código numérico ou de barras, pelo

comércio varejista do Estado de Minas Gerais, para registro eletrônico do
preço de produtos destinados ao consumidor final.

Parágrafo único - O comerciante fica obrigado, independentemente do
preceito constante no caput" deste artigo, a afixar o preço da mercadoria,
em moeda corrente, na embalagem 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. 30 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às
penalidades previstas na legislação vigente.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 50 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
José Militão
Justificação: A imprensa, falada e escrita, vem noticiando com muita

freqüência que alguns estabelecimentos comerciais e, em especial, os
supermercados, que promovem a comercialização de mercadorias no varejo
e utilizam o sistema eletrônico de código de barras ou numérico para leitura
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ou verificação de preços, têm apresentado, em prejuízo dos consumidores
mineiros, divergência de preços entre os constantes nas prateleiras e os lidas
ou verificados eletronicamente.

O objetivo deste projeto de lei é obrigar os estabelecimentos, nas
condições mencionadas no projeto, a afixar nos produtos expostos à venda o
seu preço em moeda corrente.

Atente-se para os termos do art. 31 da Lei n° 8.078, de 1119197: "A oferta e
a apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas
características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos
de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que
apresentam à saúde e â segurança dos consumidores."

Na hipótese de divergência de valores entre o preço etiquetado no produto
e o preço lido ou verificado eletronicamente, prevalecerá o valor menor.

E inequívoco que a implementação das normas insitas neste projeto de lei
concorrerá para a paz social, na medida em que eliminará área de atrito
entre estabelecimentos comerciais e consumidores.

Tendo em vista a competência concorrente cometida aos Estados pelo art.
24, inciso VIII, da Constituição da República, para legislar sobre a matéria,
manifestamos a convicção de que este projeto de lei merecerá a aprovação
de nossos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do
Consumidor para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, do
Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.337/97
Dá a denominação de Totó Martins à ponte sobre o rio Carangola, na

Rodovia MG-265, no Km 4, situada na comunidade de São Manoel do Boi,
no Município de Carangola.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - A ponte sobre o rio Carangola, na Rodovia MG-265, no Km 4,

situada na comunidade de São Manoel do Boi, no Município de Carangola,
passa a denominar-se Ponte Totó Martins.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 1997.
Sebastião Costa
Justificação: A ponte localizada no Km 4 da Rodovia MG-265, sobre o rio

Carangola, situa-se na comunidade de São Manoel do Boi, sendo a segunda
ponte próxima à Fazenda Boa Vista, de propriedade do Sr. Nélvio Pacheco.

O Sr. Antônio Martins Pacheco, mais conhecido por Totó Martins, nasceu
na Fazenda Boa Vista, no Município de Carangola, em 25/3/1899, sendo o
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mais antigo morador daquela região. Foi agricultor e, apesar de não ter
ingressado na vida política, foi líder na comunidade. Entre outras
realizações, foi de sua iniciativa a construção do primeiro campo de futebol
da comunidade de São Manoel do Boi, a manutenção da Igreja de São
Manoel, a construção do cemitério, de pontes e sua manutenção. Quando
havia uma enchente, o Sr. Totó estava à frente para procurar as autoridades
competentes para recuperação da ponte. Zelou pela ponte desde quando foi
construída pela primeira vez, toda de madeira.

Trata-se, portanto, de pessoa querida na comunidade, e emprestar à ponte
o seu nome será homenagem justa, que todos aprovarão.

Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos nobres pares
desta Casa a este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Administração Pública, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c O
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.338/97
Dá denominação de Ponte Juquita Teixeira à ponte sobre o rio Carangola,

na Rodovia MG-265, no Km 6,8, no Município de Carangola.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 ' - A ponte sobre o rio Carangola, na Rodovia MG-265, no Km 6,8,

no Município de Carangola, passa a denominar-se Ponte Juquita Teixeira.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário..
Sala das Reuniões, 14 de agosto de 1997.
Sebastião Costa
Justificação: A ponte localizada no Km 6,8 da Rodovia MG-265, sobre o rio

Carangola, situa-se na divisa dos Municípios de Divino e Carangola, próxima
a propriedade de familiares do homenageado.

Juquita Teixeira, entre outras atividades, foi Vereador em Divino e, no
exercício de seu mandato, sempre lutou pela construção e pela conservação
da ponte.

O seu esforço foi reconhecido por todos e, como trata-se de pessoa
querida na comunidade, dar à ponte o seu nome será uma homenagem
justa, que certamente todos aprovarão.

Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos nobres pares
desta Casa a este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Administração Pública para deliberação, nos termos do ar[. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.339197
Dá denominação de Ponte Ataide José de Lima à ponte sobre o rio
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Carangola, na Rodovia MG-265, no Km 2,3, situada na comunidade de São
Manoel do Boi, no Município de Carangola.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - A ponte sobre o rio Carangola, na Rodovia MG-265, no Km 2,3,

situada na comunidade de São Manoel do Boi, no Município de Carangola,
passa a denominar-se Ponte Ataíde José de Lima.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 3°- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 2 de agosto de 1997.
Sebastião Costa
Justificação: A ponte localizada no Km 2,3 da Rodovia MG-265 sobre o rio

Carangola situa-se na comunidade de São Manoel do Boi, próxima à
Fazenda São Rafael. Essa ponte tomou-se realidade após luta incessante da
comunidade local, iniciada pelo Sr. Ataíde José de Lima.

Nascido em São Francisco do Glória, vivendo a maior parte de sua vida
em Divino, o Sr. Ataíde foi um dos primeiros usuários na época em que o
único meio de transporte disponível era o lombo de burros. Ele transportava
• café produzido na região para a estação ferroviária de Carangola, que era
• grande centro de comercialização de café da região na época, e nas
viagens de volta trazia gêneros alimentícios para as diversas comunidades
da região.

Muito conhecido na região, chegou a ser nomeado, pelo Governador
Benedito Valadares, Delegado de Polícia de Carangola, carpo que preferiu
não aceitar, sendo posteriormente nomeado Juiz de Paz em Divino. Nas
proximidades da ponte, o Sr. Ataíde acampava com a sua tropa, no local
onde fica hoje a Fazenda São Rafael, de propriedade de seu filho. Trata-se
de pessoa querida na comunidade, e dar à ponte o seu nome será uma
homenagem justa, que todos aprovarão certamente.

Diante do exposto, esperamos o apoio incondicional dos nobres pares
desta Casa a este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Administração Pública para deliberação, nos termos do ali. 195, c/c o
ali. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.340/97
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:
Ali. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Grêmio Recreativo Boca

Negra, com sede no Município de João Monlevade.
Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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Sala das Reuniões, de de 1997.
Mauri Torres
Justificação: Fundado no ano de 1974, o Grêmio Recreativo Boca Negra

incentiva o intercâmbio social, recreativo e cultural dos seus sócios desde
então.

Além das atividades citadas, o Grêmio vem promovendo na cidade de
João Monlevade festas de carnaval, encenação de peças folclóricas, bailes,
etc., incentivando e incrementando a cultura local, razão pela qual solicito o
apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104,
inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.254197, do Deputado Miguel Martini, solicitando seja formulado apelo

ao Governador do Estado com vistas à regulamentação da Lei n° 12.417, de
26112196, que dispõe sobre financiamento de equipamento corretivo para
portador de deficiência. (- A Comissão de Saúde e Ação Social.)

N° 2.255197, da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que informe a
distribuição das equipes de saúde da família em funcionamento no Estado e
os municípios atendidos por tais equipes.

N° 2.256197, da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que informe os nomes
dos consórcios de saúde em funcionamento no Estado e os municípios que
os compõem.

N° 2.257197, da Comissão de Saúde e Ação Social, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Saúde com vistas a que informe acerca da
atualização da execução orçamentária da área da saúde. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

N° 2.258197, do Deputado Arnaldo Canarinho, solicitando seja formulado
apelo ao Secretário da Fazenda com vistas ao credenciamento de
instituições bancárias privadas para o recebimento de receitas devidas ao
Estado. (- A Comissão de Administração Pública.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Kemil
Kumaira e outros, Ronaldo Vasconcellos, Sebastião Navarro Vieira e Rêmolo
Aloise.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Toninho Zeitune (2), Jorge Hannas (2), Gil Pereira e Alberto Pinto Coelho.
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Oradores Inscritos

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Durval Ângelo.
• Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, ontem, Minas Gerais ficou estarrecida com o que assistiu: a
violência que a Polícia Militar provocou no jornal "O Tempo", com uma
decisão da justiça que permitia o seqüestro das fotos tiradas nas últimas
manifestações das Polícias Militar e Civil de nosso Estado. Esse espetáculo,
de triste memória na história do Brasil, lembra os antigos tempos do DIP, na
era getulista, ou, mais recentemente, do SEMINAR e do DOPS, a partir do
golpe militar de 64. Medida de exceção e de arbítrio, que coloca em risco o
estado democrático de direito, ao atentar contra a liberdade de imprensa e
contra um dos direitos invioláveis ao trabalho, ao exercício profissional como
jornalista, que é o resguardo do sigilo da fonte.

Mas o que mais agrediu a toda consciência democrática de Minas Gerais
foi que, em vez de Oficiais da Justiça Militar, lá foram invadir, com
baionetas, com armas e pressão, o jornal "O Tempo, três Oficiais do
Comando-Geral da Polícia Militar. A que ponto chegamos neste Estado!
Esse mesmo Comando, que foi incapaz e ineficiente para dialogar com os
praças, rebelados em função da injustiça que foi o desnível salarial causado
por essa antipolítica salarial do Governador Eduardo Azeredo.

Queremos prestar nossa solidariedade ao jornal "O Tempo" e o nosso
repúdio á Justiça Militar, que é uma justiça de exceção e cara. Para terem
uma idéia, Srs. Deputados, são julgados, por ano, no Tribunal de Justiça
Militar, 120 processos, numa média mensal de 2 processos por Juiz, dando
24 por ano, quando em outras esferas, como no Supremo Tribunal Federal,
são julgados 200 processos ao dia por Ministro. Aqui se julgam mensalmente
2 por Juiz daquela Corte. E tem um total de 80 funcionários; para terem a
ilustração de como essa justiça é cara, ociosa, além de ser inoportuna num
País democrático, hoje, cada processo custa, no Tribunal de Justiça Militar,
R$53.000,00. Diante de um quadro desse, temos uma emenda à
Constituição do Estado, que é a Proposta de Emenda à Constituição n°28, a
que demos entrada nesta Casa, no mês de novembro do ano passado. Com
a aprovação dessa proposta, extinguimos o Tribunal de Justiça Militar, pois
somente três Estados do Brasil, Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul,
possuem esses tribunais de exceção, ociosos, caros, inoportunos, ditatoriais
e autoritários, como vimos no espetáculo do "O Tempo".

Além do mais, o nosso projeto incorpora o Tribunal de Alçada ao Tribunal
de Justiça, porque não podemos ter urna justiça de segunda instância em
Minas Gerais dividida em três tribunais, sendo cara, morosa e, muitas vezes,
não eficaz para o cidadão. Alguém já afirmou uma vez que uma justiça
tardia não é justiça. E essa situação que vivemos, de termos três instâncias
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na justiça militar, acaba configurando uma justiça tardia, que acaba não
cumprindo seu papel. Queremos fazer um apelo ao Deputado Arnaldo
Feriria, relator da Proposta de Emenda à Constituição n° 28, de nossa
autoria, porque urge, em função dos últimos fatos - inclusive na proposta do
Ministério de Justiça também está embutida a extinção dos tribunais
militares de segunda instância. Aqui em Minas Gerais estamos nos
antecipando.

Sr. Presidente, hoje estamos entrando com um requerimento, solicitando
que a Proposta de Emenda à Constituição n° 28 - em vista de todos os
prazos terem transcorrido e ainda não haver parecer - seja colocada em
pauta, na próxima semana. Estamos assistindo a esse terror, em nome de
preservar a hierarquia de uma corporação, mostrando claramente como é
maléfica, inconstitucional, anti-social e antidemocrática a justiça militar.
Podemos, sim, legislar, em nível de segunda instância. Essa foi uma
prerrogativa pela qual • a própria Constituição Federal permitiu aos
Legislativos Estaduais elaborarem em suas constituintes.

Ao final de nosso pronunciamento, queremos solicitar aos Deputados o
apoiamento para três projetos de nossa autoria e que se encontram na pauta
de hoje para serem votados, em 20 turno. O primeiro estabelece incentivos
fiscais para empresas que contratem presos ou egressos. Todos sabemos
que urna das grandes dificuldades para a reintegração e a ressocialização do
preso na sociedade é o preconceito que existe com o ex-preso. Isso impede
muitas vezes que consiga um posto no tão difícil mercado de trabalho.
Existem incentivos fiscais para muitas empresas multinacionais. Então, por
que não se dão também incentivos para as empresas que têm uma causa
meritória, que é a contratação de preso ou de egresso.

A LEP - Lei de Execução Penal - dá remissão de penas. Para cada três
dias trabalhados, o preso ganha um dia de remissão. Mas, se o preso não
encontra trabalho quando está no regime semi-aberto e nem quando se livra
e paga realmente a sua pena à sociedade, corno vai se reintegrar?

Aproveitando a presença do Deputado Francisco Ramalho, quem registrar
uma experiência muito positiva que vimos na APAC-ltaúna, nesta última
segunda-feira. A CPI do sistema penitenciário estadual, ao visitar a APAC-
ltaúna, veio, com a alma lavada, fechar os seus trabalhos com chave de
ouro. Encontramos lá uma cadeia totalmente diferente - que nem
poderíamos chamá-la de cadeia, mas, sim, de Centro de Reeducação. Lá
não encontramos policiais civis, guarda penitenciário, nem polícia militar,
que, para entrarem lá, têm que deixar as armas do lado de fora.
Encontramos um trabalho abnegado de 40 voluntários, na sua maioria
originários da Pastoral Carcerária. Encontramos presos administrando o
estabelecimento, incluindo o regime fechado, semi-aberto e os que estão lá
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com penas alternativas. Encontramos presas sendo reeducados para voltar à
sociedade. Vimos que a questão do trabalho é fundamental para a
ressocíalização do preso. Daí pedirmos o apoio dos Deputados ao nosso
primeiro projeto, que cria esse incentivo fiscal.

O segundo projeto cria a Ouvidoria da Polícia. Não é preciso dizer aos
Deputados o que representam as corregedorias de polícia. Qualquer um de
nós, que teve algum conhecido, amigo ou tenha ouvido algum caso de
cidadão ou cidadã do Estado que foi à Corregedoria, vai ver que as
corregedorias de policia têm o seu papel limitado. Primeiro, são
subordinadas, não tendo autonomia para exercer o seu papel. Segundo, a
lógica que norteia - com raríssimas exceções de alguns Corregedores ou de
Corregedores Adjuntos - é a lógica da corporação. Estamos propondo que o
Ouvidor seja indicado pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da
Pessoa Humana, que foi aprovado por esta Casa.

Assim, estaremos dando vez e voz à sociedade, quando for reclamar do
arbítrio, do abuso de autoridade e sofrer qualquer tipo de violação de seu
direito, provocado por quem deveria protegê-la. Também pedimos apoio
para esse projeto. O terceiro projeto que se encontra em pauta, ou seja, o
Projeto de Lei n° 740196, trata do sistema prisional fechado. Foi a forma que
encontramos para colocar em prática, no Estado de Minas Gerais, a Lei de
Execução Penal.

Assim, contamos com o apoio dos companheiros, dos colegas, na certeza
de que devemos pensar com profundidade sabre o sistema de segurança. O
projeto que o Governador enviou ontem, na calada da noite, a esta Casa não
trata desse problema com profundidade. Existem dois pontos básicos nesse
projeto. Um permite que o Oficial da reserva possa comandar a polícia. Isso
pode ser uma questão importante, momentânea, mas não fundamental, pois
temos de pensar nos Oficiais que estão na ativa e que precisam ter uma
nova dinâmica e postura de trabalho.

Outro ponto que consideramos superficial no projeto é permitir que jovens
Oficiais, que já estejam na idade limite para serem transferidos para a
reserva, possam, com o acréscimo de 113 do salário, continuar trabalhando.

Essas duas medidas foram saudadas pelo Governo como uma grande
novidade, como algo de extraordinário. Até brinquei com o repórter, dizendo
que "A montanha pariu um rato". Após toda a mexida, após todo o
espetáculo, imaginávamos que viessem medidas mais substantivas. No
entanto, essas medidas são pequenos remendos numa parede que está
prestes a ruir, e o Governo tem de abrir os olhos para enxergar a situação,
sob pena de ser, mais uma vez, omisso. Concedo o aparte ao nobre colega,
Deputado Raul Lima Neto.

0 Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Durval Angelo, V.
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Exa., com muita propriedade, coloca, dessa tribuna, o seu repúdio a uma
atitude arbitrária do comando da Polícia Militar, de alguns milicianos, que
invadem o jornal, para, quebrando todo o princípio da liberdade, atemorizar e
transmitir mais insegurança ao povo brasileiro.

Gostada de chamar a atenção de V. Exa. para um fato muito importante.
Na verdade, em nosso País, parece que certos tribunais são opressores do
povo, O Pe. Antônio Vieira, um dos clássicos do português barroco, já na sua
época comentava que os tribunais, no Brasil, são uma espécie de castigo de
Deus à nossa cultura de corrupção. Pelo fato de as causas se arrastarem por
anos afio, de as cidades ficarem às portas dos tribunais e não os tribunais às
portas das cidades, ele comentava da seguinte forma: "Deus, de diversas
maneiras, fere os povos infiéis; o Egito, com os gafanhotos e o Brasil, com
os bacharéis".

Temos de fazer uma reflexão de nosso "interna corporis", de todos os
tribunais deste País, que levam o povo ao sofrimento e à opressão. Muito
obrigado.

O Deputado Durval Angelo - Agradeço o aparte do nobre colega Deputado
Raul Lima Neto, que, de alguma forma, fecha com chave de ouro o nosso
pronunciamento. Muito obrigado. Esperamos que esta Casa, como em outras
vezes, não se omita, e faça o papel que, muitas vezes, os outros Poderes
não fazem. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Miguel Martini.
• Deputado Miguel Martini - - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa,

quero ocupar esta tribuna, nesta tarde, por, pelo menos, três razões, duas
delas são notícias absolutamente tristes e desastrosas. Se der tempo,
gostaria que a terceira razão fosse a última, a fim de que eu possa dar uma
boa notícia. A primeira delas é a decisão da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais. O Deputado João Leite, Presidente da Comissão,
que, com tanta competência, vem dirigindo os trabalhos, propõe uma
discussão sobre a violência nas estradas de Minas Gerais. Se não me
engano, só nesse final de semana do feriado, 180 acidentes com mortes
aconteceram em nosso Estado. Com muita tristeza, comunico à Casa que
um casal de amigos, noivos, próximos do casamento, sofreu um acidente
numa viagem no Norte de Minas, e hoje faleceu a noiva. Os dois perderam a
vida violentamente nas estradas de Minas Gerais. Há três ou quatro
semanas, o Contador-Geral do Estado, Dr. Paulo Olinto, perdeu esposa e
filha violentamente. Essa violência precisa acabar. O Presidente da
Comissão, Deputado João Leite, propôs que investiguemos as causas de
tantos acidentes. Seria somente imprudência ou seriam construções
defeituosas? Ou seria falta de cuidados essenciais e de segurança nas
estradas? Esse assunto será discutido nesta Casa. E acho que é urgente,
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mesmo porque nós, parlamentares, cortamos este Estado de ponta a ponta a
cada final de semana, visitando as nossas bases, correndo riscos, como o
que caril há duas ou três semanas. Por pouco eu não estaria aqui para
contar a história. Precisamos fazer alguma coisa. E esta Casa já vai começar
a discussão. Queremos saber se há responsabilidade. Aquela curva próxima
do Aeroporto de Confins foi causa de muitas mortes de mineiros, por
imperícia, por irresponsabilidade da engenharia na feitura da curva. Agora,
depois de tantas vidas ceifadas, fizeram a correção e duplicaram a pista
naquele ponto. Não se morre mais ali, graças a Deus. Mas essas mortes não
poderiam ter sido evitadas? Morre, violentamente, aos 26 anos, um casal de
amigos nossos, irmãos evangélicos. Esperamos que já estejam na glória. E
quantas vidas mais precisarão ser ceifadas para que tomemos uma atitude?

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Deputado Miguel Martini, V.
Exa. sempre conduz discussões, nesta tribuna, com sabedoria, trazendo
assuntos realmente importantes para serem tratados nesta Casa, que
representa o Poder Legislativo máximo em nosso Estado. Não só as
estradas de nosso Estado, mas de todo o Brasil são, na verdade, uma
demonstração do descaso dos nossos govemantes para com o povo.
Qualquer estrangeiro que chegue aqui, vindo do Primeiro Mundo, da Europa
ou dos Estados Unidos, onde já estive por algum tempo, e viaja por nossas
estradas percebe isso com dor no coração. Parece que é uma sombra que
nos cobre, de sorte que não percebemos o perigo imposto a todos os que
transitam nessas estradas. São buracos e ausência de pistas duplas. As
licitações para realização de obras são caríssimas. Veja bem, V. Exa., que a
primeira licitação da Femão Dias ficou quase seis vezes mais cara do que a
atual. Isso porque, na época, à sombra da CPI, denunciavam-se os
escândalos do superfaturamento das empreiteiras que faziam nossas
estradas.

O problema é muito mais profundo. Recentemente, fizemos um projeto
para, pelo menos, amenizar esse sofrimento, proibindo e multando com
valores altíssimos os proprietários de animais que transitem pelas pistas,
causando inúmeros acidentes. Esse projeto foi aprovado por esta Casa, em
1 0 e 20 turnos. Mas ele veio amenizar pouco, porque, acredito, o ceme da
questão é o superfaturamento e, talvez, até o desconhecimento espiritual
das autoridades, que nos legam as piores estradas do mundo, com raras
exceções, como a Rodovia Castelo Branco, em São Paulo, e outras no Rio
de Janeiro.

Fizemos recentemente uma viagem a Brasília, e os buracos são enormes.
Em Pirapora há tantas crateras...

O Deputado Miguel Martini - Gostaria que V. Exa. terminasse o seu aparte,
porque ainda tenho que conceder um aparte ao Deputado João Leite e trago
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outro assunto de muita relevância, quando, então, V. Exa. terá o direito de
apartear.

O Deputado Raul Lima Neto (Em aparte) - Quero parabenizá-lo pelo seu
pronunciamento. Muito obrigado.

O Deputado João Leite (Em aparte)* - Deputado Miguel Martini, também
quero parabenizá-lo pelo assunto que traz à tribuna, o qual interessa tanto à
sociedade mineira em especial, já que, geograficamente, estamos
localizados no centro do Pais, com várias rodovias federais cortando o nosso
Estado, apavorando-nos a cada final de semana ou feriado prolongado, com
o número de mortos.

Neste último fim de semana tivemos 17 mortes. No feriado escolar de julho
tivemos 180 mortes nas nossas estradas. São dados que nos apavoram, e
estamos propondo à Casa, na discussão que teremos em setembro, na
elaboração do Programa Estadual de Direitos Humanos, que essa matéria,
com a qual o próprio DER-MG tem se preocupado tanto, faça parte da
discussão e tenha um capítulo especial no programa de direitos humanos.

Não tenho dúvida, Deputado Miguel Martini, de que deve ser cobrado do
Governo Federal - gostaria de dizer isso também ao Presidente Romeu
Queiroz - maior investimento nas estradas de Minas, já que, pelo nosso
Estado - como é o caso, por exemplo, da BR-116, mencionada pelo colega
que me antecedeu, a qual liga o Noroeste de Minas, passando por Salinas -
transitam carretas e caminhões pesados, o que traz grande insegurança e
risco para quem ali trafega. E claro que um investimento maior tem que ser
feito nas estradas do nosso Estado, porque ele está cortado por essas
estradas federais.

Esse assunto é importantíssimo. Estamos perdendo irmãos mineiros,
alguns jovens ainda. E temos um dado impressionante: 75% das pessoas
que estão internadas nos hospitais, hoje, por traumatologia, são acidentados
no trânsito. O Brasil gastou no ano passado R$4.500.000.000,00 com
acidentados de trânsito. E mais do que o Brasil arrecadou vendendo a Vale
do Rio Doce. Essa cifra é um escândalo que deve mudar. Acho que a
Assembléia Legislativa deve atuar. Hoje, teremos uma discussão sobre o
transporte de passageiros em pé nos ônibus intermunicipais em Minas
Gerais. Temos que trabalhar dando segurança para a população. Há pouco
tempo, tivemos 35 mortes num ônibus, com passageiros em pé; ano passado
tivemos 10 mortes num ônibus que vinha de Arcos para Belo Horizonte.
Semana passada tivemos duas mortes num outro acidente.

Sem dúvida, V. Exa. traz à tona um assunto da maior relevância. Esta
Assembléia deve tratar dele, como também os Governos Estadual e Federal
devem estar atentos e sensíveis ao problema. Muito obrigado por essa
concessão de V. Exa.
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O Deputado Miguel Martini - Agradeço ao Deputado João Leite por suas

palavras,que vêm acrescentar muito ao que estamos dizendo. E um assunto
que será realmente discutido, com urgência, e não podemos nos furtar a
esse debate e a usar toda a nossa capacidade política para reverter esse.
quadro.

Sr. Presidente, o segundo assunto que trago a esta Casa é uma lamentável
decisão tomada hoje no Congresso Nacional. Quero aqui destacar os
verdadeiros responsáveis por esse projeto. Ressalvo que, em muitos
momentos, desta tribuna, já disse que o PT tem contribuído muito para as
atividades desta Casa, como para uma ação política em todo o nosso país.
Mas hoje, com projeto votado no Congresso Nacional, prestou um grande
desserviço ao País.

O projeto do Deputado Eduardo Jorge, do PT, apoiado pela Deputada
Sandra Starling, também do PT, legalizou hoje, de forma enrustida, o aborto
no País. A legalização do aborto foi aprovada hoje na Comissão de
Constituição e Justiça, por 23 a 23. Deu empate. E valeu o voto da relatora,
Deputada Zulaiê, do PSDB de São Paulo.

O Brasil não aceita a legalização do aborto. E o que foi aprovado é uma
forma muito sutil, vejam os senhores: antes, precisava-se de uma decisão
judiciária para se permitir que fosse feito um aborto em caso de estupro ou
de risco de vida. Hoje, não. Esse projeto, por enquanto, só passou pela
Comissão de Constituição e Justiça e pela Comissão de Saúde e Seguridade
Social. Esperamos que seja derrotado no Plenário do Congresso.

Basta, vejam os senhores, que haja uma ocorrência policial para que uma
senhora ou uma jovem que engravidou vá a um hospital público para que um
médico faça o aborto. Com uma polícia do jeito que estamos vendo,
podemos imaginar que não será difícil conseguir uma ocorrência policial de
estupro. Basta que um médico diga sim", que há risco de vida para aquela
mãe, para que o poder público e os hospitais, que são constituídos para
defender a vida, não para tirá-la, possam fazer o aborto.

E uma forma muito sutil. Acredito que os parlamentares do PT desta Casa
deverão - como ouvi Prefeitos do PT fazerem - repudiar uma atitude como
essa, como nós repudiamos. O Brasil não quer o aborto, o Brasil quer a vida.

O Deputado Gilmar Machado (Em aparte) - Deputado Miguel Martini,
queríamos dizer que concordamos com V. Exa. quando diz que é um projeto
de Deputado, e todos têm o direito de apresentá-los. Mas temos o direito
também de nos posicionarmos contrariamente. E somos contrários a esse
projeto.

E bom que fique claro que essa não é uma posição do partido, mas de
Deputados. Se formos pensar assim, generalizaremos para o conjunto todos
os projetos apresentados por cada Deputado. Portanto, queremos aqui
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extemar a nossa concordância com o que V. Exa. está dizendo. Vamos estar
discutindo para que, quando do processo de votação, possamos realmente
ter ali um posicionamento majoritário. Mas é bom que se lembre que esses
foram posicionamentos individuais, são projetos, e todos têm o direito de se
posicionar a favor ou contra.

Queremos, então, ressaltar que V. Exa. agiu corretamente, quando
identificou quem apresentou o projeto, e não fazendo uma generalização.

O Deputado Miguel Martini - Agradeço ao Deputado Gilmar Machado.
Conhecemos os seus princípios, como também os dos Deputados Marcos
Hetênio, Durval Angelo, Adelmo Carneiro Leão e outros do PT, que não
poderiam estar a favor desse projeto.

Agora, quero aqui denunciar que o Deputado Gilmar Machado, junto com a
Bancada Estadual do PT, poderia influir, sim, porque a votação se deu de 23
a 23, e o Deputado Hélio Bicudo, do PT de São Paulo, votaria contra esse
projeto. Mas, por uma manobra da Bancada Federal do PT, ele foi retirado
dessa comissão. Então, é preciso que a Bancada do PT se mobilize para
evitar essa derrota, porque ele seria derrotado se o Deputado Hélio Bicudo,
do PT, um grande cristão, pudesse fazer isso. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Geraldo Nascimento.
• Deputado Geraldo Nascimento - Sr. Presidente, pessoas presentes nas

galerias. Srs. Deputados, ao ensejo do Dia Internacional do Cooperativismo,
gostaria de falar sobre uma escola que temos na cidade de Timóteo.

As cooperativas educacionais surgiram como uma resposta aos pais
descontentes com o atual sistema público educacional. Atualmente, essas
cooperativas podem oferecer todos os níveis de ensino. Através das
cooperativas, os pais sempre participam da proposta pedagógica da escola.

Hoje a Organização das Cooperativas de Minas Gerais tem registradas, em
todo o Estado, 34 cooperativas educacionais, sendo 16 de ensino formada
pelos pais de alunos e 18 cooperativas escolares, formada pelos alunos.

Neste dia 20 de agosto, quando se comemora o Dia Internacional do
Cooperativismo, gostaríamos de lembrar aos senhores parlamentares o
grande exemplo de cooperativismo e de preocupação com a relação
homem-meio ambiente. É a Escola Cooperativa Ambiental Ipê Amarelo, em
Timóteo, que vem dando certo em nossa região do Vale do Aço e servindo
de exemplo para todo o Brasil.

Criada em dezembro de 1995, a Escola Cooperativa é formada por alunos,
pais de alunos e professores, com o objetivo de preparar técnicos em meio
ambiente, e, ao mesmo tempo, formar pessoas de valor, fortes e capazes de
enfrentar desafios do novo século.

Autorizada pelo Conselho Estadual de Educação, a Escola Cooperativa
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Ambiental Ipê Amarelo possui um quadro de professores da mais alta
competência, alguns com mestrado.

A Escola elegeu como referência básica sua atuação no campo da
preservação ambiental, a ecologia humana. Isso significa que a essência de
sua preocupação são os seres humanos como criaturas da ecologia global.

Na área pedagógica, a Ipê Amarelo adota a educação para a criação de
valores. O objetivo é garantir aos educandos uma formação sólida, de rico
conteúdo humanístico, que os tome pessoas verdadeiramente de valor,
imprescindíveis ao desenvolvimento da sociedade humana e dotadas de afta
competência técnica.

Entre as linhas de ação da Escola Ambiental Ipê Amarelo está um triângulo
de relações, constituído pela escola-família-comunidade, cujo trabalho
consiste, por meio de ações concretas, no controle ambiental, na proteção de
recursos naturais, na pesquisa e na aplicação de tecnologia ambiental e no
desenvolvimento sócio-ambiental da comunidade.

Os alunos, com apoio dos professores e da direção da Escola, estão
implantando quatro importantes projetos:

1- Coleta seletiva do lixo nas escolas da rede municipal de ensino, nos
centros comerciais e no bairro Primavera, onde se localiza a Escola.

2 - Recuperação de nascentes que compõem a sub-bacia do rio
Piracicaba. Um trabalho conjunto da Prefeitura, da Associação de
Moradores, de empresas e da Escola já possibilitou a recuperação da
nascente localizada na área de lazer do conjunto residencial do bairro Santa
Maria.

3 Recuperação de áreas degradadas, no bairro Vale Verde, mediante
convênio com a Prefeitura Municipal de Timóteo.

4- Preservando a vida em cooperação. Esse projeto será executado neste
segundo semestre e objetiva a formação de núcleos comunitários de
educação ambiental, em cada rua da cidade, a partir das residências dos
alunos. Equipes de cinco alunos, devidamente treinados, com apoio
multidisciplinar de professores, vão trabalhar diretamente com a população,
utilizando as unidades de vizinhança. Serão passadas todas as informações
sobre questões de natureza ambiental do quotidiano, tais como o problema
do lixo, a preservação dos recursos naturais, o desperdício de alimentos
entre outras.

Estamos apoiando esses projetos que estão contribuindo para colocar o
Município de Timóteo e outros que solicitarem a presença da Escola nesse
trabalho, na vanguarda da consciência ambiental. Os projetos também
ajudam a reduzir substancialmente a degradação do meio ambiente, além de
proporcionar aos alunos meios práticos de desenvolver a sua capacitação,
através de estágios curriculares ou extracuniculares.
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A Escola Cooperativa Ambiental ]pé Amarelo é uma verdadeira "utopia

concreta", como dizia o saudoso professor Darcy Ribeiro. Além da
preocupação com a ecologia humana, a Escola tem hoje uma forte vontade
de contribuir com o processo de mudança social que teremos de empreender
neste Pais, e, ao mesmo tempo, uma preocupação com a felicidade das
pessoas. Não é uma escola qualquer, muito menos um empreendimento
comercial. Nessa instituição há compromisso com a dignidade da vida,
manifestada na pessoa de cada aluno, professor ou qualquer outro
trabalhador responsável por alguma tarefa na instituição.

São essas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, as nossas colaborações para o
Dia Internacional do Meio Ambiente. Muito obrigado.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Gados Pimenta - Exmo. Sr. Presidente, Srs. Deputados e

Sras. Deputadas; a grande imprensa de Belo Horizonte, nas últimas duas
semanas, tem tratado com muita propriedade a questão da reeleição ou das
possíveis candidaturas do ano que vem, citando nomes de Secretários e de
parlamentares desta Casa como se estivessem envolvidos no confronto,
levando a um conflito intemo de lideranças em nosso Estado e prejudicando,
sobremaneira, Minas Gerais.

Sr. Presidente, pude manifestar-me, como membro da Comissão de Saúde
e Ação Social, todas as vezes que o nome do Secretário José Rafael Guerra
viu-se envolvido nessas supostas denúncias. Pude manifestar o meu apreço
a essa ilustre figura, e o nosso pensamento não mudou até esta data. Tenho
em mãos um oficio que me chegou através desse Secretário e pediria a
paciência dos companheiros para que eu possa fazer a sua leitura e,
posteriormente, alguns comentários que julgo oportunos. (- Lê:)

Prezado Deputado, vimos, por meio desta e em atenção às acusações
irresponsáveis e difamatórias proferidas através da imprensa, levar ao
conhecimento de V. Exa. a verdade sobre o programa REFORSUS, bem
como os critérios de seleção dos municípios contemplados.

Em primeiro lugar, com relação aos critérios de contemplação, lembramos
que foi inicialmente fixado um valor médio per capita' por região de saúde,
para nortear a discussão dos municípios envolvidos e evitar pedidos
exagerados à vista do montante de recursos do Estado.

A partir daí, cada comissão bipartite regional, composta por representantes
dos municípios e do Estado, elencou e ranqueou as suas prioridades.

Essa proposta, aprovada no âmbito regional, foi reexaminada por uma
comissão bipartite estadual, conforme determinação do próprio Ministério da
Saúde, comissão esta composta por sete membros titulares e sete suplentes
- diga-se de passagem, representando municípios de todas as macrorregiôes
do Estado e todas as correntes político-partidárias - e igual número de
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representantes da Secretaria de Estado da Saúde.

Tendo em vista a escassez de recursos em face do volume de pedidos,
essa comissão bipartite houve por bem confrontar os relatórios regionais
com os recursos cuja liberação já havia sido autorizada pelo Exmo. Sr.
Governador do Estado, referentes às audiências públicas regionais, evitando,
assim, a realocação desnecessária de recursos. Pudemos, assim, atender a,
aproximadamente, 600 municípios em todo o Estado.

O relatório final enviado ao Ministério da Saúde foi aprovado por
unanimidade por essa comissão de intergestores.

Posteriormente, o relatório final foi submetido ao Conselho Estadual de
Saúde e aprovado na reunião de 916197. Lembramos a V. Exa. que o
Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais é composto por 52 membros
das mais diferentes tendências políticas, além de representantes dos
diversos segmentos da área de saúde e usuários.

Em segundo lugar, em relação ao montante de recursos que tocou ao
Estado, lembramos que foram destinados R$1 0.000.000,00 para a conclusão
do Pronto Socorro de Venda Nova, prioridade maior do Governo do Estado e
pela própria bancada federal do Estado, que chegou a aprovar emenda
coletiva de igual valor ao OGU/97 - Orçamento Geral da União. É mais do
que notório que esse hospital, do mesmo porte do Hospital João XXIII, será
referência para o atendimento de urgência de 4 milhões de cidadãos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte, perfazendo 25% da população de
todo o Estado.

Além disso, foram destinados à Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG - R$4.000.000,00 para investimentos diversos, lembrando
sempre que a FHEMIG é a maior rede hospitalar do Estado, com 22
unidades, todas elas de referência regional.

Finalmente, a situação de Minas Gerais é de absoluta igualdade em
relação a todos os demais Estados da Federação, sendo que, até o
momento, não houve liberação de recursos para nenhum deles, sendo até
incorretas as afirmações de desvio de recursos.

Afirmações segundo as quais os recursos estariam sendo "pulverizados" só
podem provir de pessoas que não conhecem a saúde pública e a realidade
aflitiva da Capital do Estado e das cidades-pólo e que defendem a aplicação
centralizada de recursos, ignorando que a grande revolução por que passa a
saúde pública consiste, exatamente, na sua interiorização e
microrregionalização, através dos consórcios de saúde, permitindo ao
cidadão um atendimento digno, sem submeter-se a desumanos
deslocamentos em busca de cuidado médico.

A forma de trabalho por nós adotada, como, de resto, pelo Governo
Eduardo Azeredo, rompe com algumas práticas ultrapassadas que,
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certamente, queremos ver abolidas da política nacional. Critérios como os da
Lei Minas por Minas ou do Programa Farmácia Essencial ou dos demais
programas desta pasta, entre os quais o REFORSUS, que agraciam
municípios segundo critérios técnicos objetivos, independente da cor
partidária ou da interferência política, certamente descontentam aqueles que,
historicamente, vivem à custa de práticas clientelistas e de favorecimento
em troca de votos e que interpretam a conduta de pessoas honradas pelas
suas próprias atitudes. Ao ensejo, renovo a V. Exa. os meus votos de
respeito e consideração. José Rafael Guerra Pinto Coelho, Secretário de
Estado da Saúde".

Esse ofício, Sr. Presidente, vem, exatamente, atestar um trabalho dos
mais notáveis, dos mais sérios, dos mais reconhecidos, feito pelo Secretário
da Saúde, Dr. Rafael Guerra Pinto. Não podemos aceitar que pessoas
acostumadas a fazer política de clientelismo com a saúde, distribuição de
favorecimentos em busca de votos, como aconteceu em um passado
recente, na Secretaria da Saúde, tomem atitudes que venham a macular o
nome de pessoas que querem, realmente, trabalhar por Minas Gerais.

Temos, em curso no nosso Estado, através da Secretaria da Saúde,
programas estruturantes, sociais, dos mais dignos e elogiáveis, que têm
levado a saúde pública aos grotões de todo o Estado. Eu citaria, e seria
desnecessário fazê-lo, os consórcios intermunicipais de saúde, que são hoje
uma realidade vitoriosa e estão sendo implantados em todas as regiões de
Minas Gerais. Através deles, estamos observando que municípios que nunca
participaram de decisões relativas â saúde pública, hoje, já estão inseridos
nessa rota de desenvolvimento e favorecimento. Nunca tiveram médico,
nunca tiveram a sorte de ter, pelo menos, posto de saúde, e hoje já
participam da saúde elementar, da saúde básica e, principalmente, dos
grandes acontecimentos e dos grandes planos da saúde pública do nosso
Estado. Eu citaria, também, a Farmácia Essencial. Presenciamos a
distribuição dessa cesta básica de medicamentos aos pequenos municípios,
com menos de 20 mil habitantes, que hoje têm, nos seus hospitais, remédios
para distribuir para a população carente. O médico ia esporadicamente ao
município, fazia a receita, e o paciente a guardava no bolso, porque não
tinha dinheiro para comprar o medicamento. E hoje o paciente tem, através
da Farmácia Essencial.

Cito o programa de saúde da família, o grande carro-chefe deste Governo,
um programa que dá gosto ver. Nós, que vivemos a saúde, ficamos
satisfeitos de ver esse programa. Todos os municípios estão implantando
dois, três e até quatro programas de saúde da família, como Manga, Matias
Cardoso e a maioria dos municípios do Norte de Minas Gerais.

Mas existem pessoas que querem ver o circo pegar fogo. São os picaretas
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da política, que jogam lama em cima das pessoas honradas, desmerecem os
trabalhos nacionalmente conhecidos, querem fazer da política uma forma de
ganhar a vida, de favorecer a si próprios e a seus companheiros; não
querem fazer da política uma vocação. Dizia o saudoso Kafunga: "Parece
que o errado é o certo para algumas pessoas". Há pessoas que tampam as
vistas, não querem ver mesmo quando enxergam, gostam simplesmente de
jogar lama. São os desesperados, e o desespero corrompe o espírito.
Sabemos muito bem que esses desesperados não têm noção do certo e do
errado.

Sr. Secretário Rafael Guerra, com toda a certeza, o senhor tem o
reconhecimento da maioria dos Deputados Estaduais desta Casa. Sabemos
como está trabalhando, o que deixou na sua vida pública, como grande
cirurgião e grande professor, para ficar 8, 10 horas por dia, na Secretaria da
Saúde, fazendo esse grande trabalho. E vemos esses picaretas, esses
malandros da política, jogando lama no seu nome. Não aceitamos,
definitivamente, que pessoas da sua qualidade, que ajudam o Governador
Eduardo Azeredo nessa grande e difícil missão de governar o nosso Estado,
tenham o nome maculado dessa forma, achincalhado por pessoas que não
têm moral para falar, principalmente, de pessoas honradas como o senhor.
Muito obrigado.

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

ocupamos a tribuna nesta tarde para abordar um tema que julgamos
fundamental.

O Governo do Estado vem veiculando propagandas sistemáticas, nos
últimos dias, com relação á questão salarial dos servidores, em especial do
magistério. Pelos dados que temos, só no horário nobre, no período de uma
semana, gasta-se mais de R$130.000,00 com essas propagandas para tentar
passar a idéia de que os servidores estão ganhando muito e de que os seus
salários foram elevados. Ocupamos a tribuna nesta tarde para colocar a real
situação, não só da educação, mas dos servidores de uma forma geral.

Hoje, as escolas públicas de Minas paralisaram as atividades. E a razão é
que a propaganda do Governo ainda não chegou ás escolas. Gostaríamos de
vestir aqui a camisa dos servidores públicos do Estado. Está aqui, nesta
camisa, o contracheque dos servidores públicos de Minas Gerais.

Gostaríamos de discutir com os Líderes do Governo a real situação dos
servidores que estão, no dia-a-dia, fazendo funcionar as escolas, fazendo
funcionar os hospitais e os postos de saúde.

Hoje pela manhã, embora convocado, já que o Deputado Marcos Helênio
apresentou um requerimento que foi aprovado na Comissão de
Administração Pública, o Secretário de Administração não compareceu e se
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Querem discutir as médias, mas nós queremos discutir o real que está

sendo pago a esses servidores. Média salarial, tudo bem, vamos discutir,
mas queremos uma explicação. Para achar as médias salariais que estão
sendo divulgadas na televisão, o Governo não coloca os pró-labores, que em
muitos casos, para cargos de chefia, são superiores a R$3.000,00. Ai, sim,
consegue-se chegar às médias maravilhosas publicadas e divulgadas na
televisão. Queríamos que os Líderes do Governo viessem aqui discutir como
é que está o salário dos ajudantes de serviço, queríamos que eles viessem
aqui com os contracheques dos professores primários, dos médicos, dos
enfermeiros. E isso que gostaríamos de ver os Líderes do Governo
discutindo. Estamos dispostos a discutir isso. Os trabalhadores da educação
estão aqui, na porta da Assembléia, discutindo a situação das escolas,
porque há uma propaganda na televisão dizendo que já está tudo resolvido,
que as escolas já estão informatizadas, com computadores, com televisão,
com antena parabólica. No mês passado, estive em Minas Novas
participando de um debate, em Comercinho, em Medina, no Jequitinhonha, e
o que as comunidades rurais me disseram? "Está aqui, Deputado. A
televisão está aqui." Mostraram a televisão, mostraram o videocassete. "Só
que não está funcionando, Deputado, sabe por quê? Porque não tem luz."
Não chegou a luz, mas compraram uma televisão e um videocassete sem ter
como fazê-los funcionar. Ai, eu pergunto: Secretário João Batista dos Mares
Guia, vamos visitar o Estado, vamos conhecer sua realidade. Vamos pôr luz
nos lugares primeiro, para, depois, fazer a propaganda na televisão. Estão
colocando computadores, sendo que não há ninguém para operá-los.
Comprar o computador é fácil, o problema é a manutenção. Quem fará a
manutenção desses computadores quando houver um problema de pico de
luz? Queríamos fazer esse debate com o Governo. Queríamos que o
Governo conhecesse de fato a realidade deste Estado. O Governo agora
está dizendo que vai nuclear todas as escolas rurais. Vamos nuclear tudo.
Serão construídas escolas rurais lindas. E eu pergunto, assim como Prefeitos
de vários municípios: quem vai pagar o transporte? Quem vai pagar o
transporte do ensino nucleado? Temos uni Governo, hoje, que, no meu
entendimento, sonha, delira, mas não zonhece a realidade do que está
acontecendo dentro das salas de aula, a que está acontecendo nos vários
lugares deste Estado. Queremos discutir a história, queremos discutir aqui a
realidade das escolas reais de Minas Gerais. Não aquela escola que está na
cabeça e no sonho. Querem discutir sonhos, utopias? Vamos, mas é preciso
também colocar o pé na realidade, porque senão vamos ficar só nos sonhos.
Os trabalhadores da educação não vivem apenas de sonhos. Eles sonham
um dia em que o Governo coloque na televisão uma propaganda verdadeira,
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com um contracheque real. Está aqui o contracheque. Por que o Governo
não discute isso? Essa é a questão. Onde estão os Líderes do Governo
nesta Casa? Não é por falta de Liderança, porque há muitas, e são gente
sena. Mas onde estão? Vamos discutir, vamos debater. No Pequeno
Expediente são possíveis questionamentos. Vamos lá. Vamos debater essa
realidade. O Governador do Estado levou as escolas a fechar suas portas
hoje, e deve sair greve, não sei se por tempo determinado ou indeterminado.
Gostaríamos que não fosse de forma nenhuma Mas o Governo não entende
outra linguagem. Os trabalhadores da educação querem negociar, e o
Governo não negocia. O Presidente desta Casa, Deputado Romeu Queiroz,
nomeou uma comissão para intermediar o processo, e até hoje ela não foi
recebida. Vamos discutir com os Secretários Agostinho Patrus, João Heraldo
e Cláudio Mourão, que foi o único a comparecer à reunião, mas que também
não sabia o que, nem como seria negociado. Hoje tivemos a resposta: para a
polícia, negociação; para os demais, joga-se um abono, e pronto.

Entendemos que é preciso o estabelecimento urgente de uma política
salarial clara, que garanta de fato tratamento igual tanto para civis quanto
para militares. Por que se negociou com os militares? Porque têm
revólveres, têm armas, e porque, infelizmente, uma pessoa morreu. Eu
pergunto: será que o Governador está esperando que as professoras
peguem em armas para depois negociar? Será que é isso que o Governador
está esperando? Será que o Governador está esperando que morra uma
professora para ele se dignar a negociar? Esse é o Governo de Eduardo
Azeredo! Quero ver no ano que vem. No ano que vem ele vai virar bonzinho,
vai querer sentar e conversar, porque tem eleição. Mas os trabalhadores da
educação já sabem a resposta para esse Governo insensível, esse Governo
que massacra a escola real, porque a escola dos sonhos continua na
Secretaria. O Secretário João Batista dos Mares Guia viaja por esse Estado
e, quando chega às cidades, continua viajando, porque continua falando,
falando, e ninguém consegue saber de que escola ele fala, porque a
realidade da escola, em que os alunos estão todos os dias, não é a realidade
passada na TV, em que as salas de aulas estão com poucos alunos, com
professores e todos as pessoas saudáveis e felizes da vida. Essa não é a
realidade! As escolas estão superlotadas. Os professores estão com 40, 50
alunos em salas que só cabem 25, 30. E essa a realidade da escola! E nós
entendemos que é preciso que façamos nesta Casa uma discussão séria a
respeito da questão.

Gostaria de concluir repetindo o que já dissemos hoje: que estaremos, sim,
vestindo essa camisa. E vamos continuar aqui, na Assembléia, debatendo e
chamando os Líderes do Governo para o debate. Vamos continuar cobrando
do Governo do Estado uma política salarial e um plano de carreira justos,
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para que de tato a escola seja tratada de forma adequada. Esperamos que o
Governo do Estado se digne a receber as lideranças dos servidores e que
negocie sem que haja violência, porque os trabalhadores da educação não
sabem lidar com armas de fogo. O que os trabalhadores da educação sabem
fazer - e fazem muito bem - é utilizar as suas armas, que são o giz e a sua
voz. E é exatamente através do giz e da voz que os trabalhadores vão
demonstrar a esse Governo que não adianta fazer propaganda mentirosa na
televisão com o dinheiro de todos nós. Eles vão mostrar qual é a verdadeira
história da educação de Minas Gerais por meio desta camisa. E eles vão
discutir no Estado inteiro a real situação de todos os trabalhadores.

Gostaria de parabenizar os servidores públicos e, em especial, o SIND-
UTE pela atividade que realiza no dia de hoje, e dizer que eles não estão
sozinhos. Estaremos aqui também a denunciar essas injustiças desse
Governador que continua também com um Secretário que viaja, que sonha,
mas que, infelizmente, não viaja dentro deste Estado e não sonha com uma
escola melhor, com uma escola real. Mas os trabalhadores construirão essa
escola com o seu trabalho, com a sua luta, e tenho a certeza de que, dessa
forma, sensibilizarão as pessoas, e, a partir do ano que vem, não teremos
governos insensíveis, governos que querem a violência e a morte. Teremos
novos governos, aí sim, com sonhos diferentes, com realidades diferentes,
que queiram de fato a vida e a valorização do ser humano. Muito obrigado.

2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Geraldo Rezende) - Esgotada a hora destinada

a esta parte, a Presidência passa à 23 Parte da reunião, com a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

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

apresentadas nesta reunião pelos - Deputados Toninho Zeitune (2) -
falecimento das Sras. Esmália Caram de Oliveira, em Guaxupé, e Maria
Tranalis Mendonça, em São Pedro da União; Jorge Hannas (2) - falecimento
dos Srs. José Henrique de Albuquerque, em Manhumirim, e Altivo
Estanislau, em Manhuaçu (Ciente. Oficie-se.); Gil Pereira - seu afastamento
como membro efetivo da Comissão de Justiça (Ciente. Cópia ás Lideranças.
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À Área de Apoio às Comissões.); Alberto Pinto Coelho - indicação do
Deputado Antônio Genaro para substituir o Deputado Gil Pereira como
membro efetivo da Comissão de Justiça (Ciente. Cópia às Lideranças.
Designo. A Área de Apoio às Comissões.).

Despacho de Requerimentos
O Sr Presidente - Requerimento do Deputado Rêmolo Aloise, em que

solicita, nos termos do art. 244, )(XVI, c/c o art. 112, II, do Regimento
Interno, seja constituída comissão especial para proceder a estudo sobre a
situação dos hospitais integrantes da FHEMIG. A Presidência defere o
requerimento, em conformidade com o inciso XXVI do ad. 244 do Regimento
Interno.

Requerimento do Deputado Kemil Kumaira e outros, em que solicitam, na
forma regimental, seja convocada reunião especial pelo transcurso do 350
aniversário do BDMG. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 224 do Regimento Interno, e
oportunamente fixará a data.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Sebastião Navarro Vieira,

em que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação do Projeto de
Lei n° 1.137197, do Deputado José Bonifácio. Em votação, o requerimento
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos, em que solicita, na
forma regimental, que o Projeto de Lei n° 1.320197 seja também analisado
pela Comissão de Meio Ambiente. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Júnior - Sr. Presidente, não temos

"quorum" para continuar a reunião. Gostaria que V. Exa. fizesse o
encerramento de plano da reunião, porque, segundo os registros, não temos
nem 12 Deputados em Plenário.

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 logo mais, às 20 horas, nos termos do
edital de convocação, e para a ordinária deliberativa de amanhã, dia 21, às
14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada é a
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publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 560 REUNIÃO ESPECIAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, EM 13
DE AGOSTO DE 1997, DESTINADA A HOMENAGEAR O TRIBUNAL DE

JUSTIÇA PELO TRANSCURSO DO CENTENÁRIO DE SUA INSTALAÇÃO
EM BELO HORIZONTE

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - Ata - Composição da

Mesa - Destinação da reunião - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado José Bonifácio - Palavras do Desembargador Paulo Tinoco -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Presidente - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão -

Aílton Vilela - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro
Antônio - Anderson Adauto - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo
Canarinho - Arnaldo Penna - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues -
Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Gilmar Machado - Gil Pereira
- Hely Tarqüínio - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Hannas - José
Bonifácio - José Braga - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kurnaira -
Marco Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Olinto
Godinho - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo
Vasconcelios - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro
Vieira - Wanderley Ávila.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - As 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 trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2°-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Ronaldo Vasconcellos, 20-Secretário "ad hoc°, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
Composição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência convida a tornar assento à mesa os
Exmos. Srs. Desembargador Paulo Tinoco, Presidente do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais; Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado de
Minas Gerais, representando o Governador Eduardo Azeredo; General-de-
Divisão Carlos Patrício de Freitas Pereira, Comandante da 4a Região Militar
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e da 4a Divisão de Exército; Desembargador Gudesteu Biber Sampaio,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Juiz Mário Lúcio Carreira
Machado, Vice-Presidente do Tribunal de Alçada do Estado de Minas Gerais;
Juiz José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de Justiça Militar, Prof.
Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Minas
Gerais; Desembargador José Guido de Andrade, Presidente da Associação
dos Magistrados Mineiros.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião especial a prestar homenagem

ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pela comemoração do
centenário de sua instalação em Belo Horizonte.

Execução do Hino Nacional
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir a execução

do Hino Nacional.
- Ouve-se o Hino Nacional.

Palavras do Deputado José Bonifácio
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado José Bonifácio, autor do

requerimento que suscitou a realização desta homenagem.
O Deputado José Bonifácio - Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz, DD.

Presidente da Assembléia Legislativa de Minas; Desembargador Paulo
Tinoco, limo. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;
Dr. Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado de Minas Gerais e
representante do Governador do Estado; General-de-Divisão Certos Patrício
de Freitas Pereira, Comandante da 43 Região Militar e da 43 Divisão do
Exército; Desembargador Gudesteu Biber Sampaio, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral; Juiz Mário Lúcio Carreira Machado, Vice-Presidente do
Tribunal de Alçada de Minas Gerais; Juiz José Joaquim Benfica, Presidente
do Tribunal de Justiça Militar; Prof. Aluisio Pimenta, Magnifico Reitor da
Universidade do Estado de Minas Gerais; Desembargador José Guido de
Andrade, Presidente da Associação dos Magistrados Mineiros; Srs.
Deputados, meus senhores e minhas senhoras; a instalação, em Belo
Horizonte, do Tribunal da Relação de Minas Gerais, como se chamava à
época o nosso Tribunal de Justiça, veio a ocorrer concomitantemente com a
transferência da Capital do Estado da vetusta Ouro Preto de tantas tradições
para a novel urbe que o pioneirismo de nossos maiores fez edificar no sítio
do Curral dei-Rei.

Menor não é nossa motivação a respeito - para também celebrar os cem
anos de funcionamento, nesta terra, da Corte de Justiça Maior, cujas origens
se confundem com as primeiras comarcas ciladas na Capitania do Ouro.

Em sua condição de Casa do povo mineiro, esta Assembléia não se
poderia omitir na homenagem à gloriosa instituição. Afinal, materializamos
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neste recinto, por meio de atos e proposições, a vontade de nossa gente, em
função da qual e para a qual legislamos. Ora, a reverência ao Tribunal de
Justiça se inclui entre as prioridades dos habitantes das Gerais, e o Palácio
da Inconfidência vem endossar essa conotação prioritária ao promover a
reunião especial de hoje.

Quis a fortuna que a nós coubesse a autoria da proposição que deu origem
a esta efeméride. Mais que um privilégio, porém, ao formalizarmos o
pertinente requerimento, imbuía-nos a convicção quanto a nossas afinidades
- como profissional e corno parlamentar - em relação ao "jus" e ao "faz".
Assim é que distinguir instituição que faz prevalecer a justiça mediante a
aplicação da norma de direito é para nós tarefa de magna responsabilidade,
mas também de incomensurável gratificação.

Nascidos que somos em Belo Horizonte, testemunhamos a transformação
desta cidade, de amável burgo provinciano à progressista e fervilhante
metrópole dos dias atuais- Entre nossas recordações primeiras, está a visão
do austero e majestoso Palácio da Justiça, na Avenida Afonso Pena, que os
familiares nos apontavam - não sem admiração e respeito - como a sede do
Poder Judiciário em Minas Gerais. Daqui nos afastamos por certo período e
nos diplomamos em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de
Janeiro. Mas, nesse interregno em que nos ocuparam os estudos jurídicos,
não surpreende que a lembrança do Tribunal não se tenha distanciado de
nós.

Partindo para Barbacena, berço de nossos ancestrais, ali iniciamos as lides
de advogado e a carreira de homem público, como Vereador à Câmara
Municipal. Era o caminho que se nos afigurava, vindos de uma família de
juristas e parlamentares. E é por isso que consideramos motivo de legítimo
orgulho, não de injustificável empáfia, sermos descendentes de José
Bonifácio de Andrada e Silva, o Patriarca da Independência; de Lafayette
Rodrigues Pereira, o Conselheiro Lafayette, de quem somos bisnetos e que
foi, sem dúvida nenhuma, dos mais ilustres juristas do Brasil: "Direito das
Coisas", "Direito da Família". E, ainda, sobrinho e afilhado de batismo do
Ministro Lafayette de Andrada, que, por alguns anos, presidiu o Supremo
Tribunal Federal, depois de cumprir carreira de magistrado no Rio de
Janeiro. Hoje, tio orgulhoso de um jovem Juiz da Comarca de Uberaba, no
Triângulo. Natural seria que nos atraíssem as leis e a causa pública. Daí nos
encontrarmos hoje nesta Casa, no amanho da legislação e no acatamento á
vontade popular.

Com sede em Ouro Preto, a Corte compunha-se de sete
Desembargadores, verificando-se sua instalação solene em 31211874. Por
sinal, em histórico solar, onde, em tempos idos, haviam conspirado os
inconfidentes, entre os quais o meu ancestral José Ayres Gomes,
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proprietário da Fazenda da Borda do Campo, berço de Barbacena. O
Tribunal funcionou na antiga Capital do Estado por 23 anos, até que, em
manha fria e nevoenta do mês de julho de 1897, trem especial partia em
direção à nova Capital, levando os Desembargadores e suas famílias. E,
quatro meses antes da inauguração oficial da cidade, o Tribunal aqui se
reunia pela primeira vez, no local onde atualmente se ergue o Instituto de
Educação.

Em 1911, inaugurava-se o Palácio da Justiça que hoje conhecemos, esse
belo prédio em estilo neoclássico, em boa hora tombado pelo Patrimônio
Histórico, o qual veio a tomar-se o símbolo do Poder Judiciário em Minas
Gerais. Ao comemorar seu centenário na sede imponente, em 1974, nosso
homenageado já se denominava Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, tal como designado pela Carta Federal promulgada em 1946, da qual
meu saudoso pai foi um dos signatários.

Por esse motivo, não hesitamos em citar alguns números sobre o Tribunal
que ratificam o que sempre soubemos: é órgão que procura e consegue,
com sucesso, adaptar-se à dinâmica do mundo moderno e satisfazer as
crescentes e mutantes demandas de justiça.

Conta a nossa Corte, além dos 44 Desembargadores a que nos referimos,
com um quadro de 977 funcionários. Em 1996, ali tramitaram 16.405
processos, dos quais 15.562 foram julgados - quer isso dizer que o julgado
correspondeu a nada menos que 95% do total. A média de processos
distribuídos por Desembargador foi de 410, dai resultando, também em
média, 390 processos julgados.

Não nos cabe aqui dissertar sobre a reforma judiciária, mas devemos notar
que o assunto tem merecido atenção muito especial por parte desta
Assembléia. Tendo nela ingressado em janeiro de 1975 e cumprindo agora
nosso sexto mandato, somos testemunhas de que, em Plenário e fora dele,
nas comissões permanentes e em todas as atividades institucionais que
patrocina, o Palácio da Inconfidência tem-se empenhado no implemento de
sua colaboração para com o Judiciário. E aqui um pedido: mandem-nos,
Excelências, o Projeto de Eleição do Juiz de Paz. Viciamo-nos, nós,
Deputados, nas eleições e nos eleitores.

Em 1989, tivemos a honra de integrar a Assembléia Constituinte que
promulgou a Constituição Estadual em vigor. O trabalho desenvolvido por
esta Casa na elaboração da Carta representou para nós motivo de realização
profissional e, modestamente reconhecemos, fonte de aprendizado. Foi
naquela ocasião, efetivamente, que mais nos aprofundamos no estreito e
produtivo relacionamento que deve existir entre Legislativo e Judiciário: para
sermos lineares, diremos que o primeiro legisla para que o segundo ponha
em prática a legislação. As responsabilidades de um, em outras palavras,
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não teriam sentido se não fossem assumidas no pressuposto da existência
do outro. E à elaboração da lei sobrepõe-se a distribuição da justiça.

A velha Roma deixou-nos a lição segundo a qual "Lex est quod populus
jubet atque constituir, ou seja, "lei é aquilo que o povo ordena e estabelece".
Já ao magistrado, o jurista romano lembrava que "Magistratus est lex
loquens; lex autem est mutus magistratus", significando, em bom vernáculo,
que "o magistrado é a lei que fala, enquanto a lei é um magistrado mudo". E
a nós, serventuários do Legislativo e da Justiça conjuntamente, observavam
que "Lex cavet civibus, magistratus legibus", ou seja, "a lei protege os
cidadãos, e o magistrado protege as leis".

Perdoem-nos os que nos ouvem se parecemos didáticos e envoltos em
pragmatismo excessivo, mas a verdade é que não conseguimos conter
nossa admiração ante a justeza e atualidade do gênio romano. É nesse
gênio, acreditamos, que poderemos garimpar subsídios preciosos para a
construção do Brasil grande e justo que tanto almejamos. E esse encargo
recai, antes de tudo, sobre os ombros dos poderes constituídos, dois dos
quais aqui hoje nos congregamos, em cerimônia de tão grata significação.

Nossos parabéns ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, pelos
seus cem anos em plagas belo-horizontinas. Nossos cumprimentos a seu
Presidente, o ínclito Desembargador Paulo Tinoco, e nossas felicitações a
cada um dos ilustres Desembargadores e dedicados funcionários. A todos, a
gratidão da Casa do povo mineiro por tudo o que têm realizado em prol
deste mesmo povo. Muito obrigado.

Palavras do Desembargador Paulo Tinoco
Exmos. Srs. Deputado Romeu Queiroz, Presidente da Assembléia

Legislativa do Estado de Minas; Arésio Dâmaso, Procurador-Geral do Estado
de Minas Gerais, representando o Sr. Governador Eduardo Azeredo;
General-de-Divisão Carlos Patrício de Freitas Pereira, Comandante da 43

Divisão Militar e da 43 Divisão de Exército; Desembargador Gudesteu Biber
Sampaio, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral; Juiz Mário Lúcio
Carreira Machado, Vice-Presidente do Tribunal de Alçada de Minas Gerais;
Juiz José Joaquim Benfica, Presidente do Tribunal de Justiça Militar; Prof.
Aluísio Pimenta, Magnífico Reitor da Universidade do Estado de Minas
Gerais; Desembargador José Guido de Andrade, Presidente da Associação
dos Magistrados Mineiros; demais autoridades presentes; Srs. Deputados
que nos honram, neste momento, com sua presença; meus ilustres colegas
da magistratura, Desembargadores, Juizes, entre os quais diviso alguns que,
no passado, exerceram, como exerço hoje, o dignificante cargo de
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; ilustres
servidores do Tribunal de Justiça que aqui comparecem, prestigiando esta
solenidade; ilustres advogados presentes, meus senhores, minhas senhoras,
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ilustres funcionários desta Assembléia.

No dia 27 de junho de 1974, quando esta mesma Assembléia, em reunião
especial, homenageava o Tribunal de Justiça pela passagem do centenário
de sua criação e instalação em Ouro Preto, o hoje saudoso Ministro Carlos
Fulgêncio da Cunha Peixoto, então Desembargador Vice-Presidente do
Tribunal, afirmava: O Estamos certos, por isto, que a presença do Poder
Legislativo nas comemorações do Centenário de Instalação do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, sem mercê alguma, marca o supremo instante de
entendimento entre os poderes que, no Estado, canalizam os mais sadios
ideais de justiça do povo mineiro.'

Vinte e três anos depois, estamos novamente reunidos neste Palácio da
Inconfidência, quando o parlamento mineiro tributa outra significativa
homenagem à nossa corte de justiça, agora pelo 1000 aniversário de sua
instalação nesta Capital.

Novamente, pois, aquele supremo instante de entendimento entre os
poderes, assinalado por Cunha Peixoto, acontece, para a certeza de que,
mesmo independentes entre si, o Legislativo e o Judiciário mineiros são
harmônicos, se entendem, se respeitam e se reverenciam. E assim deve ser,
para o bem do Estado, visando à paz social.

E, segundo o renomado constitucionalista José Afonso da Silva, tal
harmonia verifica-se primeiramente pelas normas de cortesia no trato
recíproco e no respeito às prerrogativas e faculdades a que mutuamente
todos têm direito.

Nesta noite, constata-se com toda clareza que reina a harmonia entre o
Legislativo e o Judiciário mineiros, o mesmo acontecendo, sem dúvida, em
relação ao Executivo.

Srs. Deputados, meus senhores, minhas senhoras, em face do texto da
Constituição Federal de 1988, que, quanto às funções do Estado, acolheu,
como o fizeram as que a precederam, a sábia lição do grande pensador
francês Charles Louis de Sécondat, o Barão de Montesquieu, ao Poder
Judiciário cabe exercer, principalmente, a função especifica de, aplicando o
direito e as leis, solucionar os conflitos que lhe são apresentados, por não
terem as partes conflitantes consensualmente chegado a uma composição
quanto aos seus interesses.

Por ter tido sempre a nítida compreensão do papel relevante que a nossa
organização política reserva ao Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que dele é o seu órgão máximo em nosso Estado e que aqui
se faz representar pelo seu Presidente e por outros ilustres
Desembargadores que o integram, está certo de que jamais deixou de
cumprir fielmente a sua missão, jamais faltou ao seu dever constitucional.

Por isso mesmo é que o Tribunal sente-se sumamente honrado ao ser
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homenageado pela Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, ao
completar 100 anos de instalação em Belo Horizonte, em solenidade que, a
par do seu sentido altamente cívico, revela o alto apreço que esta augusta
Casa tem pela instituição a que pertenço com muito orgulho e que, neste
momento, tenho o privilégio de dirigir.

Como afirmou o então Deputado Tarcísio Delgado naquela solenidade de
junho de 1974, a que já me referi, há realmente muito de comum entre o
Poder Judiciário e o Poder Legislativo. Ambos se pontificam pela força do
direito e condenam o direito da força; ambos são desarmados e defendem os
oprimidos: ambos se expressam pelo poder-capacidade e abominam o
poder-força; ambos são incompatíveis com a ditadura e representam a
expressão maior da democracia.

Em razão dessa afinidade doutrinária que há de aproximar o Legislativo e
o Judiciário em todo o mundo e, no caso presente, por causa do respeito
mútuo que aproxima o Tribunal de Justiça e a Assembléia Legislativa em
nosso Estado, sentimo-nos, nós, magistrados mineiros, enaltecidos e
singularmente considerados neste instante de homenagem.

Em nome do Judiciário de Minas Gerais, agradeço aos membros desta
Casa do povo pelos tributos hoje prestados ao Tribunal de Justiça, e
especialmente ao nobre Deputado José Bonifácio, que, com sua brilhante
saudação, deu sincero calor a esta reunião.

Desejo, Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, que esta Assembléia
continue a prestar os mais preciosos serviços ao povo mineiro, que ela
representa, e peço a Deus que abençoe o trabalho de todos os seus
componentes.

Ao meu nobre amigo Deputado José Bonifácio, de família de tão ricas
tradições e de um passado glorioso a serviço do Brasil e a serviço de Minas,
principalmente nas Casas Legislativas, quero dirigir uma palavra, em face da
afirmação que S. Exa. fez da tribuna ou em face da sua cobrança com
relação a um projeto que é de interesse geral. Não é apenas de interesse dos
Deputados, mas também do Tribunal de Justiça. Desde que assumi a
Presidência do Tribunal, tenho me empenhado em dar encaminhamento a
esse projeto. Posso dizer ao meu nobre amigo Deputado José Bonifácio e
aos Srs. Deputados que como ele estão preocupados com o problema, que
ainda não ocorreu no presente mês o projeto relativo aos Juizes de Paz, que
deverá ser apreciado pelo plenário da Corte Superior. Tão logo isso ocorra,
cuidarei de encaminhá-lo a apreciação e exame dos membros desta augusta
Casa Legislativa, esperando que ainda este ano possamos contar com a
elaboração de uma lei tão importante para todos nós, Deputados,
Desembargadores e povo mineiro, que faz jus a esse beneficio singular.
Desejo e exijo, Sr. Presidente, Deputado Romeu Queiroz, com quem tenho
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convivido, como disse há pouco, no trato da coisa comum, no trato da coisa
pública, que esta Assembléia continue a prestar os mais preciosos serviços
ao povo mineiro que ela representa. E peço a Deus que abençoe o trabalho
de todos os seus componentes. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O Sr. Presidente - A Presidência tem o prazer de passar às mãos do

Desembargador Paulo Tinoco a placa comemorativa desta solenidade, uma
homenagem deste Poder Legislativo ao Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais. A placa vem com os seguintes dizeres: 'No 1240 ano de
criação do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e no centenário de
sua instalação em Belo Horizonte, a Assembléia Legislativa homenageia a
herança histórica da justiça estadual com suas ricas tradições e seus nobres
valores humanos e enaltece, no tempo presente, a soberana contribuição da
direção desta afta Corte e dos membros do Poder Judiciário á construção e
consolidação do estado democrático de direito, sob o ciclo da liberdade e da
justiça. Belo Horizonte, 13 de agosto de 1997."

Palavras do Sr. Presidente
Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,

Desembargador Paulo Tinoco, autoridades que compõem esta Mesa, Srs.
Desembargadores, Srs. Deputados, autoridades, senhoras e senhores, a
Capital mineira está em festa, comemorando com muito orgulho o seu
centenário. Nada mais justo, pois esta cidade soube crescer preservando os
mais caros valores do nosso Estado. Aqui se cultiva a hospitalidade, o
trabalho, o gosto pelas montanhas. O desenvolvimento econômico e os ares
de metrópole não ofuscam a visão lúdica do horizonte. A busca incessante
do novo não diminui a força das tradições. Aqui se encontram as várias
culturas e se revelam as várias faces de Minas.

A Belo Horizonte de todos os interiores e todos os mineiros também se
orgulha ao ver completados outros cem anos: os da instalação na cidade da
corte maior da nossa magistratura - o Tribunal de Justiça. Assim como a
Capital centenária, essa instituição sintetiza o sentimento de nossa gente.
Traduz a formação de seu caráter no que se refere ao exercício dos direitos
e deveres, ao acatamento das normas que regulam a vida em sociedade, ao
conceito pleno do que seja compromisso, cidadania e responsabilidade.

Por isso, tem o respeito do povo deste Estado. Por isso, não se afasta de
seus princípios, mesmo Lutando contra toda sorte de dificuldades, como as
que foram levadas a público no início deste ano, por ocasião do Dia Nacional
de Mobilização da Magistratura em Defesa da Cidadania e da Justiça.
Juizes, advogados, Promotores, Desembargadores, serventuários e outros
profissionais ligados à área resolveram expor à Nação os motivos pelos
quais, às vezes, não podem exercer a contento suas elevadas funções.
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Resolveram mostrar, abertamente, que as deficiências do Poder decorrem

fundamentalmente de suas condições de trabalho, do excesso de tarefas, do
aumento da demanda de serviços sem a evolução correspondente da
estrutura física, administrativa e de recursos humanos. Observe-se que a
própria legislação constitui um empecilho à agilização dos processos, pelo
número de instâncias criadas e de recursos cabíveis em uma ação.

A Constituição Federal de 1988, se, por um lado, trouxe a alteração
benéfica de conferir autonomia administrativa e financeira ao Judiciário, por
outro lado, provocou um crescimento significativo do volume de ações,
assim como a multiplicação dos instrumentos processuais, impedindo que as
questões sejam solucionadas no prazo desejado.

Estamos em tempo de reformas constitucionais, a cargo do Congresso
Nacional, reformas que incluem mudanças no Poder Judiciário. E preciso
lembrar que o aparelhamento e a reestruturação da justiça constituem
exigências fundamentais para o aprimoramento da sociedade. Sem o
cumprimento das leis, sem a intermediação dos conflitos, não há como
avançar num projeto de desenvolvimento político, econômico e social. Sem
justiça, não pode haver democracia.

No âmbito de Minas, está prevista, para o ano que vem, a revisão da Lei
de Organização Judiciária. Temos a certeza de que as melhores propostas
serão formuladas para que a nossa justiça se aperfeiçoe ainda mais, visando
ao cumprimento de suas tarefas.

A propósito, não poderíamos deixar de frisar, nesta ocasião, as boas
relações existentes entre os Poderes Legislativo e Judiciário em nosso
Estado. A independência e a harmonia entre as instituições que compõem o
governo, estabelecidas na Carta Maior brasileira, encontram em Minas
indiscutível ressonância, dado o respeito que sempre preservaram.

O principio da separação dos Poderes incorporado pelo Direito
constitucional e consolidado em nossa Lei Magna, ganha entre nós o tom da
boa convivência, condição indispensável para o entendimento e o avanço no
ordenamento da vida social. E por esse caminho, certamente, que vamos
construir um Estado mais justo e equilibrado.

Ao Desembargador Paulo Tinoco, Presidente do Tribunal de Justiça, e a
todos os membros e servidores desse Poder, as nossas mais sinceras
congratulações pela data centenária que comemoramos. Estamos certos de
que prosseguirão seu trabalho com o mais alto grau de civismo e
competência, contribuindo decisivamente para o engrandecimento de Minas.
Muito obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos às

autoridades e aos demais convidados pela honrosa presença, e, cumprido o
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objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando os Deputados para a
ordinária deliberativa de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 46a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Às nove horas e trinta minutos do dia dois de julho de mil novecentos e
noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Durval Angelo e Miguel Martini, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara
aberta a reunião e solicita ao Deputado Durval Angelo que proceda à leitura
da ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
da Comissão presentes. Em seguida, o Presidente suspende a reunião. As
quatorze horas e quinze minutos são reabertos os trabalhos, com a presença
dos Deputados João Batista de Oliveira, Miguel Martini e João Leite. O
Deputado João Leite informa que esta reunião se destina a apreciar a
matéria constante na pauta e passa à 3' Fase da Ordem do Dia, com a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário da Assembléia. Em virtude de ser a matéria de sua autoria, o
Deputado João Leite passa a Presidência ao Deputado João Batista de
Oliveira, o qual informa que, na reunião do dia 2115197, foi encerrada a
discussão do Projeto de Lei n° 1.146197, com a apresentação da Emenda n°
1, do Deputado Durval Angelo. Submetidos à votação o projeto e a emenda,
é aprovado o projeto e rejeitada a emenda. Reassumindo a Presidência, o
Deputado João Leite submete a discussão e votação o Projeto de Lei n°
1.157197, no 10 turno (relator Deputado Ivair Nogueira), que é aprovado.
Logo após, submete a votação, nos termos da Deliberação da Mesa n° 487,
o Requerimento n° 2.211197, que é aprovado. Cumprida a finalidade da
reunião, o Presidente agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
João Leite , Presidente - Miguel Martini - João Batista de Oliveira - Durval

Angelo.
ATA DA 63a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e trinta minutos do dia seis de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Maria Barros, José Henrique, Marco Régis e Gilmar Machado, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
José Maria Barros, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado José
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Henrique 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 e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Associação dos
Profissionais e Trabalhadores da Imprensa de Ponte Nova, em que protesta
contra a maneira como o jornal Hoje em Dia" vem tratando o jornalista José
Alfredo Padovani, Presidente da referida Associação; do Sr. Danilo Campos,
Juiz de Direito de Montes Claros, encaminhando cópia de artigos publicados
na imprensa do Estado, referentes a procedimentos fraudulentos para o
acesso à UNIMONTES e solicitando que os aludidos fatos sejam levados ao
conhecimento do Plenário da Casa; do Sr. Ridel Pereira da Silva, Presidente
Executivo da Associação Esportiva Toque de Primeira Futebol Clube, em
que solicita seja estudada a possibilidade da desapropriação, compra ou
arrendamento de área pertencente ao Sr. José Alencar Miranda, em Juiz de
Fora, para a implantação de um complexo poliesportivo; e do Sr. Pedro de
Oliveira Gurita, Vereador à Câmara Municipal de Barbacena, em que solicita
ampla análise da Proposta de Emenda à Constituição n° 29196, que altera o
art. 39, § 20 , da Constituição do Estado. Esgotada a matéria destinada à ia
Parte da reunião, o Presidente passa à 3a 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 20 tumo, os Projetos de Lei n°s 1.166 (relator Deputado Sebastião
Navarro Vieira) e 1.196197 (relator: Deputado Gilmar Machado). São
aprovados, ainda, em 1 0 tumo, os Projetos de Lei n°s 1.221 (relator:
Deputado Gilmar Machado), 1.198 e 1.231197 (relator: Deputado Sebastião
Navarro Vieira), os dois últimos com emendas que receberam o n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. O Presidente informa que o projeto de
Lei n° 836197 foi convertido em diligência à Secretaria de Recursos Humanos
e Administração, por solicitação do relator, Deputado Gilmar Machado.
Cumprida a finalidade da reunião e 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, 20 de agosto de 1997.
José Henrique, Presidente - Gilmar Machado - Sebastião Navarro Vieira -

Marco Régis.
ATA DA 67a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia seis de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonídio
Bouças, Ajalmar Silva, Arnaldo Penna, Marcos Helênio e Antônio Andrade,
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membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Leonídio Bouças, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Esta reunião se destina a apreciar a matéria da pauta. O Presidente informa
o recebimento de ofícios da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, publicado
no "Diário do Legislativo" de 1816197; do Presidente do SIDIPOL-MG, José
Magela Alves Pereira, publicado no "Diário do Legislativo" de 2616197; da
Câmara Municipal de Boa Esperança, publicado no "Diário do Legislativo" de
3/7197, e da Associação dos Servidores do DRH-MG, publicado no "Diário do
Legislativo" de 518197. Passa-se à 1 3 Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Vem
à mesa requerimento de autoria do Deputado Antônio Andrade, mediante o
qual solicita reunião conjunta desta Comissão e da Comissão de Defesa do
Consumidor, com a finalidade de se ouvirem os representantes do DER-MG,
da Administradora de Terminais Rodoviários S.A. - ADTER - e do Sindicato
das Empresas de Transportes e Passageiros no Estado de Minas Gerais,
com a finalidade de se obterem esclarecimentos sobre a administração do
Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro - TERGIP. Colocado em
votação, é o requerimento aprovado. Passa-se à 22 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 Antônio Andrade, emite parecer sobre a Emenda n° 1, apresentada
no 1 0 turno, em Plenário, ao Projeto de Lei n° 425195, mediante o qual
conclui por sua rejeição. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. A seguir, com a palavra, o Deputado Marcos Helênio emite
parecer para o V turno do Projeto de Lei n° 1.166197, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria nos termos do Substitutivo n° 1,
apresentado pela 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, 20 de agosto de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente - Amaldo Penna - Sebastião Navarro Vieira -

Marcos Helênio.
ATA DA 17a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CIÊNCIA E

TECNOLOGIA
Às onze horas do dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gil Pereira, Luiz
Femando Faria e Aílton Vilela, membros da supracitada Comissão. Havendo
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número regimental, o Presidente, Deputado Gil Pereira, 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.
Encerrada a ? Parte dos trabalhos, passa-se à 1a Fase da Ordem do Dia,
com a discussão e a votação de proposições da Comissão. Com a palavra, o
Deputado Luiz Fernando Faria apresenta requerimento, em que solicita
sejam convidados a comparecer a reunião desta Comissão os Srs. Ben Van
Scheik, Sérgio Caces e Luiz Adelar Scheuer, Presidente, Coordenador de
Relações Governamentais e Diretor de Recursos Humanos da Mercedes-
Benz do Brasil, respectivamente; e Luiz César Salgado, revendedor dessa
marca em Juiz de Fora, para discorrerem sobre a implantação, nesse
município, de fábrica dessa montadora. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Após, a Presidência apresenta requerimentos, em
que solicita sejam convidadas as Profas. Maria Mercedes Valadares Guerra,
Secretária Regional da SBPC; Beatriz Alvarenga e Marta Ferreira, com a
finalidade de prestarem esclarecimentos sobre os resultados do encontro
dessa Sociedade, com destaque para a atual produção científica no Brasil; e
seja convidado o Prof. Tomás Aroldo da Mota Santos, Reitor da UFMG, para
discorrer sobre as atividades dessa Universidade nas áreas de ciência e
tecnologia. Tendo em vista o fato de a matéria ser de sua autoria, o
Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado Aílton Vilela. Este
submete a votação os requerimentos, que são aprovados. Reassumindo a
Presidência, o Deputado Gil Pereira 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 agosto de 1997.
Sebastião Costa , Presidente - Aílton Vilela - Luiz Fernando Faria.

ATA DA 71 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia treze de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Raul Lima Neto, Ronaldo Vasconcellos e Gilmar Machado
(substituindo este ao Deputado Anivaldo Coelho, por indicação da Liderança
do P1), membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Raul Lima Neto, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Ronaldo Vasconcelios que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A
seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a ouvir diversos
convidados, em audiência pública, com a finalidade de obter
esclarecimentos sobre as recentes denúncias veiculadas na imprensa a
respeito do despejo de lixo tóxico no Município de São Gonçalo do Pará. O
Deputado Gilmar Machado, a pedido da Presidência, faz a leitura da
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seguinte correspondência: oficio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável, publicado no "Diário do Legislativo" de
818197; "fax" enviado pela Presidência da Siderúrgica Santa Maria, na pessoa
do Sr. Paulo da Silva Rocha, justificando o seu não-comparecimento a
reunião desta Comissão; "fax" do Presidente da Fundação Centro
Tecnológico de Minas Gerais-CETEC -, Dr. Marcos Paulo Dani, enviando
cópias de análises químicas realizadas no Município de São Gonçalo do
Pará. A seguir, a Presidência convida a compor a mesa dos trabalhos os Srs.
José Claúdio Junqueira, Diretor de Controle Ambiental da FEAM,
representando o Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável, José Carlos Carvalho, e também o Presidente da FEAM,
Maurício Andrés Ribeiro; Oswaldo Luiz Maia , Prefeito Municipal de São
Gonçalo do Pará, Andréa Silva Almeida, advogada da Siderúrgica Santa
Maria Ltda., e Maria Dalce Ricas, Superintendente Executiva da AMDA.
Registra-se a presença dos demais convidados: Vereador Antônio Carlos
Lima, Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Pará; jornalista
Marlyana Tavares, do jornal "Estado de Minas"; Srs. Mário Viegas,
Presidente da Sociedade Omitológica Mineira - SOM -, e Antônio Carlos
Rosa, técnico da FEAM. Com a palavra, o Sr. Mário Viegas, para divulgar o
periódico "Meio Ambiente em Jornal", que contém eventos ambientais para o
segundo semestre deste ano. Logo após, a Presidência passa a palavra ao
Deputado Ronaldo Vasconcellos, autor do requerimento que deu origem a
esta audiência pública, para fazer suas considerações iniciais. A seguir, a
Presidência passa a palavra ao Sr. José Cláudio Junqueira, que, na
oportunidade, faz um relato dos acontecimentos ocorridos no Município de
São Gonçalo do Pará, envolvendo a Siderúgica Santa Maria e denunciados
pelo jornal "Estado de Minas". Ressalta que o transporte irregular , o
armazenamento inadequado de resíduos perigosos, a queima de parte desse
material e o enterro de resíduos são irregularidades cometidas pela
siderúrgica. Após, usam apalavra, cada um por sua vez, a Sra. Andréa Silva
Almeida, o Prefeito Oswaldo Luiz Maia, o Vereador Antônio Carlos Lima, a
Sra. Maria Dalce Ricas, o Sr. Antônio Carlos Rosa, conforme consta nas
notas taquigráficas. O Sr. José Claúdio Junqueira, na fase de debates,
sugere aos membros da Comissão que o Legislativo mineiro lidere um
debate que contribua para criar uma legislação especifica sobre resíduos
sólidos, inclusive o lixo urbano e o industrial, e, principalmente, os resíduos
perigosos. Ainda na fase de debates, usam a palavra os Deputados Gilmar
Machado e Ronaldo Vasconcellos.Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
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, 20 de agosto de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Ronaldo Vasconcellos - Antônio Roberto.

ATA DA 2a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

N°12/95
Às quinze horas e quinze minutos do dia treze de agosto de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Ajalmar Silva, Kemil Kumaira, Sebastião Navarro Vieira, Gemido
Nascimento, Ambrósio Pinto, Miguel Martini e Paulo Piau (os dois últimos em
substituição ao Deputado José Maria Barros e Leonidio Bouças, por
indicação da Liderança do PSDB e do PFL, respectivamente), membros da
Comissão supracitada. Estão presentes, também, as Deputadas Elbe
Brandão e Maria José Haueisen. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos e solicita ao Deputado
Kemil Kumaira 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 Vice-Presidente, uma vez que a
Deputada Mana Olivia está impedida de ocupar o cargo para o qual foi
eleita, anteriormente, por estar compondo a atual Mesa desta Casa. Além
disso, informa que é também finalidade da reunião apreciar o Parecer para o
20 Turno sobre a Proposta de Emenda à Constituição n° 12195 e o
Substitutivo n° 1, do Deputado Péricles Ferreira, apresentado em Plenário
durante o tríduo regimental. A Presidência informa que esta Comissão, em
reunião realizada em 1 017197, por uma falha técnica, deixou de apreciar o
Substitutivo n° 1. Prosseguindo, o Presidente indica o Deputado Kemil
Kurnaira para atuar como escrutinador e determina à assessoria que
distribua as cédulas de votação. Realizada a votação, o escrutinador anuncia
o seguinte resultado: para Vice-Presidente, foi eleito o Deputado Sebastião
Navarro Vieira, com 7 votos; o Deputado Ambrósio Pinto obteve 1 voto. O
Presidente declara empossado o Vice-Presidente eleito, Deputado Sebastião
Navarro Vieira. Em seguida, o Presidente designa para relatar a matéria o
Deputado Ajalmar Silva e suspende a reunião por dez minutos, para que o
relator analise a proposição. Reabertos os trabalhos, com o mesmo
"quorum", a Presidência passa a palavra ao relator para que proceda à
leitura do seu parecer, mediante o qual conclui pela aprovação da Proposta
de Emenda â Constituição n° 12195 na forma do Substitutivo n° 1. Na fase de
discussão, o Deputado Miguel Martini tece considerações relativas à matéria
em exame. Submetido a discussão e votação, é o parecer aprovado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência suspende os trabalhos por
dez minutos, para que a assessoria proceda à lavratura da ata. Findo esse
prazo, a Presidência reabre os trabalhos e solicita ao Deputado Sebastião
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Navarro Vieira que proceda à leitura da ata, que, lida e aprovada, é subscrita
pelos membros da Comissão, O Presidente agradece a presença dos
parlamentares e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ajalmar Silva - Kemil Kumaira - Miguel Martini

- Sebastião Navarro Vieira - Paulo Piau - Geraldo Nascimento - Ambrósio
Pinto.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.206197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Glycon Terra Pinto, o projeto de Lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública o Grupo das Crianças Carentes da Vila São
Caetano - GRIASC -, com sede no Município de Betim.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade.

Agora, compete a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a
matéria, nos termos regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão é uma sociedade de caráter assistencial, sem fins

lucrativos, que congrega esforços para resolver as questões mais
importantes da comunidade. Desenvolve programas para atender a crianças
carentes nas áreas de saúde e educação e zela para que seus direitos sejam
assegurados.

Em virtude do relevante trabalho desenvolvido por ela, entendemos
meritória a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 1 0 turno, do Projeto de

Lei n° 1.206197 na forma original.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.243197
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Olinto Godinho, o projeto de lei em epígrafe

objetiva proibir descontos nos vencimentos do servidor público sem seu
prévio conhecimento.

Publicada em 1816197, a matéria foi distribuída às comissões competentes
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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
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da matéria.
Fundamentação

A proposição tem por escopo estabelecer que os descontos efetuados na
remuneração do servidor público, a título de ressarcimento ou devolução aos
cofres públicos, devem ser informados ao servidor, no contracheque do mês
anterior ao do inicio do desconto. Essa informação deverá conter o valor
total do desconto, as parcelas mensais, quando for o caso de parcelamento,
e a razão do desconto, com o devido embasamento legal.

Trata, ainda, o projeto de limitar em 10% da remuneração do servidor o
valor a ser descontado, mensalmente, no seu contracheque para o
ressarcimento dos pagamentos indevidos.

A proposta em análise contribui para que a atividade da administração
pública seja conduzida de forma transparente e de acordo com os princípios
da moralidade e da legalidade.

Na ausência de regulamentação da matéria, o servidor público poderia ser
prejudicado, uma vez que só tomaria conhecimento de que foram efetuados
descontos indevidos em sua remuneração após a concretização desse ato.

Ademais, não nos parece razoável que o erro perpetrado pela
administração pública ao não reconhecer, no tempo oportuno, a efetivação
de pagamentos indevidos aos servidores resulte na aplicação imediata dos
descontos correspondentes sem prévia notificação do interessado.

Por outro lado, tendo em vista a boa técnica legislativa, apresentamos, ao
final, o Substitutivo n°1.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.243197 na

forma do Substitutivo n° 1, a seguir apresentado.
SUBSTITUTIVO N° 1

Proíbe o desconto de pagamento indevido na remuneração do servidor
público sem prévia notificação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O desconto, a título de ressarcimento ou devolução aos cofres

públicos, relativo a pagamento indevido somente poderá ser efetuado após
notificação ao servidor no mês anterior ao inicio da indenização.

Parágrafo único - A notificação do desconto conterá as seguintes
informações:

1 - o valor total do desconto;
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2- o valor a ser descontado mês a mês;
3- o número de prestações mensais;
4 - o embasamento legal para a realização do desconto.
Art. 20 - O desconto no contracheque do servidor público não poderá

exceder, por mês, a 10% (dez por cento) do valor de sua remuneração.
Ar!. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ar!. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Ajalmar Silva, Presidente e relator - Amaldo Penna - Marcos Helênio -

Sebastião Navarro Vieira - lbrahim Jacob.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.244/97

Comissão de Saúde e Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Miguel Martini, o Projeto de Lei n° 1.244197 visa a
declarar de utilidade pública a Comunidade Cristo Rei - OCR -, com sede no
Município de Unai.

A matéria foi objeto de exame preliminar na Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Vem ela agora a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação conclusiva,
conforme preceituam as disposições regimentais.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter assistencial,

tendo em vista, principalmente, prestar auxílio às famílias carentes da
região. Para a concretização desse objetivo, além de outros, obtém recursos
financeiros por meio de doações, campanhas, eventos beneficentes e
mensalidade de associados.

Para que possa prosseguir com seu trabalho, julgamos conveniente e
necessário que ela seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.244197 no 1 0 tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.247/97
Comissão de Saúde e Ação Social

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

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do
Bairro do Rosário, com sede no Município de Oliveira.

Preliminarmente, a matéria foi examinada pela Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
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Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, em
conformidade com o que preceituam as normas regimentais.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada exerce importantes atividades que favorecem

a população carente da comunidade. Possui caráter beneficente e
assistencial e promove ações que favorecem o desenvolvimento do Bairro
do Rosário. Também reivindica obras e reformas que contribuam para o
bem-estar da população.

Assim, entendemos ser importante que esta Casa reconheça a sua
utilidade pública.

Conclusão
Mediante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.247197

na forma proposta.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 1.096197
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n°1.096/97, de autoria do Deputado Wanderley Avila, que
declara de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de Ouro Branco, com
sede no Município de Ouro Branco, foi aprovado nos turnos regimentais, sem
emenda.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica
legislativa, seja dada ã matéria a forma adequada, nos termos do art. 270, §
1 0 , 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° 1.096197
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de Ouro Branco, com

sede no Município de Ouro Branco.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Estrela de

Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.113197

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n°1.113/97, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que

declara de utilidade pública a entidade Fratemidade Feminina Paz e Amor
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VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo, 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 ali. 270, §
1 0, 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°1.113/97
Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Feminina Paz e Amor

VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fratemidade

Feminina Paz e Amor VII, com sede no Município de Pedro Leopoldo.
Ali. 20_ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aílton Vilela, Presidente - Arnaldo Penna, relator - Miguel Martini.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N°1.129/97

Comissão de Redação	 -
O Projeto de Lei n°1.129/97, de autoria do Deputado Wanderley Ávila, que

declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit, com sede no
Município de Divinópolis, 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 ali. 270, §
1 0 , 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°1.129/97
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit, com sede no

Município de Divinópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ali. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Ventas Vincit,

com sede no Município de Divinópolis.
Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 7 de agosto de 1997.
Aliton Vilela, Presidente - Miguel Martini, relator - Amaldo Penna.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 285 a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 21 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Apresentação de Proposições: Requerimentos dos
Deputados Roberto Amaral e outros, Péricles Ferreira, José Bonifácio e
Durval Angelo - Comunicações: Comunicação do Deputado Miguel Martini -
2 PARTE (ORDEM DO DIA): ja Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicação Apresentada - Despacho de Requerimentos: Requerimentos
dos Deputados Roberto Amaral e outros, Durval Ângelo, José Bonifácio e
Péricles Ferreira; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos
n°5 2.035, 2.050 e 2.081197; aprovação - 2 a Fase: Questão de ordem -
ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Gemido

Rezende .. Elmo Braz - Ivo José - Maria Olívia - AlIton Vilela - Alberto Pinto
Coelho - Ambrósio Pinto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo
Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Dimas Rodrigues - Djalma Diniz -
Durval Angelo - Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - 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 - Marco Régis - Marcos Helênio - Maria José Haueisen - Olinto
Godinflo - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Ferreira- Raul Lima
Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wilson Pires.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - 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.
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ia PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

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

anterior, que é aprovada sem restrições.

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
Pequeno Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
- São encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Roberto Amaral

e outros, Durval Angelo, José Bonifácio e Péricles Ferreira.

COMUNICAÇÕES
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Miguel

Martini.
r PARTE (ORDEM DO DIA)

i a Fase

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

? Parte da reunião, com a 1 3 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o expediente da próxima reunião ordinária.

Leitura de Comunicação Apresentada
- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação

apresentada nesta reunião pelo Deputado Miguel Martini - falecimento da
Sra. Vanessa de Jesus e do Sr. Natalício de Jesus Feri-eira, em Belo
Horizonte. (Oficie-se.)

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Amaral e outros,

em que solicitam a realização de reunião especial a ser realizada no decorrer
do mês de março de 1998, em comemoração ao cinqüentenário da Extensão
Rural em Minas Gerais - EMATER. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade com o inciso XXI do art. 244 do Regimento Interno, e
oportunamente fixará a data.

Requerimento do Deputado Durval Angelo, em que solicita que a Proposta
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de Emenda à Constituição n o 28196 seja incluída em ordem do dia. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso VII do art.
244, c/c O ali. 141, do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado José Bonifácio, em que solicita a inclusão do
Projeto de Lei n° 770196 em ordem do dia, uma vez que se encontra
esgotado o prazo para sua apreciação nas comissões. A Presidência defere
o requerimento, de conformidade com o inciso VII do ali. 244, dc o ali. 141,
do Regimento Interno.

Requerimento do Deputado Péricles Ferreira, em que solicita o
desarquivamento do Projeto de Lei n° 2.040194, que declara de utilidade
pública o Fundo Beneficente dos Funcionários do Banco do Brasil de
Caratinga, Minas Gerais. A Presidência defere o requerimento, de
conformidade como inciso 1 do ali. 185 do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

os Requerimentos n°5 2.035197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que
solicita informações ao Procurador-Geral de Justiça do Estado acerca das
providências tomadas quanto às recomendações da CPI para apurar
denúncias de irregularidades no pagamento do pessoal da RURALMINAS e
alienação de bens patrimoniais e terras públicas; 2.050197, da Comissão de
Educação, solicitando informações ao Secretário da Educação sobre os
trâmites observados no processo de municipalização de escolas estaduais,
bem como esclarecimentos sobre a situação jurídica e funcional dos
servidores e dos bens das unidades de ensino municipalizadas; e 2.081197,
do Deputado lrani Barbosa, solicitando ao Secretário da Fazenda
informações sobre a quantidade de casas de bingo que estão instaladas
regularmente no Estado de Minas Gerais, com as especificações que
menciona. (Oficie-se.)

23 Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à P Fase, a Presidência

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Angelo - Sr. Presidente, solicitamos o encerramento de

plano da reunião, em função de não existir "quorum" regimental para a
continuidade dos trabalhos.
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ENCERRAMENTO

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
"quorum" para a continuidade dos trabalhos e encerra a reunião, convocando
os Deputados para a ordinária de debates de amanhã, dia 22, às 9 horas.
Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 22 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Péricles Ferreira
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falia de 'quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Arnaldo Penna - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo

Santanna - Ibrahim Jacob - Ivair Nogueira - Jorge Hannas - José Henrique -
Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles Feri-eira - Raul
Lima Neto - Wilson Pires.

Falia de "Quorum"
O Sr. Presidente (Deputado Péncles Ferreira) - Às 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 ordinária de debates de segunda-feira, dia 25, às 20 horas.

ATA DA 202 REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, EM 20 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Cleuber Carneiro
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ta PARTE: Ata -

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições: Votação,
em 20 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n o 33197; votação
nominal eletrônica; anulação da votação por falha técnica; renovação de
votação; aprovação na forma do vencido em 1° turno - Votação, em 1 0 turno,
da Proposta de Emenda à Constituição n o 1 9195; aprovação - Questão de
ordem - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Dilzon Meio - Maria Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar
Silva - Alberto Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio -
Ambrósio Pinto - Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos
Pimenta - Dimas Rodrigues - DjaIma Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Glycon
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Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahirn Jacob - Irani Barbosa - João Batista de
Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge 1-lannas - José
Braga - José Henrique - Nemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz Fernando
Faria - Marco Régis - Marta José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Péncles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Toninho
Zeitune - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Cleuber Carneiro) - Às 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. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

1 PARTE

Ata
- 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 - 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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, em 20 turno, da Proposta de Emenda à

Constituição n° 33197, do Deputado Miguel Martini, que dá nova redação ao
inciso III do § 1 0 do art. 157 da Constituição do Estado. Há pedido de
urgência. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma
do vencido em V turno. Em votação, a proposta. A Presidência vai submeter
a matéria à votação pelo processo nominal, de conformidde com o art. 263,
1, do Regimento Interno. Os Deputados que desejarem aprová-la deverão
registrar "sim", e os que desejarem rejeitá-la deverão registrar "não". A
Presidência lembra ao Plenário que, nos termos do art. 208, III, do
Regimento Interno, a proposta de emenda à Constituição será aprovada se
obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. A fim de se proceder à votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita aos Deputados que ainda não
registraram a sua presença no painel que o façam neste momento. A
Presidência solicita a atenção dos Deputados para os seguintes
procedimentos: 1 0 - os Deputados deverão tomar os seus lugares; 20 - ao
toque da campainha e em um prazo máximo de 15 segundos, deverão
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pressionar a tecla F4, digitar a sua senha e, em seguida, registrar o voto
"sim", "não" ou "branco", observando, no visor do próprio posto de votação,
se o voto foi computado. A Presidência esclarece, ainda, que cada posto
registra somente um voto. A Presidência vai dar início ao processo. Para
tanto, solicita aos Deputados que tomem os seus lugares. Em votação.

- Procede-se à votação nominal pelo processo eletrônico.
O Sr. Presidente - Em virtude de falha técnica, alguns Deputados não

conseguiram registrar os seus votos. A Presidência toma sem efeito esta
votação e vai renová-la pelo processo de chamada nominal. Com  a palavra,
o Sr. Secretário, para proceder à chamada nominal dos Deputados.

O Sr. Secretário (Deputado Ivo José) - (- Faz a chamada.)
- Respondem 'sim" à chamada os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria

Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Amaldo Canarinho - Baldonedo Napoleão -
Bilac Pinto - Djalma Diniz - Ermano Batista - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gilmar Machado - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob -
irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José Henrique - Kemil Kumaira -
Leonídio Bouças - Luiz Femando Faria - Marco Régis - Maria José Haueisen
- Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rémolo Aloise - Roberto Amaral - Sebastião Costa - Wanderley
Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 45 Deputados. Não houve voto contrário.
Fica, portanto, aprovada, em 20 turno, a Proposta de Emenda à Constituição
n°33/97 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 1 0 turno, da Proposta de Emenda à Constituição n° 19195, do
Deputado Geraldo Nascimento, que dispõe sobre a identificação do usuário
dos transportes coletivos urbanos, para os fins do disposto no art. 230, § 20,
da Constituição Federal. A Comissão Especial opina pela aprovação da
proposta. Em votação, a proposta. Com a palavra, o Sr. Secretário, para
proceder à chamada nominal de votação.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
- Respondem "sim" à chamada os seguintes Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José - Dilzon Meio - Maria

Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Anivaldo Coelho - Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho -
Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Djalrna Diniz - Ermano Batista - Geraldo
Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Gilmar Machado - Hely
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Tarqüínio - Ibraflim Jacob - Irani Barbosa - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco
Régis - Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral -
Sebastião Costa - Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires
- Wilson Trópia.

O Sr. Presidente - Responderam"sim" 50 Deputados. Não houve voto
contrário. Fica, portanto, aprovada, em 1 0 turno, a Proposta de Emenda à
Constituição n° 19195. À Comissão Especial, observado o disposto no art.
212 do Regimento Interno.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, estamos percebendo que já

não existe "quorum' para continuar os trabalhos. Pediria a V. Exa. que
encerre, de plano, a reunião.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

número regimental para a continuidade de nossos trabalhos e encerra a
reunião, convocando os Deputados para a ordinária deliberativa de amanhã,
dia 21, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO
E JUSTIÇA E DE ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA

As quatorze horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e nove de abril
de mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, José Braga, Aílton Vilela (este substituindo ao
Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria),
Bilac Pinto (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do PFL) e Marcos Helênio (substituindo o Deputado Gilmar
Machado, por indicação da Liderança do PT), membros da Comissão de
Constituição e Justiça; Marcos Helênio, José Braga, Bilac Pinto (este
substituindo ao Deputado Leonidio Bouças, por indicação da Liderança do
PFL), Arnaldo Penna e Aííton Vilela (substituindo, respectivamente, aos
Deputados Ajalmar Silva e Simão Pedro Toledo, por indicação da Liderança
do PSDB), membros da Comissão de Administração Pública. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Ailton Vilela que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a apreciar os
Pareceres para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.156197, do Governador do
Estado, que altera a redação do art. 3 0 da Lei n° 11.721, de 29112/94,
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modificada pelos arts. 20 da Lei n° 11.822, de 1515195, e 50 da Lei n° 12.237,
de 517196. Esclarece, ainda, que na reunião anterior foi concedida vista do
parecer da Comissão de Constituição e Justiça ao Deputado Gilmar
Machado e foram e distribuídos avulsos do parecer do Deputado Ajalmar
Silva, relator pela Comissão de Administração Pública, que conclui pela
aprovação da matéria com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, da Comissão
de Constituição e Justiça. O Deputado Marcos Helênio apresenta
requerimentos em que solicita sejam convidados representantes das
Secretarias de Administração e da Educação para, perante as Comissões,
prestarem esclarecimentos sobre os projetos em pauta. Após a votação, é
aprovado o requerimento. Encerrada a discussão, é colocado em votação e
aprovado o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, cujo relator é o
Deputado Sebastião Costa. Neste momento, comparecem no recinto da
reunião os Deputados Sebastião Costa e Gilmar Machado e retiram-se os
Deputados José Braga e Bilac Pinto. O Presidente coloca em discussão o
parecer da Comissão de Administração Pública. Nesta fase, fazem uso da
palavra os Deputados Marcos Helênio, Arnaldo Penna, Gilmar Machado e
Sebastião Costa, que solicita a suspensão da reunião por 3 minutos. A
Presidência atende à solicitação. Reabertos os trabalhos, é encerrada a
discussão. Na votação, é aprovado o parecer. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos Deputados, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Saladas Comissões, 19 de agosto de 1997.
Hely Tamoinio, Presidente - Gilmar Machado - Wilson Pires - Marcos

Helênio - Gil Pereira - Arnaldo Feriria.
ATA DA 51 0 REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quatorze horas e trinta minutos do dia primeiro de julho de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Antônio Júlio, Ivair Nogueira e Sebastião Navarro
Vieira (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do PFL), membros da Comissão de Constituição e Justiça;
Sebastião Navarro Vieira, Roberto Amaral, Hely Tarqüínio, Antônio Júlio e
Ivair Nogueira (substituindo os três últimos, respectivamente, aos Deputados
Miguel Martini, Antônio Roberto e José Braga, por indicação das Lideranças
do PSDB, do PMDB e do PDT), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Hely Tarqüínio, 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 da Comissão presentes. A reunião se
destina a apreciar, no 1 0 tumo, os pareceres sobre o Projeto de Lei n°
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1.268197, do Deputado Péricles Ferreira, que autoriza o Poder Executivo a
oferecer garantia para refinanciamento, junto à União, da dívida externa do
Estado de Minas Gerais. Continuando, designa para relatores os Deputados
Antônio Júlio, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, e Sebastião
Navarro Vieira, no âmbito da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Com a palavra, o Deputado Antônio Júlio emite parecer
mediante o qual conclui pela juridicidade, pela Legalidade e pela
constitucionalidade do projeto. Logo após, o Deputado Sebastião Navarro
Vieira emite parecer mediante o qual conclui pela aprovação do projeto.
Colocados em discussão e votação, cada um por sua vez, são os pareceres
aprovados por unanimidade. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente
agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado - Sebastião Navarro Vieira -

Miguel Martini - Ajalmar Silva - Ivair Nogueira - Péricles Ferreira - Roberto
Amaral.
ATA DA 53 a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA, DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE FISCALIZAÇÃO
FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As onze floras e quarenta e cinco minutos do dia dois de julho de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüinio, Antônio Júlio, Ivair Nogueira e Adelmo Carneiro
Leão, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Leonidio Bouças,
Amaldo Penna, Antônio Júlio (substituindo ao Deputado Antônio Andrade,
por indicação da Liderança do PMDB) e Alvaro Antônio (substituindo ao
Deputado Ibrabim Jacob, por indicação da Liderança do PDT), membros da
Comissão de Administração Pública; Hely Tarqüinio e Arnaldo Penna
(substituindo, respectivamente, aos Deputados Miguel Martini e Roberto
Amaral, por indicação da Liderança do PSDB), Adelmo Carneiro Leão
(substituindo ao Deputado Durval Angelo, por indicação da Liderança do P1),
Leonidio Bouças (substituindo ao Deputado Sebastião Navarro Vieira, por
indicação da Liderança do PFL) e Ivair Nogueira (substituindo ao Deputado
José Braga, por indicação da Liderança do PDT), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Leonidio Bouças que proceda à leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
finalidade da reunião é apreciar os pareceres das Comissões para o V turno
do Projeto de Lei ri 0 1.279197, da Comissão de Constituição e Justiça, que dá
nova redação ao § 30 do art. 30 da Lei n° 11.179, de 1018193. Na ausência
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dos relatores anteriormente designados, o Presidente designa os Deputados
Ivair Nogueira, Leonídio Bouças e Adelmo Carneiro Leão para estudarem a
matéria pelas Comissões supracitadas. Com a palavra, o Deputado Ivair
Nogueira, pela Comissão de Constituição e Justiça, apresenta parecer
concluindo pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade do
projeto. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. Pela
Comissão de Administração Pública, o Deputado Leonídio Bouças apresenta
parecer mediante o qual conclui pela aprovação da matéria na forma
original. Colocado em discussão e votação, é o parecer aprovado. O
Deputado Adelmo Carneiro Leão, pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária, faz a leitura de seu parecer, o qual conclui pela aprovação
da matéria em estudo. Colocado em discussão e votação, é o parecer
aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, o Presidente agradece o
comparecimento dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra
os trabalhos.	 -

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Ivair Nogueira - Gilmar Machado - Sebastião

Navarro Vieira - Ajalmar Silva - Roberto Amaral - Leonídio Bouças - Péricles
Ferreira.

ATA DA 46 3 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
Às nove horas e trinta minutos do dia sete de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Aílton
Vilela , Miguel Martini e Arnaldo Feriria, membros da supracitada Comissão.
Na ausência do Presidente, o Deputado Ailton Vilela assume a direção dos
trabalhos e, havendo número regimental, 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. Em seguida, a
Presidência distribui ao Deputado Arnaldo Feriria os Projetos de Lei n°s
985196, 1.085, 1.096, 1.101, 1.103, 1.110 e 1.113197 e ao Deputado Miguel
Martini, os Projetos de Lei n°s 1.097, 1.116, 1.129, 1.133, 1.140 e 1.145197.
Passa-se, em seguida, à fase de discussão e votação de proposições de
deliberação conclusiva das comissões. Discutidos e votados, cada um por
sua vez, são aprovados os pareceres que concluem pela aprovação dos
Projetos de Lei n°s 965196, 1.055, 1.096, 1.101, 1.103, 1.110 e 1.113197
(relator Deputado Arnaldo Penna), 1.097, 1.116, 1.129, 1.133, 1.140 e
1.148197 (relator Deputado Miguel Martini). 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, 21 de agosto de 1997.
Irani Barbosa, Presidente - Roberto Amaral - Bilac Pinto.
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ATA DA a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE

INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERíODO DOS

ÚLTIMOS DEZ ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N° 9.380,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1986, E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE

LEVARAM A IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
As dez horas e trinta minutos do dia doze de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Miguel
Martini, José Braga, Sebastião Costa, Luiz Fernando Faria, Carlos Pimenta e
Geraldo Nascimento (substituindo este ao Deputado Gilmar Machado, por
indicação da Liderança do P1), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Miguel Martini, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Luiz Fernando Faria que proceda à leitura da
ata da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, o Presidente acusa o recebimento da seguinte
correspondência: ofícios do Sr. José Maria Borges, Presidente do IPSEMG,
que encaminham dados estatísticos referentes à área de saúde do IPSEMG
e aos gastos com as áreas médica e odontológica nos últimos dez anos;
ofícios da Sra. Manha Teixeira Diniz Rodrigues, Superintendente de
Administração do IPSEMG, que encaminham informações referentes à
Superintendência Odontológica; documentação referente ao projeto de
implantação do sistema de informatização do IPSEMG; dados relativos aos
servidores ativos e inativos; e o número atualizado de profissionais da área
de saúde; e ofício do Sr. Luiz Ricardo M. Maletta, Diretor Presidente da
PRODEMGE, que encaminha o faturamento e os serviços prestados ao
IPSEMG nos últimos dez anos. A Presidência informa que a reunião se
destina a ouvir o Sr. Peter Joviano Coutinho, Superintendente do Hospital
Israel Pinheiro nos períodos de 1986-1987 e 1991-1992 e Chefe da Clínica
de Neurocirurgia há mais de dez anos. Em seguida, o Deputado Carlos
Pimenta apresenta requerimento solicitando que os membros da Comissão
façam uma visita ao Hospital do IPSEMG, a fim de verificarem "in loco" o
seu funcionamento e a forma de atendimento aos beneficiários do Estado.
Submetido a votação, é aprovado o requerimento. Após, o Presidente
convida o Sr. Peter Joviano Coutinho para tomar assento à mesa e, após ler
o disposto no art. 40 , inciso II, da Lei Federal n° 1.579, concede-lhe a
palavra, para que informe à Mesa sua qualificação e faça suas
considerações iniciais. A seguir, são iniciados os debates, fazendo uso da
palavra os Deputados Sebastião Costa, Miguel Martini, José Braga, Carlos
Pimenta e Geraldo Nascimento, conforme consta nas notas taquigráficas.
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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 agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Anderson Adauto - Luiz Fernando Faria -

Gilmar Machado - Sebastião Costa.
ATA DA 75a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

JUSTIÇA
As onze horas do dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e sete,

comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely Tarqüínio,
Sebastião Costa, Gilmar Machado, Antônio Júlio e José Militão (substituindo
este ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do Bloco da
Maioria), membros da supracitada Comissão. Registra-se a presença do
Deputado João Batista de Oliveira. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, declara abertos os trabalhos, informa
que esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e solicita
ao Deputado Sebastião Costa que proceda à leitura da ata da reunião
anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. Nos
termos regimentais, a Presidência comunica o recebimento dos Projetos de
Lei n°s 1.301 a 1.313 e 1.315197. Passa-se à fase de discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas á apreciação do Plenário da
Assembléia. O Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento
solicitando a inversão da pauta para que o Ofício n° 12197, do Tribunal
Regional Eleitoral, seja apreciado por último. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Prosseguindo, submetidos a discussão e votação,
são aprovados os pareceres que concluem pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade dos Projetos de Lei n°s 1.150 e 1.273197, estes
na forma dos Substitutivos que receberam o n° 1 (relator: Deputado Antônio
Júlio); 1.250 e 1.254197, este com a Emenda n° 1 (relator: redistribuído ao
Deputado Gilmar Machado). Foi aprovado também o parecer que conclui
pela inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade do Projeto
de Lei n° 1.260197 (relator. Deputado Antônio Júlio). Os Projetos de Lei n°s
1.226 e 1.272197 tiveram sua discussão e votação adiadas em virtude de
solicitação de prazo pelos relatores, que foi deferida pela Presidência. Na
ausência do Deputado Ivair Nogueira, relator do Ofício n° 12197, do Tribunal
Regional Eleitoral, a Presidência redistribui a matéria ao Deputado Gilmar
Machado, que solicita prazo para oferecimento de parecer em virtude da
complexidade da matéria, o que é deferido pela Presidência. Nos termos do
art. 189 do Regimento Interno, o Presidente determina o envio do Projeto de
Lei n° 1.260197 ao Plenário, para inclusão do parecer em ordem do dia.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença de
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todos, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Costa - Antônio Genaro - Antônio

Júlio.
ATA DA 61 a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO

CONSUMIDOR
Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia dezenove de agosto de

mil novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, José Militão, Ambrósio Pinto e Antônio
Andrade, membros da Comissão supracitada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Geraldo Nascimento, declara aberta a reunião e
solicita ao Deputado Antônio Andrade que proceda à leitura da ata da
reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes.
A seguir, o Presidente informa que encontra-se sobre a mesa e à disposição
dos Deputados a correspondência encaminhada à Comissão pelo Conselho
Municipal de Defesa do Consumidor - CODECON - de Timóteo, em que
apresenta denúncia e solicita medidas que protejam os consumidores dos
extorsivos valores das custas e dos emolumentos cobrados pelos cartórios
de registro de imóveis em todo o Estado. A reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e a ouvir representantes de entidades
públicas e privadas, que debaterão sobre a Portaria n° 304. de 2214196, que
estabelece normas relativas à comercialização de carnes e miúdos para os
estabelecimentos de abate de bovinos, bubalinos e suínos. A Presidência
registra a presença dos Srs. Gilberto Diniz Manos, Presidente da Associação
do Comércio Varejista de Carnes de Belo Horizonte; Rosiene Maria de
Freitas e Eduardo Prates Miranda, do Serviço de Vigilância Sanitária: Paulo
Roberto Alves, representante da Vereadora Lúcia Pacífico Homem,
Presidente do Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas
Gerais, e Cláudia Parma Machado, representante do Sr. Júlio César Martins
Siqueira, Superintendente de Vigilância Sanitária da Secretaria da Saúde.
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 José Militão apresenta requerimento
em que solicita sejam ouvidos na Comissão os Srs. José Antônio Braga, Juiz
Corregedor Maria Cândida Baptista Faggion, Oficial de Registro Civil:
Rodrigo Botelho Campos, Coordenador do PROCON-131, e Geraldo de Faria
Martins da Costa, Secretário Executivo do PROCON estadual, para que
discorram sobre a cobrança de custas e emolumentos praticada pelos
cartórios de registro de imóveis do Estado. Submetido a votação, é o
requerimento aprovado. Ato contínuo, o Presidente, autor do requerimento



370
que motivou o convite à reunião, tece as considerações iniciais relativas ao
seu objetivo e, logo após, concede a palavra aos convidados, para que
façam as suas explanações e respondam às perguntas formuladas pelos
Deputados presentes, conforme consta nas notas taquigráficas. Após os
debates, a Presidência agradece os convidados pela participação e pelos
valiosos subsídios trazidos à 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, 20 de agosto de 1997.
Geraldo Nascimento, Presidente - Antônio Andrade - Ambrôsio Pinto -

Wanderley Ávila - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.169197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
O projeto de lei em apreço, do Deputado Carlos Pimenta, objetiva instituir

um "momento de reflexão com Deus" nas escolas da rede estadual de
ensino.

A proposição foi encaminhada, para estudo preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão a fim de receber parecer para o 10
tumo, nos termos regimentais.

Fundamentação
O ensino religioso deve constar na grade curricular das escolas públicas de

ensino fundamental, conforme está expresso no texto da Lei Federal n°
9.394, de 1996, em seu art. 33, incisos 1 e II, transcritos a seguir

"Art. 33 - O ensino religioso, de matricula facultativa, constitui disciplina
dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo
oferecido, sem ônus para os cofres públicos, de acordo com as preferências
manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter.

- confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu
responsável, ministrado por professores ou orientadores religiosos
preparados e credenciados pelas respectivas igrejas ou entidades religiosas;
ou

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades
religiosas, que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo
programa".



371
Por se tratar de norma constante na Lei de Diretrizes e Bases da

Educação, de alcance nacional, toma-se desnecessária sua repetição em
norma estadual. Além disso, seria desaconselhável incluir outra atividade
visando ao mesmo objetivo no horário estabelecido para os trabalhos
escolares, acarretando a redução do tempo dedicado a esses, em prejuízo
da aprendizagem.

Quanto ao mérito, portanto, consideramos que a iniciativa não é oportuna.
Conclusão

Pelas razões expostas, somos pela rejeição do Projeto de Lei n° 1.169/97
no 1° turno.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
José Henrique, Presidente - Gilmar Machado, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Marco Régis.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.203/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria José l-laueisen, o Projeto de Lei n° 1.203197
institui o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização
de Assentamentos Agrários no Estado de Minas Gerais - Fomentar-Terra - e
dá outras providências.

Publicada no Minas Gerais" de 1515197, a proposição foi distribuída a esta
Comissão para exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V,
"aTM , do Regimento Interno.

Fundamentação
Por força do art. 161, IX, da Carta mineira, a instituição de fundo de

qualquer natureza sujeita-se a prévia autorização legislativa. Determina o
art. 159, II, daquele diploma legal que os fundos a serem criados devem
estar em consonância com a lei complementar disciplinadora das condições
para a instituição e o funcionamento de fundos, notadamente a Lei
Complementar n° 27, de 1811193, alterada pelas Leis Complementares n°5
29, de 2617193, e 36, de 1611195.

A luz da legislação pertinente, constatamos que a proposição não atende
satisfatoriamente a todos os requisitos ncessários para a constituição regular
do Fomentar-Terra. Além disso, a proposição incorre, no art. 6 0 , em vicio de
inconstitucionalidade, porquanto autoriza o Poder Executivo a abrir créditos
adicionais no orçamento anual do Estado para atender às despesas
decorrentes da implantação da lei sem estabelecer o montante desses
recursos. Segundo dispõe o art. 161, V e VII, da Constituição Estadual, são
vedadas a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia
autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes e a
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concessão ou a utilização de crédito ilimitado.

Para corrigir as irregularidades e o vício apontado, propomos, na conclusão
deste parecer, o Substitutivo n° 1, uma vez que inexiste óbice à iniciativa
parlamentar nessa seara.

Conclusão
Isso posto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei n° 1.203197 na forma do Substitutivo n° 1, a
seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N°1
Cria o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e de Viabilização

de Assentamentos Agrários - Fomentar-Terra - e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica criado o Fundo Rotativo de Fomento à Agricultura Familiar e

de Viabilização de Assentamentos Agrários - Fomentar-Terra -, de natureza
e individualização contábeis, rotativo e de prazo de duração indeterminado.

Art. 20 - O Fomentar-Terra destina-se:
- ao financiamento reembolsável de capital de giro, na forma de crédito

de custeio;
II - à implantação ou à ampliação de planos de assentamento e

reassentamento agrários;
III - à instalação e ao fomento de cooperativas de agricultura familiar.
Art. 30 - Poderão ser beneficiários de operações com recursos do

Fomentar-Terra o agricultor familiar e o agricultor assentado em projeto de
reforma agrária promovido no Estado pelos Governos Federal ou Estadual,
desde que atenda, simultaneamente, os seguintes requisitos:

- utilizem em sua propriedade trabalho direto seu e de sua família,
admitindo-se a ajuda de terceiros apenas quando a natureza sazonal da
atividade agrícola assim o exigir;

II - obtenham, no mínimo, 80% (oitenta por cento) da renda familiar em
atividade agropecuária, pesqueira ou extrativa;

III - residam na propriedade rural ou em aglomerado rural ou urbano
próximo a ela;

IV - não detenham , a qualquer titulo, área superior a boba (cem
hectares).

Art. 40 - Constituem recursos do Fomentar-Térrã:
- as dotações consignadas no orçamento do Estado e os créditos

adicionais;
II - os oriundos de transferências de fundos federais, ai incluídos os

recursos orçamentários da União;
III - os provenientes de operações de crédito interno e externo de que o

Estado seja mutuário;
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IV - os provenientes de doações, contribuições ou legados de pessoas

físicas ou jurídicas, públicas ou privadas;
V - os retornos, relativos ao principal e encargos, de financiamentos

concedidos com recursos do fundo;
VI - os resultados das aplicações financeiras das disponibilidades

temporárias;
VII - outros recursos.
Art. 50 - O financiamento com recursos do Fomentar-Terra será concedido

de acordo com os seguintes critérios:
- limite de até R$5.000,00 (cinco mil reais) para beneficiário individual e

de até R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para crédito coletivo;
II - prazo de carência de até 5 (cinco) anos;
III - prazo de amortização de até 5 (cinco) anos, iniciando-se no mês

subseqüente ao do término do prazo de carência;
IV - juros de até 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados sobre o saldo

devedor reajustado monetariamente, pagos mensalmente ao término do
prazo de carência juntamente com o principal na amortização;

V - reajuste monetário na forma definida na legislação pertinente;
VI - o agente financeiro receberá, como remuneração por serviços

prestados, comissão de 1% a.a. (um por cento ao ano), incidente sobre o
saldo devedor reajustado.

§ 1 0 - A amortização poderá ser feita pela forma de equivalência do
produto, observado o que dispõem os incisos IV e V.

§ 20 - Os valores de que trata o inciso 1 serão atualizados periodicamente
por decreto.

§ 3°- A liberação do financiamento obedecerá ao cronograma especificado
em cada projeto.

Art. 60 - O Fomentar-Terra terá como gestora a Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e, como agente financeiro, o Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG.

§ 1 0 - O BDMG atuará como mandatário do Estado de Minas Gerais para
contratar operação de financiamento com recursos do Fundo e para efetuar a
cobrança de créditos concedidos, devendo, para tanto, recorrer às medidas
administrativas e judiciais necessárias.

§ 20 - O agente financeiro poderá caucionar os direitos creditórios do
Fomentar-Terra para garantir empréstimos a serem contratados com
instituições nacionais e internacionais, mediante autorização prévia do grupo
coordenador.

Art. 70 - Incumbe à Secretaria de Estado da Fazenda a supervisão
financeira da gestora e do agente financeiro do Fomentar-Terra.

Art. 80 - Integram o Grupo Coordenador do Fundo criado nesta lei
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representantes dos seguintes órgãos e entidades:

- Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral;
II - Secretaria de Estado da Fazenda;
III - Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento;
IV - Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG;
V - Comissão Operacional de Reforma Agrária - CORA -;
VI - Fundação Rural Mineira - Colonização e Desenvolvimento Agrário -

RURALMINAS -;
VII - Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais -

EMATER-MG.
§ 1 0 - Poderão participar do Grupo Coordenador, com direito a voto, 1 (um)

representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -
INCRA -, 1 (um) representante da Federação dos Trabalhadores na
Agricultura do Estado de Minas Gerais - FETAEMG -, 1 (um) representante
da Federação da Agricultura do Estado de Minas Gerais - FAEMG - e 1 (um)
representante da Comissão Pastoral da Terra - CPT.

§ 20 - Competem ao Grupo Coordenador as atribuições definidas no art. 40,
III, da Lei Complementar n°27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 90 - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento
de serviço e amortização de dividas contraídas pelo Estado em operações
de crédito destinadas ao Fundo, na forma e nas condições regulamentadas
pelo Poder Executivo.

Art. 10 - Os demonstrativos financeiros do Fomentar-Terra deverão ser
elaborados em conformidade com o disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17
de março de 1964, e nas normas gerais e específicas do Tribunal de Contas
do Estado.

Parágrafo único - Ficam o agente financeiro e a gestora obrigados a
apresentar á Secretaria de Estado da Fazenda relatórios específicos na
forma em que forem solicitados.

Art. 11 - O Poder Executivo expedirá o regulamento do Fomentar-Terra no
prazo de 90 (noventa) dias contados da data de publicação desta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 13- Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Antônio Júlio, relator - Gilmar Machado -

Sebastião Costa - Antônio Genaro.
PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.272/97

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ronaldo Vasconceilos, o projeto de lei em epígrafe
determina a obrigatoriedade da adição de um percentual de 22% de álcool
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anidro à gasolina.

Publicada em 2616197, a matéria foi distribuída a esta Comissão para
exame preliminar quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade, nos termos do art. 195, dc O art. 103, V, "a", do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em exame determina que as distribuidoras autorizadas

adicionem 22% de álcool anidro à gasolina comercializada em Minas Gerais.
A justificação do projeto esclarece bem as razões que inspiraram a

iniciativa parlamentar. Entretanto, é forçoso observar que falta ao legislador
dos Estados membros autorização constitucional para dispor sobre
combustíveis de petróleo.

Com efeito, o art. 22, IV, da Lei Maior, é explícito ao outorgar à União, em
caráter privativo, competência para legislar sobre as questões pertinentes às
fontes de energia, incluindo-se aí, é claro, a de natureza fóssil.

A opção do constituinte federal, nesse caso, explica-se tendo em vista a
relevância nacional das questões relativas aos combustíveis. Em nossa
Federação, o princípio geral que norteia a repartição de competências é o da
predominância do interesse. Daí caberem à União as matérias de interesse
geral; aos Estados membros, as de interesse regional; e aos municípios, as
de interesse local.

Podemos acrescentar que, de acordo com o art. 6 0, 1, "d", da Lei Federal no
8.422, de 1315192, os assuntos pertinentes à indústria do petróleo integram a
competência do Ministério das Minas e Energia, e, por força do Decreto
Federal no 507, de 2314192, incumbe a órgão específico do citado Ministério,
o Departamento Nacional de Combustíveis, a fixação, mediante portaria, do
percentual de álcool anidro a ser utilizado na gasolina.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela inconstitucionalidade e

pela ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.272197.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Antônio Genaro.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 991196

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

O projeto de lei em estudo, do Deputado Hely Tarqüinio, objetiva valorizar
a língua portuguesa no Estado.

Aprovado no 1 0 turno, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Constituição e Justiça, retoma o projeto a esta Comissão para receber
parecer no 20 turno e para que seja elaborada a redação do vencido, que
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segue anexa e é parte deste parecer.

Fundamentação
Percebe-se que a intenção do projeto é a de promover o respeito e a

valorização da língua portuguesa, e, não, simplesmente, reprimir ou
combater indiscriminadamente outros idiomas.

O poder público tem importante papel nesse processo. Cabe a ele
estimular o interesse pela língua portuguesa, em seus diversos registros e
manifestações, chamando a atenção para a sua importância na afirmação
cultural do povo.

É preciso, no entanto, que o Estado tenha habilidade e equilíbrio no
estabelecimento das medidas que lhe cabem, considerando os limites de sua
atuação e a diversidade e o dinamismo dos fatos e valores relacionados com
a questão.

De acordo com a proposição, as Secretarias de Estado da Educação e da
Cultura são os órgãos da administração direta responsáveis pela execução
do programa, que contará também com a participação de instituições de
ensino e das secretarias municipais envolvidas com o objeto da proposição.

No atual contexto de globalização da economia, em que as fronteiras entre
os Estados estão cada vez menores em decorrência da criação dos blocos
econômicos e dos acordos de livre comércio, entre os quais se destacam a
CEE, o NAFTA e o MERCOSUL, a língua portuguesa vem sentindo os
influxos de outras línguas, principalmente do inglês e do espanhol. Ainda que
o fenômeno da globalização seja da maior relevância para a aproximação
dos povoè e o desenvolvimento nacional, o idioma pátrio deve ser valorizado
pelo poder público.

O projeto, atento a essas circunstâncias, veda o uso de termos e
expressões em língua estrangeira nos textos dos documentos oficiais dos
órgãos e entidades da administração direta e indireta do Estado, permitindo a
utilização de expressões estrangeiras apenas quando não houver termo
equivalente em português.

Quanto ao mais, o projeto mantém uma postura cautelosa, adequada à
delicadeza do tema: impõe o rigor necessário no âmbito da linguagem oficial
escrita; estimula o conhecimento, a pesquisa e a expressão das diferentes
modalidades de texto, no âmbito das escolas estaduais; e, por fim, no que
toca à iniciativa privada, adota a linha do estímulo, visando a atingir os
meios de comunicação e seus profissionais.

Entendemos, portanto, que o projeto sob comento é oportuno e
conveniente aos interesses do Estado de Minas Gerais, que, nos limites de
seu território, dispõe da prerrogativa para zelar e defender um dos principais
elementos constitutivos da Nação brasileira: a língua portuguesa.

Conclusão
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Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 991196,
no 20 turno, na forma do vencido em 1 0 turno.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
José Henrique, Presidente e relator - Sebastião Navarro Vieira - Marco

Régis - Gilmar Machado.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°991/96

Dispõe sobre a valorização da língua portuguesa no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O Estado valorizará e estimulará o uso da língua portugues em

seu território, nos termos desta lei.
Art. 20 - Fica proibido o uso de termos e expressões em língua estrangeira

nos textos dos documentos oficiais dos órgãos e entidades da administração
direta e indireta do Estado.

Parágrafo único - Na falta de equivalente em protuguês, poderá ser usado
o termo ou a expressão estrangeira, desde que seguidos de sua tradução.

Art. 30 - O disposto no artigo anterior aplica-se também a:
- matéria publicada em órgão oficial de comunicação;

II - matéria publicitária ou informativa paga parcial ou integralmente pelo
Estado;

III - nome de próprio público;
IV - placa de identificação de obra ou serviço do Estado ou de que ele

participe;
V - texto de livro, jornal, revista ou outra publicação de iniciativa pública.
Art. 40 - As Secretarias de Estado da Educação e da Cultura desenvolverão

programas conjuntos destinados à valorização e ao estímulo do uso da
língua portugues, bem como à pesquisa e à divulgação de seus diferentes
registros no Estado.

§ 1 0 - Os programas voltados para as escolas de 1 0 e 20 graus promoverão:
- o aperfeiçoamento da capacidade de interpretação de textos e de

expressão em língua portuguesa;
II - a conscientização da importância da língua como fator de unidade e

integração cultural.
§ 20 - Os programas de que trata este artigo serão desenvolvidos com a

participação das instituições de ensino superior, academias de letras,
secretarias municipais de educação e demais entidades que atuem na área
de educação e cultura.

Art. 50 - O Poder Executivo instituirá prêmio para as agências de
publicidade e os profissionais da área de comunicação que mais se
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destacarem pela valorização da língua portuguesa.

Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 120 (cento
e vinte) dias contados da data de sua publicação.

Art. 70 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 60 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.146/97
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
De iniciativa do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por

escopo instituir a Medalha de Honra ao Mérito de Defesa dos Direitos
Humanos e, complementarmente, dar outras providências.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno, na forma apresentada, e, agora,
compete a esta Comissão, nos termos regimentais, apreciar a matéria no 2°
tumo.

Fundamentação
A proposta de lei em causa estabelece a concessão anual de medalha de

honra ao mérito a pessoas físicas ou jurídicas que se destacarem na
promoção e na defesa dos direitos humanos, limitadas ao número de três.
De acordo com o seu art. 1 0, a distinção das personalidades que se
destacarem por seus trabalhos ou ações será feita pelo Sr. Governador, com
apoio da iniciativa privada, mediante proposta do Conselho Estadual de
Direitos Humanos, aprovada pela Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais desta Casa parlamentar.

Tendo em vista a atual política de caráter privativo adotada pelos
Governos Federal e Estadual no concernente à defesa dos direitos humanos,
consubstanciada no Plano Nacional de Defesa dos Direitos Humanos,
consideramos da maior oportunidade que os poderes públicos divulguem o
trabalho desenvolvido por pessoas e entidades de defesa dos direitos de
cidadania, dando publicidade a suas ações, destacando as denúncias e
apurando fatos relacionados ao tema. Só assim estaremos contribuindo de
fato para estimular os valores políticos fundamentais, preservando as
condições favoráveis à manutenção da democracia.

Conclusão
Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.146197 no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997.
Miguel Martini, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.157/97
Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais

Relatório
0 Projeto de Lei n° 1.157197, do Deputado Geraldo Nascimento, objetiva
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declarar de utilidade pública a Associação Habitacional de Coronel
Fabnciano - AHCF -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos do art.
104, 1, na", do Regimento Interno.

Em obediência ao que dispõe o alt. 196, § 1 0 , desse estatuto, elaboramos
a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A finalidade da instituição em apreço é exclusivamente humanitária e

educativa, uma vez que seu objetivo é combater o descaso com a falta de
moradia, promover cursos profissionalizantes e preservar os valores culturais
e os direitos do consumidor.

Assim, entendemos que a referida Associação merece o título declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.157/97

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997.
Durval Ângelo, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.157/97

Declara de utilidade pública a Associação Habitacional de Coronel
Fabriciano - AHCF -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Habitacional de

Coronel Fabriciano - AHCF -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER PARA O 2 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.198/97
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em tela tem por

escopo declarar de utilidade pública a Liga Patense de Desportos - LPD -,
com sede no Município de Patos de Minas.

A proposição foi aprovada no 1 0 turno com a Emenda n° 1, que aprimora o
texto do art. 1 0. Dando continuidade aos trabalhos, compete a esta
Comissão, agora, examinar a matéria no 20 turno, em caráter deliberativo.

Nos termos do art. 196, § 1 0 , do Regimento Interno, cabe-nos elaborar a
redação do vencido, que faz parte deste parecer.



380
Fundamentação

A referida entidade tem por objetivo a difusão, o aperfeiçoamento e a
prática de esportes, razão pela qual reafirmamos o entendimento de que é
justo e oportuno outorgar-lhe o título declaratôrio de sua utilidade pública,
permitindo-se, assim, que desenvolva com maior amplitude atividades de
relevância para a sociedade de Patos de Minas.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.198197

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997.
Sebastião Navarro Vieira, relator.

Redação do Vencido no 10 Turno
PROJETO DE LEI N°1.198/97

Declara de utilidade pública a Liga Patense de Desportos - LPD -, com
sede no Município de Patos de Minas.

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

LPD -, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N° 2.221197
Mesa da Assembléia

Relatório
O requerimento em exame, do Deputado Toninho Zeitune, solicita o

encaminhamento de pedido de informação ao Diretor-Geral do Instituto
Estadual de Florestas - IEF - sobre os critérios adotados pelos fiscais e
policiais militares conveniados com aquela autarquia nas autuações
aplicadas nos casos de extração, em regime familiar, de árvores ou tenha
para consumo doméstico e de limpeza de pastagens ou culturas nas
propriedades rurais particulares.

Após sua publicação, a matéria vem à Mesa para receber parecer, nos
termos do art. 80, VIII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação
O IEF, autarquia cilada pela Lei n o 2.606, de 511162, é responsável pela

execução da política florestal do Estado, objeto do requerimento em análise.
Originalmente ligado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, o Instituto encontra-se atualmente vinculado à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD -, criada
pela Lei n° 11.903, de 619195.
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A política florestal do Estado, disciplinada pela Lei n° 10.561, de 28112191,

determina que depende de prévia autorização do órgão florestal qualquer
tipo de desmatamento necessário ao uso alternativo do solo e prevê as
punições para os infratores. Para dar cumprimento à determinação legal, o
IEF dispõe de quadro próprio de fiscais, além de manter convênio com a
Policia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG - I por intermédio da
Policia Florestal.

Contudo, a mencionada lei que criou a SEMAD, ao definir as competências
da nova Secretaria, estabeleceu, em seu art. 2 0. 1, que a extração, em
regime individual ou familiar, de lenha para consumo doméstico e a limpeza
de pastagens ou culturas em propriedades particulares estão dispensadas de
licença e isentas de qualquer punição pelo poder público.

Recentemente, o Governador do Estado encaminhou a esta Casa uma
série de projetos de lei que, convertidos nas Leis n°s 12.561 a 12.585, de
1717197, reorganizaram todo o sistema ambiental do Estado, inclusive a
SEMAD e o IEF. Entretanto, os textos dessas normas não trazem nenhum
esclarecimento com relação ao assunto em tela.

O requerimento em análise é, assim, bastante oportuno, uma vez que,
aparentemente, têm ocorrido arbitrariedades por parte de fiscais do IEF e da
PMMG na aplicação de multas e autos de infração a produtores rurais nos
casos em que estariam dispensados da referida licença e isentos de
quaisquer punições.

Conforme dispõe o art. 54, § 3 0, c/c o art. 62, XXXI, da Constituição do
Estado, cabe aos parlamentares estaduais, no exercido das atividades de
fiscalização dos atos do Poder Executivo, inclusive das autarquias, o
encaminhamento de pedido de informação às autoridades competentes.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 2.221197

na forma proposta.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 20 de agosto de 1997.

Cleuber Carneiro, Presidente - Geraldo Rezende, relator - Elmo Braz
- Ivo José - Dilzon Meio - Maria Olivia.

PARECER SOBRE SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PARA INSTAURAR
PROCESSO CRIMINAL CONTRA DEPUTADO

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Presidente do TRE-MG, Desembargador Gudesteu Biber, encaminhou a
esta Casa ofício solicitando licença para instaurar processo criminal contra o
Deputado Aldimar Rodrigues.

A solicitação é feita em virtude de denúncia oferecida pelo Ministério
Público Eleitoral contra o parlamentar, pela prática dos crimes tipificados no
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art. 299 do Código Eleitoral e no art. 1 0 , II, do Decreto-Lei n°201, de 1967.

Tais delitos teriam ocorrido durante o exercício de seu mandato como
Prefeito do Município de Janaúba.

Em 3014197, esta Comissão examinou o referido pedido para instauração
de processo e concluiu pela possibilidade da deliberação sobre a matéria,
tendo em vista não estarem os atos imputados ao Deputado Aldimar
Rodrigues circunscritos ao âmbito da imunidade material ou da
inviolabilidade.

Conforme determina o art. 57, II, °c°, do Regimento Interno, foi fornecida
cópia do pedido de licença ao parlamentar denunciado, o qual,
tempestivamente, em 2015197, apresentou defesa escrita, acompanhada das
provas documentais que julgou convenientes.

Cabe, agora, a esta Comissão, nos termos do art. 57, II, "e", do Regimento
Interno, deliberar pelo deferimento ou indeferimento do pedido de licença.

Fundamentação
A Constituição do Estado atribui a esta Casa função judicante quando,

expressamente, determina que o Deputado não pode ser processado
cilminalmente sem prévia licença da Assembléia Legislativa.

Decorre daí a necessidade de uma avaliação das questões jurídicas que a
denúncia comporta, a fim de que a decisão sobre a concessão da licença
seja fundamentada também sob esse aspecto, além da indispensável
avaliação dos aspectos políticos que a matéria encerra.

Assim, além de ser necessário certificar-se da existência do crime e de
elementos seguros que indigitem o parlamentar como seu autor, deve-se
também verificar a conveniência de se permitir que o Deputado seja
submetido a um processo que pode ter sido desencadeado por razões de
cunho político.

A denúncia indica, em primeiro lugar, como procedimento ilegal por parte
do Deputado o previsto no ad. 299 do Código Eleitoral. Cuida o mencionado
dispositivo legal do oferecimento de dádivas ou vantagens para a obtenção
de votos, o que, no caso do Deputado Dimas Rodrigues, não ficou
suficientemente provado.

Ocorre que, em época de eleições, procedimentos de rotina e o normal
desempenho de funções de gestão administrativa, freqüentemente, são
confundidos com crimes eleitorais. Não ficou patente que a distribuição de
material de construção a pessoas carentes do município tenha ocorrido,
exclusivamente, no período eleitoral e com a finalidade precípua de angariar
votos.

Já quanto à suposta prática de crime de responsabilidade, configurado pelo
uso de um caminhão da Prefeitura para serviço particular, verifica-se que o
então Prefeito de Janaúba não pode ser responsabilizado pelo fato. 0 que
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ocorreu, segundo consta nos autos, foi o empréstimo de um caminhão de
propriedade do município para prestar ajuda a determinado comerciante da
cidade que se encontrava com seu veículo avariado na estrada, em local
próximo a Pirapora.

O funcionário municipal que recebeu a solicitação decidiu, por conta
própria e sem nenhuma interferência do Prefeito, enviar um caminhão da
Prefeitura para o transporte de mercadorias que se destinavam ao
estabelecimento do comerciante.

Não verificamos no caso indícios de crime de responsabilidade, tendo em
vista que a responsabilidade do Prefeito é circunscrita aos atos decorrentes
de sua ação pessoal havida como criminosa.

Além disso, sabe-se que é vedado processo criminal contra ex-Prefeito por
infração prevista no Decreto-Lei n° 201, de 1967. Jurisprudência consolidada
de nossos tribunais tem demonstrado que o processo, nos termos do
mencionado decreto-lei, pressupõe o exercício do cargo, o que afasta, desde
logo, a possibilidade de que o Deputado Aldimar Rodrigues seja processado.

Neste passo, analisados os autos do processo, pesados os argumentos da
denúncia e a tese da defesa, estamos convencidos da conveniência de se
negar a concessão de licença solicitada pelo Presidente do TRE-MG.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pelo indeferimento do pedido de licença

para processar o Deputado Aldimar Rodrigues, encaminhado a esta Casa
pelo Presidente do TRE-MG.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Antônio Júlio -

Antônio Genaro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 11 Sa REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 25 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMÁRIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - i a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): P Fase: Atas - Correspondência: Ofícios - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.341 e 1.342197 - Requerimento n°
2.259197 - Comunicações: Comunicações da Comissão de Educação e dos
Deputados Marco Régis (2), José Henrique e Roberto Amaral - Oradores
Inscritos: Discurso do Deputado Raul Lima Neto - ? Fase: Abertura de
Inscrições: Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações
Apresentadas - ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - ivo José - Adelmo Carneiro Leão - Aílton Vilela - Alberto

Pinto Coelho - Ambrósio Pinto - Antônio Júlio - Bilac Pinto - Carlos Pimenta -
Dimas Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Elbe Brandão - Ermano
Batista - Gil Pereira - lvair Nogueira - João Leite - José Braga - José
Henrique - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Olinto Godinho - Péricles
Ferreira - Raul Lima Neto - Rémolo Aloise - Sebastião Costa.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h10min, 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.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

i a Fase

Atas
- 0 Deputado Rêmolo Aloise, 20-secretário "ad hoc", procede à leitura das
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atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência
- O Deputado João Leite, 1 0-Secretário ad hoc", lê a seguinte

correspondência:
OFÍCIOS

Do Deputado Federal Germano Rigotto, comunicando a instalação, na
Câmara dos Deputados, da Comissão Especial com o objetivo de
acompanhar e participar da discussão para implementação da Área de Livre
Comércio das Américas - ALCA.

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Administração,
informando a impossibilidade de seu comparecimento a reunião da
Comissão de Administração Pública e indicando representante para a.
ocasião. (- A Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, prestando informações relacionadas a pedido feito pelo Deputado
Dinis Pinheiro (encaminhamento à Comissão Estadual de Política de Pessoal
de solicitação em favor dos Auxiliares de Educação).

Do Sr. José Henrique Santos Portugal, Secretário-Geral do Governador do
Estado, informando, em atenção a pedido do Deputado Dinis Pinheiro, que o
abono concedido pelo Governo a partir de julho melhorou substancialmente
a remuneração dos servidores que estão na base da pirâmide salarial do
serviço público e que o pessoal administrativo das escolas teve aumento
salarial superior à inflação durante o atual Governo.

Do Sr. Antônio Sérgio Tonet, Promotor de Justiça, encaminhando cópia
das diversas medidas judiciais e administrativas adotadas pela Promotoria
de Justiça de Defesa do Patrimônio Público relativas a irregularidades
praticadas na apuração do VAF pela empresa Tema Consultoria Econômica
e Financeira Ltda. e atos de improbidade administrativa praticados pelo
servidor público Aloísio Hugo Guimarães, informações que dizem respeito à
CPI do VAF. (- À CPI do VAF.)

Do Sr. Áureo Araújo Faleiros, Diretor de Assuntos Fundiários da FUNAI,
encaminhando cópia do decreto de 2110196, que homologou a demarcação
da terra indígena maxacali. (- A Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais.)	 -	 -

APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇOES
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para a V Fase do Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.341197
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Declara de utilidade pública a Sociedade Guanhanense de Cultura Musical,

do Município de Guanhães.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. ? - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Guanhanense de

Cultura Musical, com sede no Município de Guanhães.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de agosto de 1997.
Olinto Godinho
Justificação: A referida instituição é uma sociedade civil sem finalidade

lucrativa, que presta um serviço inigualável à comunidade de Guanhães.
São objetivos da Sociedade, entre outros: manter, em caráter permanente, a
Banda de Música Santa Cecília, em homenagem à padroeira dos músicos;
manter escola para o ensino gratuito da arte musical e a formação de
músicos; abrilhantar as festas populares; desenvolver e estimular o interesse
pela arte musical no município e na região.

A entidade, cilada em 1712152, tem sua sede na Rua Dayse Ferreira, 69,
no Município de Guanhães. Sua Diretoria é composta por pessoas idôneas
que não recebem remuneração pelo exercício dos respectivos cargos.
Ademais, a Sociedade atende a todas as exigências da Lei n° 5.830, de
1971, c/c o art. 178, § 5 0 , incisos 1 e II, do Regimento Interno.

Por reputar como de fundamental importância para a sociedade a criação e
a manutenção de instituições que visem ao desenvolvimento da cultura, do
folclore e do espírito artístico do povo, é que submeto à apreciação dos
meus nobres pares este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104,
inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.342/97
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:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artistas e

Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado de Minas Gerais - SATED-
MINAS-, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 22 de agosto de 1997.
Ronaldo Vasconcellos
Justificação: Em funcionamento há mais de dois anos, a entidade
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mencionada possui diretoria composta por pessoas idôneas e que não
recebem remuneração pelo exercício de suas funções. Posto isso, pleiteia
sua declaração de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art. 104,
inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTO
N° 2.259197, do Deputado Anderson Adauto, em que solicita seja reiterado

apelo ao DER-MG para que seja providenciado o recapeamento da MG-255.
(- A Comissão de Administração Pública) -

COMUNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão de

Educação e dos Deputados Marco Régis (2), José Henrique e Roberto
Amaral.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Raul Lima Neto.
• Deputado Raul Lima Neto - Sr. Presidente, ouvimos, na leitura da

correspondência por nosso nobre Deputado João Leite, a notícia de que a
Promotoria do Ministério Público se levanta em defesa do consumidor, em
defesa da sociedade. Pelo menos isso foi lido. Eu queria deixar registrado
nos anais desta Casa.

Quero apenas levantar uma questão de ordem para alertar o Ministério
Público, os Promotores de Justiça, sobre a defesa do direito da sociedade,
do mais puro direito do cidadão republicano, do mais puro direito de um país
democrático, que é a liberdade da exposição das idéias, a liberdade de
defesa, a liberdade de falar. E entendido como a mais severa forma
antidemocrática o monopólio do microfone, o monopólio da comunicação em
qualquer país do Primeiro Mundo.

Está para ser regulamentada a questão das rádios comunitárias para os
municípios, para as comunidades, para as associações de nosso Estado e de
nosso País. Já se levantam acirradamente contra essa atitude, contra a
liberdade das rádios comunitárias livres os proprietários de emissoras de
rádio do interior que, muitas vezes, são os responsáveis pela vergonha que o
nosso Pais passa lá fora ao ser chamado de país antidemocrático. Isso
assegura terreno fértil para o exercício da corrupção, inlcusive, porque, não
havendo o debate, não havendo a palavra, não havendo a oposição pelo
"logos", monopoliza-se a comunicação e se estabelecem mitos inaceitáveis.

Isso é próprio da democracia, como Rousseau já descrevia. Jorge Ilha
aperfeiçoou, mostrando que a maior iniqüidade, a maior prova de
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antidemocracia é o monopólio do microfone. O Brasil - se não me engano,
estamos apurando isso -, na época do Governo Itamar Franco, foi signatário
de uma carta - escutem bem -, carta essa que o Brasil assinou com alguns
países da América Latina e com todos os países sul-americanos, em que
concordava que qualquer emissora de rádio de até 250w seria de difusão
livre.

Ora, ainda se pensa como o Congresso vai regulamentar essas leis de
emissoras, de rádios comunitárias. Saibam que o Brasil, se quiser ser um
país independente, ser um país genuinamente democrata, precisa permitir
que haja liberdade para que qualquer associação, comunidade, minoria ou
entidade tenha direito à sua emissora de rádio de até 250w. Afinal, o Brasil é
signatário de uma carta das nações.

Veja, Sr. Presidente, citando apenas um exemplo, há algum tempo, nos
Estados Unidos da América, certa cidade de 10 mil habitantes possuía mais
de 60 emissoras de rádio. Isso permite que haja a multiforme exposição das
idéias, dos pensamentos, das correntes filosóficas, políticas e,
conseqüentemente, se chegue a decisões mais adequadas.

Existem no interior do Estado diversas emissoras de rádio que são
propriedade exclusiva de políticos; às vezes políticos maus, déspotas, às
vezes homens que estão emperrando o progresso de sua região. Mas a
comunidade não pode sequer falar isso ou corrigi-los em seu mau caminho,
porque não tem a imprensa, não tem a tribuna, não tem o microfone.

Espera agora a Nação brasileira, ávida por justiça, que o Congresso
Nacional e as autoridades responsáveis da União colaborem para que o Pais
realmente resgate lá fora sua dignidade e o povo tenha acesso à tribuna e
aos microfones para fazer oposição ou para se defender quando atacado
injustamente pela imprensa, que não lhe dá direito de resposta.

Sr. Presidente, faço essa reflexão porque a julgo apropriada, uma vez que
foi discutida nesta Casa a necessidade de se defenderem os interesses da
sociedade e da população consumidora. Muito obrigado.

23 Fase

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

passa à 2a Fase da ? Parte da reunião, destinada à leitura de comunicações
e a pronunciamentos de Lideres inscritos. Estão abertas as inscrições para o
expediente da próxima reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 209 do
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Regimento Interno, inicia-se hoje, dia 25, o prazo de apresentação de
emendas, em 1 0 turno, à Proposta de Emenda à Constituição n° 42197, do
Governador do Estado, que altera a redação do 'caput" do art. 142 da
Constituição do Estado.

A Presidência informa ao Plenário que, nos termos do art. 209 do
Regimento Interno, encerra-se hoje, dia 25, o prazo de apresentação de
emendas, em 20 turno, à Proposta de Emenda à Constituição n o 19195, do
Deputado Geraldo Nascimento e outros, que dispõe sobre a identificação do
usuário dos transportes coletivos urbanos, para os fins do disposto no art.
230, § 20, da Constituição Federal.

A Presidência, com pesar, comunica à Casa o falecimento do Deputado
Haroldo Lopes da Costa, ex-Vice-Presidente desta Casa, ex-Presidente da
Comissão de Saúde e Ação Social, ex-Presidente do IPSEMG, que está
sendo velado no Salão Nobre desta Casa.

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

apresentadas nesta reunião pela Comissão de Educação - aprovação, na sua
64a Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei n

a
s 1.201197, da Deputada Maria

José Haueisen, e 1.231197, do Deputado Ronaldo Vasconcelios (Ciente.
Publique-se.); e pelos Deputados Marco Régis (2) - falecimento dos Srs.
Celso Avelar, em Esmeraldas, e Geraldo Coimbra, em Muzambinho; José
Henrique - falecimento do Sr. Sebastião Anastácio de Paula, ex-Deputado
Estadual e ex-Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
nesta Capital; e Roberto Amaral - falecimento do Sr. Hugo Teixeira, nesta
Capital (Ciente. Oficie-se.).

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outras comunicações a serem feitas,

Lideres inscritos nem oradores para o Grande Expediente, a Presidência
encerra a reunião, convocando os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 26, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa na 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.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI Na 1.278197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

Relatório
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De autoria do Deputado Sebastião Navarro Vieira, o Projeto de Lei n°

1.278197 objetiva declarar de utilidade pública a Associação Planalto Esporte
Clube, com sede no Município de Arinos.

Após exame preliminar da Comissão de Constituição e Justiça, que não
encontrou óbice à tramitação do projeto, vem ele agora a esta Comissão
para o 1" turno de deliberação conclusiva, nos termos regimentais.

Fundamentação
A Associação que se pretende declarar de utilidade pública é uma

sociedade civil sem fins lucrativos, cuja finalidade é a difusão do civismo e
da cultura física, com destaque para a prática do futebol.

Em cumprimento dos seus objetivos estatutários e no intuito de
proporcionar lazer à comunidade, promove competições e eventos de
caráter social e cultural.

Pelas atividades desenvolvidas na área desportiva e de lazer, a entidade
faz jus ao titulo que Ifle pretendem outorgar.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.278197 no 1 0 tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 25 de agosto de 1997.
Gilmar Machado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 286 REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE AGOSTO DE 1997

Presidência dos Deputados Romeu Queiroz e Emiano Batista
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - l a PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Mensagem n° 214197 (indica nomes
para integrarem o Conselho Estadual de Educação) - Ofício n° 34197, do
Governador do Estado - Ofícios, telegrama e cartão - Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei n°s 1.343 a 1.346197 - Requerimentos n°s 2.260
a 2.269197 - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Olinto Godinho,
Paulo Schettino, Maria José Haueisen, Bené Guedes, Marcos Helênio,
lbrahim Jacob e Carlos Pimenta - 2 a PARTE (ORDEM DO DIA): la Fase:
Abertura de Inscrições - Questão de ordem - ENCERRAMENTO - ORDEM
DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Elmo Braz - Ivo

José - Dilzon Meio - Mana Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela -
Ajalmar Silva - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Arnbrósio Pinto -
Anderson Adauto - Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna -
Baldonedo Napoleão - Bené Guedes - Bilac Pinto - Canos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão -
Ermano Batista - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo
Santanna - Gil Pereira - Gi!nar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely
Tarqüínio - lbrahim Jacob - Ira.-: - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge
Eduardo de Oliveira - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José
Henrique - José Maria Barros - José Militão - Kemil Kurnaira - Leonidio
Bouças - Luiz Femando Faria - Mamo Régis - Marcos Helênio - Maria José
Haueisen - Mauri Torres - Miguel Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho -
Paulo Pettersen - Paulo Piau - Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul
Lima Neto - Rêmolo Aloise - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião Navarro Vieira -
Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trôpia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 14h112min, 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
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nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 20-Secretário, para proceder à leitura
da ata da reunião anterior.

i a PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- O Deputado Ivo José, 20-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria Olivia, Sa_Secretána, nas funções de 1°-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
MENSAGEM N° 214197*

Belo Horizonte, 20 de agosto de 1997.
Senhor Presidente,
Meus cumprimentos. Venho à presença de Vossa Excelência submeter os

nomes dos professores Pe. Geraldo Magela Teixeira, Maria Eliana Novaes,
Maria Lisboa de Oliveira e Clemenceau Chiabi Saliba â aprovação dessa
egrégia Assembléia Legislativa, para, como membros, integrarem o
Conselho Estadual de Educação, nos termos da alínea "b", inciso XXIII, do
artigo 62 da Constituição do Estado.

São pessoas credenciadas, educadores de notário saber e que, pelos
relevantes serviços prestados à Educação em Minas Gerais, saberão honrar,
com reconhecida competência, o cargo de Conselheiro naquele órgão
colegiado.

Sirvo-me desta oportunidade para renovar a Vossa Excelência meus
sentimentos de estima e elevada consideração.

Eduardo Azeredo, Governador do Estado de Minas Gerais."
- A Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFICIOS
N° 34197, do Sr. Eduardo Azeredo, Governador do Estado, solicitando

dispensa da tramitação prevista no art. 69 da Constituição do Estado para a
apreciação do Projeto de Lei n° 1.293197, de sua autoria. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei n° 1.293197.)

Do Sr. Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
informando que a Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 165 foi julgada
procedente.

Do Sr. Hélio Bicudo, Deputado Federal, agradecendo convite para o Ciclo
de Debates Segurança Pública e Democracia.

Do Sr. Gudesteu Biber, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas
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Gerais, encaminhando, em atenção a requerimento do Deputado Sebastião
Costa (informatização de todas as zonas eleitorais do Estado) listagem
recebida do Tribunal Superior Eleitoral com a relação dos municípios que
receberão umas eletrônicas nas próximas eleições.

Do Sr. Sílvio Mitre, Secretário da Habitação, comunicando, em atenção a
requerimento do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que as recomendações
da CPI para apurar possíveis irregularidades no Programa Pró-Habitação
relativas a essa Secretaria foram seguidas e as medidas necessárias estão
sendo executadas. (- Anexe-se ao Requerimento n° 2.033197.)

Do Sr. Raimundo Inácio de Oliveira, Chefe do DETRAN-MG,
encaminhando cópia da Portaria n° 60.874197, que trata da criação do livro
de registro para uso dos despachantes credenciados por esse Departamento.

Do Sr. Alvaro Assumpção Cagnani, 1 0-Secretário da Câmara Municipal de
Poços de Caldas, encaminhando cópia da Indicação n° 907197, em que se
solicita sejam realizadas gestões junto ao Governador do Estado com vistas
à doação ao referido município do Palace Hotel.

Do Sr. José Eustáquio Gonçalves Lima, Chefe de Gabinete do Secretário
da Habitação, informando que o titular dessa Pasta estará ausente da Capital
no período de 26 a 29 do corrente. (- A Comissão de Justiça.)

Da Sra. Maria Stela Nascimento, Diretora de Gestão de Pessoal da
Secretaria da Educação, informando, em atenção a requerimento do
Deputado Marcelo Gonçalves, que o concurso para o provimento dos cargos
de Professor Nível 3, Grau A, e Professor Nível 5, Grau A, prescreveu em
212197 e que o levantamento de vagas foi feito pela Superintendência
Regional de Ensino. (- Anexe-se ao Requerimento n° 1.996197.)

Do Sr. Luiz Paulo Lima e Silva, Diretor-Gerente da Cooperativa Central de
Crédito Rural de Minas Gerais Ltda., informando que o Diretor-Presidente da
entidade não poderá comparecer à reunião da Comissão de Agropecuária do
dia 2718197. (- A Comissão de Agropecuária.)

TELEGRAMA
Do Sr. Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal,

comunicando decisão proferida por esse Tribunal referente à Ação Direta de
Inconstitucionalidade n°1.648.

CARTÃO
Do Sr. Salvador Franklin de Miranda, Diretor-Presidente da Associação dos

Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais - AFFEMG - T agradecendo o
envio da Informação Prévia n° 16197.

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

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
PROJETO DE LEI N° 1.343197

Declara de utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho - NEO -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Núcleo Espiritualista Osho -

NEO -, com sede no Município de Belo Horizonte.
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 1997.
Wilson Trópia
Justificação: O Núcleo Espiritualista Osho tem o objetivo primordial de

trabalhar continuamente pela cultura do povo brasileiro, por meio da
divulgação das diversas correntes filosóficas e religiosas que defendem
novos paradigmas para responder aos desafios da sociedade moderna.

A referida instituição é entidade cultural-filantrópica, disposta a prestar
assistência social e filosófica a expressiva parcela de nossa comunidade,
contribuindo de forma muito positiva na formação de um novo homem na
sociedade.

Devido ao trabalho efetuado pela instituição, altamente positivo, é justo
que este projeto seja aprovado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.344/97

(Ex-Projeto de Lei n° 2.040194)
Declara de utilidade pública o Fundo Beneficente dos Funcionários do

Banco do Brasil, com sede no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Ad. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade Fundo Beneficente

dos Funcionários do Banco do Brasil, com sede no Município de Caratinga.
Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 21 de agosto de 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: O Fundo Beneficente dos Funcionários do Banco do Brasil,

com sede em Caratinga, tem como objetivo a assistência às entidades
beneficentes e filantrópicas do referido município por meio da doação de
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bens e gêneros e da prestação de serviços relevantes à comunidade.

Desde sua criação, em junho de 1991, a entidade vem, com denodo e
eficiência, cumprindo o que dispõe seu estatuto. Além disso, está
devidamente registrada no Cartório do Registro Civil das Pessoas Jurídicas
da Comarca de Caratinga e cumpre os requisitos do art. 178, § 5 0 e incisos,
do Regimento Interno desta Assembléia.

E, pois, oportuna e de inteira justiça a declaração de utilidade pública da
entidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.345197
Declara de utilidade pública a Associação dos Amigos do Conjunto Cristina

- ADACC -' com sede no Município de Santa Luzia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Amigos do

Conjunto Cristina - ADACC -, com sede no Município de Santa Luzia.
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 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: Constituída em 1986, na forma de sociedade civil sem fins

lucrativos, políticos ou religiosos, a Associação dos Amigos do Conjunto
Cristina congrega especialmente pessoas residentes ou estabelecidas no
conjunto que lhe dá a denominação, bem como nas suas adjacências, sem
distinção de nacionalidade, religião ou raça.

Evidentemente, a entidade tem por objetivo precípuo desenvolver ações
visando conseguir melhorias para os bairros em que residem os sócios. Para
tanto, celebra convênios com associações congêneres, autarquias, entidades
federais, estaduais e municipais, entre outras. Ademais, promove atividades
sociais, culturais e desportivas, assim elevando as condições de vida e
implementando a integração social dos seus membros.

Dada a importância das atividades da ADACC, traduzida na promoção do
bem-estar da comunidade do Conjunto Cristina e dos bairros circunvizinhos,
é justo conceder-lhe o titulo declaratório de utilidade pública. Por essa razão,
conto com o inestimável apoio dos colegas parlamentares para a aprovação
deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, dc o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.346197
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Declara de utilidade pública a entidade COMAMAS - Comissões

Associadas do Meio Ambiente e Sociedade, com sede no Município de
Contagem.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a entidade COMAMAS -

Comissões Associadas do Meio Ambiente e Sociedade, com sede no
Município de Contagem.

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 1997.
Arnaldo Canarinho
Justificação: A COMAMAS - Comissões Associadas do Meio Ambiente e

Sociedade é sociedade civil, filantrópica, que se dedica à defesa e à
preservação das três formas de vida, sempre voluntária e abnegadamente.

Identificada como uma Organização Não Governamental - ONG -, a
entidade sobrevive com as contribuições mensais de seus associados e
doações esporádicas.

Entre seus principais objetivos estatutários estão a permanente vigilância,
o combate á poluição e ao uso de drogas, a defesa do meio ambiente, da
ecologia e do consumidor. Presta, também, atendimento médico-
odontológico gratuito a pessoas carentes e desvalidas, oferecendo-lhes
medicamentos, alimentação e abrigo.

Enfim, a COMAMAS envida esforços para que todas as pessoas tenham
vida com qualidade, justiça e dignidade. E, portanto, nosso dever ajudá-la
nessa dignificante missão, declarando-a de utilidade pública estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c O art. 104,
inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.260197! da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,

solicitando seja formulado pedido de informação ao Comandante-Geral da
PMMG e ao Secretário da Segurança Pública sobre denúncias de prisão
ilegal e espancamento do Sr. Gilvano Batista de Souza, ocorridos no
Município de Raul Soares.

N° 2.261197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Secretário da Segurança Pública com
vistas a que envie esclarecimentos acerca do acúmulo ilegal de cargos
exercidos pelo Sr. Raul Moreira. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.262197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja formulado apelo ao Presidente da COPASA-MG com vistas
a que seja regularizada a situação dos moradores do Conjunto Vila Nova
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.iaqueline, localizado na estrada velha do Município de Santa Luzia. (- À
Comissão de Administração Pública.)

N° 2.263197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
solicitando-se enviem ofícios ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal de Cruzília manifestando repúdio às retaliações sofridas pelo
Vereador André Luiz Machado e pela Profa. Maria das Dores, por motivo de
denúncias sobre irregularidades na Prefeitura desse município.

N° 2.264197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja encaminhada moção de solidariedade ao jornal "O Tempo"
em virtude da invasão de suas dependências por oficiais militares.

N° 2.265197, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais,
solicitando seja encaminhada moção de repúdio ao Comandante da Polícia
Militar pela invasão do jornal 0 Tempo". (- Distribuídos à Comissão de
Direitos e Garantias Fundamentais.)

N° 2.266197, do Deputado Wilson Pires, solicitando seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas ao asfaltamento do trecho de estrada
que liga a Serra dos Aimorés ao Posto Fiscal do Lajedão. (- A Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.267197, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja enviado ofício
ao Presidente da COMIG pedindo esclarecimentos sobre a compra de
equipamentos e veículos feita por esse órgão.

N° 2.268197, do Deputado Anderson Adauto, solicitando sejam enviados
ofícios ao Governador do Estado e ao Secretário da Fazenda pedindo
informações sobre viagens ao exterior feitas pelo Governador do Estado e
por ocupantes de cargos do primeiro e do segundo escalões das
administrações direta e indireta do Estado.

N° 2.269197, do Deputado Anderson Adauto, solicitando seja enviado ofício
ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado pedindo informações sobre
viagens ao exterior feitas pelo Governador do Estado e por ocupantes de
cargos do primeiro e do segundo escalões das administrações direta e
indireta do Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Olinto Godinflo.
• Deputado Olinto Godinho - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, senhores da imprensa, senhoras e senhores: assomo a esta
tribuna para trazer a V. Exas., nobres colegas, uma preocupação que vem
aumentando a cada dia. Por esta razão. Duero dividi-ia com V. Exas. Quero
fazer uma reflexão: todos nós saber.cs quais são as funções de um
Deputado, não sabemos? Sabemos que, além da função de legislar, temos
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outra tão importante quanto: é a de fiscalizar. Legislar nós sabemos e bem.

Pelas notícias que colhemos, nos congressos e nos seminários, sabemos
que nossa legislação florestal é uma das mais bem feitas do País. Visa a
proteger a biodiversidade, garantir o meio ambiente sadio para as gerações
futuras, proteger os cursos de água, porque Minas Gerais - muitos dizem - é
a caixa-d'água do Brasil.

Mas, se vamos tão bem nessa função, será que podemos estar com a
consciência tranqüila? Vamos bem na outra função - a de fiscalizar?
Gostaria de refletir com V. Exas., acho que estamos precisando nos unir.
Precisamos de força, precisamos estar juntos, porque sozinhos não vamos a
lugar algum, ou, se formos, iremos sós. Uma andorinha não faz verão, diz
um antigo provérbio; uma canção também o diz. Quero formar um grupo, um
bloco, uma frente, não importa o nome; quero que nos unamos e juntos
comecemos - ou, se alguém já se acha bem iniciado, que intensifiquemos -
nossas ações na área de fiscalização. Essa é uma função primordial, e
estamos nos omitindo. Querem um exemplo? Audiências públicas: as obras
priorizadas em 1995 já sumiram de nossa preocupação? Não foram
realizadas. Mas as obras priorizadas em 1996 serão realizadas em 1997 -
este foi o discurso. Foram realizadas? Os senhores podem discriminá-las e
dizer, e comprovar que foram realizadas? Quais? Quantas?

Foi prometida a liberação de R$20.057.250,00 no 10 semestre de 1997; até
hoje, muito pouco foi pago. Os restantes R$17.942.740,00 serão liberados
até novembro deste ano; serão mesmo? Os convênios estão assinados, há
expectativa de Prefeitos e consórcios de que as verbas vão sair; vão
mesmo?

Vamos enfrentar as audiências de 1997, e desta vez as obras serão
realizadas, tanto que verbas especificas serão consignadas no orçamento de
1998 para sua execução. Este é o novo discurso. Até quando vamos ouvi-lo?
Até quando vamos aceitar esses argumentos? Este é um entre vários
assuntos; posso trazer um a cada dia. Até quando vamos ver os consórcios
de saúde sem dinheiro, as estradas esburacadas, o funcionalismo
insatisfeito? E nós mesmos, sempre insatisfeitos?

Espero, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, que nos
possamos reunir e, efetivamente, nos unir. Vamos discutir e, quem sabe,
mudar nossa postura? Quero que sejamos modelo também na função de
fiscalizar. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Schettino.
O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Sus.

Deputados, imprensa, pessoas presentes nas galerias, ocupo esta tribuna
para tecer considerações a respeito de três assuntos que têm chamado a
atenção de todos os mineiros nestes últimos dias.
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O primeiro deles é a louvável disposição apresentada pelo ilustre titular da

Vara da Infância e da Juventude em nossa Capital, Juiz Tarcísio Marfins
Costa, que, mercê da extraordinária capacidade de trabalho e do
incontestável desejo de vencer duro desafio, aliados ao seu espírito lúcido,
empenha-se de corpo e alma em transmudar esse quadro doloroso dos
menores de rua em Belo Horizonte, de forma criativa e inovadora.

Sua atuação avulta de importância quando se observa que, para exercê-la
em sua plenitude, a própria legislação que cuida do menor abandonado e do
menor infrator impõe óbices quase intransponíveis, como, por exemplo, o
que preceituam os arts. 86 e 90 do estatuto federal.

O ali. 86 estabelece que a política de atendimento dos direitos da criança e
do adolescente será executada através de um conjunto articulado de ações
governamentais e não governamentais, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos municípios. ,Já o ali. 90 dispõe que as entidades de
atendimento aos menores são responsáveis pela manutenção das próprias
unidades, assim como pelo planejamento e pela execução de programas
socioeducativos e de proteção a eles destinados, o que será efetuado em
regime de orientação e apoio sociofamiliar, socioeducativo, em ambiente
aberto, de colocação familiar, de abrigo, de liberdade assistida, de semi-
liberdade ou de intemação.

São medidas oportunas, cuja adoção depende, entretanto, de recursos
materiais, que, na prática, são escassos ou até inexistem. E o menor
desassistido, penalmente inimputável, descamba para a criminalidade.

Enquanto isso, os moradores de nossa Capital sentem na pele o desacato
ao próprio direito de ir e vir, livremente. Esses menores infratores invadem
as vias públicas, assaltam, roubam, estupram, agridem, atemorizam,
principalmente mulheres e idosos indefesos. Se detidos, são logo liberados e
voltam às ruas, num circulo vicioso em que todos perdem. Eles, condenados
à falta de perspectivas e à marginalidade, e as suas vítimas, incapacitadas
de se defenderem, ou, se assim o fizerem, sujeitam-se aos rigores da lei.

E desnecessário continuarmos a discorrer sobre aspectos tão conhecidos
de toda a nossa sociedade. No entanto, surge agora o Dr. Tarcísio Martins
procurando, de forma efetiva, encontrar soluções que respeitam os menores,
acatam a lei e defendem a população.

Sua decisão de apelar a entidades autárquicas, privadas ou a quem possa
concorrer com recursos financeiros e outras formas de ajuda, visando
conseguir acomodações para abrigar os menores infratores em cumprimento
à legislação própria e retirando-os do meio nefando em que se encontram, já
obtém as primeiras respostas positivas.

Devemos, pois, louvar o Dr. Tarcísio Martins por sua feliz e oportuna
iniciativa, mas cumpre estender ao ilustre e corajoso magistrado titular da 93
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Vara da Justiça Federal, Or. Francisco de Assis Betti, os nossos
cumprimentos pela determinação de repassar aos órgãos que forem
designados depositários inúmeros imóveis com perdimento decretado contra
traficantes de drogas.

Também merecem nosso aplauso a TELEMIG e a Texaco, que destinaram
recursos à consecução do nobre objetivo. Está em via de se concretizar a
ajuda da CEMIO, conforme noticia a imprensa.

Estabelecido o entendimento entre o Juizado e a Secretaria de Justiça, que
certamente não se furtará a cumprir a sua parte, poderemos ver alcançada a
solução definitiva para um problema tão complexo. Isso servirá até de
exemplo para a adoção das mesmas medidas em outras unidades da
Federação.

Outro assunto que pretendo abordar são as graves acusações à Polícia
Civil, em razão dos últimos acontecimentos, as quais, ao meu ver, são
descabidas; além disso, não receberam aquele cuidado que deve
fundamentar as críticas quando originárias dos que exercem funções de
maior relevância e que, por conseguinte, podem influenciar a opinião
pública, conduzindo-a a formar conceitos desabonadores a respeito de uma
instituição que necessita, para o seu regular funcionamento, do respeito, da
confiança e do apoio dessa mesma opinião pública.

Se a imagem da segurança pública for maculada, irresponsavelmente,
trazendo, por conseqüência, a sua desmoralização, será, sem sombra de
dúvida, a sociedade a maior prejudicada, atônita, sem saber em quem
confiar, ante a eventualidade de recorrer aos que têm o dever de preservar a
ordem pública, defender o património e proteger a comunidade.

Os excessos, os insultos, a crítica sistemática aos seus servidores, numa
generalização injusta e odiosa, ao contrário do que aparentemente se possa
almejar, nada constroem. Não aproveita a ninguém criar um clima de pânico
e insegurança, desacreditando as autoridades constituídas.

Por conhecimento próprio, posso assegurar que os integrantes das Polícias
Civil e Militar, em sua esmagadora maioria, são homens de bem,
profissionais zelosos no desempenho de suas árduas e arriscadas funções,
cumprindo-as, não raro, com o sacrifício de sua saúde e de sua própria vida.

Não é lícito, portanto, que sejam assacadas contra sua honradez,
genericamente, acusações infundadas e irresponsáveis.

Agora mesmo, em razão de um incêndio ocorrido no prédio desta
Assembléia Legislativa, quando todos os indícios estão a indicar que terá
sido acidental, provável curto-circuito, na opinião de profissionais do
confiável Como de Bombeiros, arma-se injustificável celeuma, objetivando
atribuir-se autoria criminosa ao sinistro, sugerindo atitude de represália,
atemorizadora, cometida por policiais civis contra membros da CPI do



401
Sistema Penitenciário.

Ora, a experiência de vida nos mostra, a todo momento, que não devemos
incorrer em conclusões precipitadas, prejulgamentos, ilações inoportunas,
sob pena de nos vermos desmascarados pelos fatos, logo a seguir.

Além disso, parece-nos, no mínimo, ingenuidade acreditar-se que alguém
se expusesse ao risco de atear fogo em gabinetes de Deputados no 2 0 andar
de um prédio cujo acesso passa necessariamente pela área de segurança da
Casa, quando, na realidade, qualquer leigo intuiria que a documentação
originária dos depoimentos e diligências adotadas pela CPI, materializadas
em fita de vídeo, em gravações e anotações taquigráficas, certamente
estaria resguardada, com toda a garantia, em dependência da própria
Comissão, e não no gabinete de um Deputado, eventualmente seu relator.
Aliás, cumpre observar, dois outros gabinetes de Deputados que não
integram a CPI também foram atingidos pelas chamas.

E preciso ressaltar, por questão de elementar justiça, que os servidores
que prestam serviços a esta Casa Legislativa, responsáveis pela sua
segurança, merecem a nossa confiança e o nosso respeito, e, sob esse
aspecto, creio que posso falar em nome de todos os colegas parlamentares.

E a prevalecer o entendimento de que o incêndio foi provocado
dolosamente, a primeira suspeita a ser levantada seria contra esses
abnegados profissionais, por conivência ou omissão, hipótese que me recuso
a admitir, pela seriedade e pelo devotamento que sempre observei na
conduta de todos eles.

E, por último, gostaria de fazer rápidas observações sobre as notícias
estampadas em todos os nossos jornais, referindo-se a possíveis ameaças
de morte por parte de traficantes contra magistrados, representantes do
Ministério Público, e até contra um Escrivão Chefe de Cartório da
Corregedoria Geral de Policia.

Desde que iniciei o meu mandato nesta Assembléia Legislativa, há mais de
dois anos, venho encarecendo a necessidade de se investir em segurança
pública, sobretudo no que conceme à política salarial de seus servidores,
para que não nos defrontássemos com a mesma situação presente em
outras Capitais de Estados, na escalada da violência e do tráfico de drogas.
Os meus prezados pares têm sido testemunhas dessa verdadeira cruzada
que venho empreendendo, aliás, hoje com o apoiamento e a solidariedade
de vários ilustres colegas Deputados.

Devo reconhecer que o Governo Eduardo Azeredo, através do repasse da
taxa de segurança, tem propiciado expressiva ampliação dos recursos
materiais destinados à Polícia Civil, agora melhor dotada de viaturas,
equipamentos de defesa de seu pessoal, de inegável modernização em suas
atividades de comunicação e de informática, além de considerável melhoria
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de vencimentos de algumas carreiras, apesar de se recusar a oferecer o
mesmo tratamento salarial a servidores de outras carreiras, o que é, no
mínimo, injusto.

Impõe-se, contudo, que o Governo se mantenha voltado para as
prioridades dos órgãos de segurança pública, permanentemente, para se
opor de forma tenaz à investida da marginalidade, que começa a dar
mostras da intenção de atuar em nosso território. E todos sabemos do
potencial desses criminosos, ligados a cartéis internacionais, portadores de
armamentos altamente sofisticados e com grande capacidade de
organização.

Assistidos e providos dos meios necessários ao seu pleno exercício
funcional, tenho absoluta confiança em que os órgãos responsáveis pela
segurança pública em nosso Estado, Policia Civil, Policia Militar e Policia
Federal, terão condições de sobrepujar e afastar de nosso meio esses
marginais indesejados.

Conto, para esse desiderato, de forma incontroversa, com a firmeza e o
desassombro das autoridades do Ministério Público e do Poder Judiciário.
Muito obrigado.

O Deputado Durval Angelo (Em aparte) - Gostaria, nobre colega, Deputado
Paulo Sctiettino, de registrar um elogio ao discurso de V. Exa., no que se
refere à atuação do Dr. Tarcísio e à denúncia desses grupos de criminosos
que estão ligados ao narcotráfico e que estão colocando sob ameaça
pessoas de bem que representam a lei e o Poder Judiciário em nosso
Estado.

Mas discordo quando V. Exa. afirma sobre deduções precipitadas e conclui
que o incêndio acontecido nesta Assembléia não teria nenhum tipo de
vinculação criminosa. Levanta até argumentos por que não poderíamos
conceber de tal forma.

O Secretário Santos Moreira afirmou ao Presidente desta Casa que o
incêndio foi criminoso e que, até o final desta semana, teremos o laudo final.
Então, não foi só a palavra precipitada, porque quem falou isso foi este
Deputado e o Deputado Ivair Nogueira, relator da CPI. Falamos que as
circunstâncias estranhas, um fato histórico ocorrido em setembro de 1959 e
os interesses com os quais a CPI estava mexendo nos levavam a intuir que
• incêndio seria criminoso. Então, não estamos sozinhos nisso. Estamos com
• laudo da perícia e com a palavra do Secretário de Segurança Pública.

O Deputado Paulo Schettino - Deputado Durval Angelo, respeito o ponto
de vista de V. Exa. e morrerei defendendo o seu direito a esse ponto de
vista, mas discordo dele plenamente. A minha longa experiência no setor de
segurança pública leva-me a dizer que, se o Secretário de Segurança
afirmou que o incêndio é criminoso sem a conclusão do laudo pericial, ele
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também está incorrendo em erro. Não devemos nos precipitar, e sim
aguardar a conclusão do laudo técnico. E como eu disse e continuo
afirmando, a segurança da Assembléia é das melhores que conheço, e, para
haver qualquer fato dessa natureza aqui dentro, teria que ocorrer omissão ou
então conivência. Não acredito nisso em hipótese alguma.

Respeito o ponto de vista de V. Exa., mas continuo afirmando que
deveremos formar nossa convicção somente quando o laudo estiver pronto.
E os indícios, todos circunstanciais, nos levam a crer que o incêndio não foi
criminoso. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria José Haueisen.
A Deputada Mana José Haueisen - Sr. Presidente e Srs. Deputados, hoje o

assunto que me traz a esta tribuna é a Proposta de Emenda à Constituição
n° 31197, que visa a criar um novo Tribunal de Contas para examinar as
contas das Prefeituras Municipais. O atual Tribunal de Contas continuaria
examinando e julgando as contas dos órgãos públicos do Estado. Não
discuto o aspecto legal dessa proposta de emenda, embora a considere
inconstitucional, mas deixo a discussão para os juristas e, sobretudo, para o
Supremo Tribunal Federal. Porém, quero discutir o aspecto político e moral
dessa proposta. Entendemos que uma emenda dessa natureza é imoral, já
que não visa a aprimorar o trabalho do Tribunal de Contas. Visa a nada mais
do que criar um cabide de empregos para colocar, sobretudo, políticos que
se cansaram da lide política, ou que não querem disputar uma nova eleição -
quem sabe temendo uma derrota. Além dos sete cargos que essa emenda á
constituição visa a criar, com o novo Tribunal de Contas, ainda vêm todos
aqueles funcionários que, certamente, estarão atrás de cada um desses
conselheiros.

Entendemos não ser correto que uma pessoa procure cargos vitalícios e
busque apenas a tranqüilidade dentro de uma Assembléia Legislativa,
votando e aprovando leis que garantam esses privilégios. O PT sempre
combateu esse tipo de indicação. Sempre lutamos para que o Tribunal de
Contas seja um órgão técnico e para que as pessoas que fazem parte desse
órgão sejam, além de técnicos, concursados. Por quê? Porque essas
pessoas têm que ser apolíticas e isentas, para julgarem e para examinarem
uma prestação de contas, para que possam ter a tranqüilidade da
imparcialidade desse julgamento.

Imaginem os senhores um funcionário ou um conselheiro que vai julgar
contas de um Prefeito que foi seu apoiador político, ajudando a elegê-lo,
tantas vezes, por longo tempo. Qual a imparcialidade, qual a isenção que
pode haver num momento desses, quando as pessoas estão ligadas por
afinidade política, pela amizade e pela gratidão?

Mais ainda, imagino que os senhores devem estar intrigados com o fato de
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a Deputada Maria José Haueisen ter escolhido esse assunto para hoje, já
que não está na pauta discutir essa proposta de emenda à constituição. Por
que estou discutindo esse assunto, hoje? Vou atender à curiosidade de
alguns e dizer por que e para que estou fazendo esse pronunciamento.
Alguns devem estar com a "pulga atrás da orelha" e achando que talvez
fosse melhor que eu ficasse caiada, uma vez que está tudo tão tranqüilo em
relação a esse assunto.

Vou explicar aos senhores a razão. Esta semana, fui procurada, diversas
vezes, por pessoas que acompanham de perto o trabalho legislativo e que
me trouxeram a denúncia de que há nesta Casa um grupo interessado em
que essa proposta seja aprovada na surdina, sorrateiramente, de preferência
à noite, quando a imprensa não está presente nesta Casa.

Confesso que duvidei num primeiro momento, pois não sena possível uma
coisa dessas. Uma proposta de emenda à Constituição exige "quorum"
qualificado, isto é, 48 votos a favor; tem de ser votada pela chamada
nominal. Por muito apáticos, por muito distraídos que estejamos aqui no
Plenário, não é possível tamanho desinteresse, que não nos permita
acompanhar uma votação tão polêmica como a dessa proposta. Confesso-
lhes que duvidei. No entanto, fazendo uma retrospectiva nos meus nove
anos como parlamentar desta Casa, cheguei à conclusão de que nada é
impossível. As pessoas que me passaram a informação, que trouxeram a
denúncia, são pessoas sérias, são fontes fidedignas, são pessoas
comprometidas com a verdade, com a lisura, com o interesse e o respeito
por esta Casa, com o interesse de zelar pelo bom nome da Assembléia
Legislativa. Nesse caso, prevalece para mim o ditado castelhano: "Yo no
creo en brujas, pero que Ias hay, Ias hay".

Eu gostaria de fazer um alerta, primeiramente, para aqueles que
pretenderam ou que pretendem uma aprovação na surdina: isso não vai
acontecer. A Bancada do PT estará, daqui para a frente, mais atenta do que
nunca, não vamos engolir moscas aqui. Mais ainda: outros Deputados de
outras bancadas pensam como nós, não aceitam essa emenda à
Constituição, são contra ela. Faço a eles um apelo no sentido de ficarem
atentos, para que seja evitada qualquer manobra, qualquer deslize que
venha a acontecer ou que seja proposto aqui. Apelo também para a
imprensa, tão presente nesta Casa. Sei que muitos, pelos comentários que
fizeram em seus jornais, são contra a proposta. Então, que eles nos ajudem
com a presença, com a notícia, com a informação, para que a sociedade
saiba o que está de fato por trás dessa matéria, ou seja, cabide de
empregos, aposentadoria antecipada, comodidade, cargo vitalício. Nada
mais do que isso. Não há interesse nenhum em melhorar as condições da
sociedade ou examinar de fato as contas das Prefeituras Municipais.
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No entanto, se acontecer a aprovação dessa matéria, iremos lamentar,

mas tal aprovação tem de ser feita de uma forma limpa, com lisura, com
ética, com respeito aos Deputados, com respeito a esta Casa, que é uma
instituição onde deve reinar a democracia, onde deve reinar, sobretudo, o
respeito na elaboração das leis. Se, por acaso, essa aprovação acontecer
depois de uma discussão, que, acredito, será acalorada, a discussão não irá
terminar, porque já estou me preparando para apresentar ao Superior
Tribunal de Justiça uma representação contra essa Proposta de Emenda à
Constituição n° 31, que consideramos inconstitucional. Era o que tínhamos a
dizer.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bené Guedes.
• Deputado Bené Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra.

Deputada, prezados populares presentes às galerias, volto a esta tribuna
para fazer um pequeno comentário sobre a nossa Zona da Mata, que, sem
dúvida alguma, está vivendo um novo tempo, principalmente a partir do
advento da Mercedes-Benz, que será um grande incentivo para mudar o
perfil da nossa região, fazendo com que ela se tome muito forte no setor
industrial. O esforço do Governo mineiro, por intermédio do ilustre
Governador Eduardo Azeredo, no que toca à ida da Mercedes para Juiz de
Fora reflete em todos os outros municípios da região.

Fico particularmente feliz por termos conseguido trazer para Leopoldina,
onde está concentrada minha base eleitoral maior, uma empresa do nível da
Inega, com cerca de 50 anos de tradição no setor têxtil, atualmente sediada
no Estado do Rio de Janeiro. Para tal empreendimento, será feito um
investimento da ordem de R$15.000.000,00. A implantação dessa empresa,
que deverá começar a funcionar em fevereiro do ano que vem, gerará cerca
de 600 empregos diretos e 1.200 indiretos, o que significa que começamos a
reverter o quadro do desemprego na nossa região. Ano passado, quando das
eleições, fizemos uma pesquisa em Leopoldina e concluímos que existe um
déficit de emprego de aproximadamente 38%, o que nos preocupava
sobremaneira.

No setor habitacional também verificamos um índice altamente
preocupante. Mas tivemos a oportunidade de ajudar a nova administração
que está comandando o destino daquela cidade. E o Prefeito Márcio Freire,
atualmente licenciado por motivo de saúde, juntamente com o Vice-Prefeito,
Darcy Resende, atual Prefeito em exercício, com o apoio dos Vereadores
daquela cidade e eu fomos à luta para atender esses dois segmentos e
tivemos a oportunidade de levar essa grande empresa, a [nega, para
Leopoldina. A atual administração já entregou, este ano, cerca de 80 casas
populares, o que quer dizer que estamos trabalhando de acordo com os
anseios do nosso povo.
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Na oportunidade em que ocupo esta tribuna quero parabenizar tanto o

Executivo quanto o Legislativo de Leopoldina. Quero, ainda, agradecer ao
Governo de Minas, ao Governador Eduardo Azeredo, ao seu Vice, Walfrido
dos Mares Guia, ao pessoal do BDMG, que tem à frente o Presidente Marcos
Pessoa, que, por intermédio do Diretor Financeiro, Custódio de Manos, ex-
colega na Assembléia, nos deu uma grande ajuda. A Secretaria de Indústria
e Comércio, pela postura ética do Secretário Maurício Campos, também
contribuiu para que aquela empresa chegasse à Zona da Mata. Estamos
orgulhosos dessa situação e esperamos continuar resgatando em todas as
frentes o prestígio da nossa cidade.

Na educação e na saúde, também obtivemos da Assembléia Legislativa o
apoio necessário para a implantação de duas regionais em Leopoldina: as
regionais da saúde e da educação. São dois setores dos mais importantes,
os quais, em outras épocas, deixavam Leopoldina em situação de
inferioridade. Mas recuperamos esse terreno perdido e hoje estamos na
vanguarda dessas frentes, cumprindo o compromisso que assumimos em
praça pública.

Venho a esta tribuna em razão dessas conquistas, para que fique
registrado nos anais da Casa que estamos gratos e continuamos nos
movimentando cada vez mais, a fim de realizarmos outras ações de
relevância que atendam às necessidades do nosso povo e, sobretudo, que
promovam o crescimento não só de Leopoldina, mas de toda a região da
Zona da Mata. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Marcos Helênio.
• Deputado Marcos Helênio - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados,

imprensa, faremos alguns comentários sobre os dois projetos do Governador
a respeito da Polícia Militar. Vamos fazer um comentário sobre os aspectos
legal e constitucional e sobre a falta da discussão desses aspectos por quem
já os deveria estar debatendo.

No nosso entender, a Proposta de Emenda à Constituição n° 42197 prevê
que o tomando-Geral poderá ser exercido por oficial do último posto, da
ativa ou não". E o projeto de lei complementar prevê a convocação de
soldados a 3°-Sar9entos da reserva remunerada - ou seja, que estejam na
inatividade - para a ativa, observados os limites de idade, etc., mediante o
pagamento de gratificação mensal equivalente a 113. Temos aí os problemas
jurídicos, e o Governador, no afã de solucionar os entraves decorrentes da
crise na Polícia Militar, está tentando, através desses tímidos projetos,
regularizar a situação. Achamos que esses projetos atropelaram a
Constituição, sem um debate amplo sobre o assunto, e para isso a
Assembléia vai promover um ciclo de debates sobre segurança. 0 País
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inteiro está fazendo essa discussão, e não se justifica que esses projetos
tramitem sem uma exaustiva polêmica sobre outros pontos que o precedem.

No caso da citada proposta, teríamos de dizer que o art. 22, § 21, da
Constituição Federal prevê que 'compete privativamente à União legislar
sobre normas gerais de organização, efetivo, material bélico, garantia,
convocação e mobilização das Policias Militares e Corpos de Bombeiros".
Então, o Governador não pode agir assim, a não ser que houvesse uma lei
complementar federal autorizando o Estado a legislar sobre a matéria. Fica
ai o primeiro questionamento sobre a constitucionalidade do projeto.

Por outro lado, a grande reivindicação da Policia Militar, dos 50 mil
policiais que lá estão, é uma discussão sobre o seu estatuto. Esse, sim, é um
estatuto arcaico, ultrapassado, não diria nem que é ditatorial, mas é muito
medieval. A relação entre oficiais e soldados é grotesca. Então, a nossa
proposta é a de se realizar nas comissões um amplo debate sobre esse
assunto, como já tínhamos dito. Para a discussão do estatuto e desses
projetos, convidaremos a OAB, o Clube de Oficiais da Polícia Militar, a
Associação de - Cabos, Soldados e Subtenentes e o Comando-Geral da
Polícia Militar. E preciso haver essa discussão, aguardar o ciclo de debates
sobre segurança, para, posteriormente, o Governador encaminhar suas
propostas.

Portanto, essas duas propostas são frágeis, açodadas e inoportunas.
Temos que encaminhar contrariamente, não aos projetos em si, mas à forma
como eles estão sendo trazidos para a Assembléia Legislativa. A nossa
intervenção é no sentido de que o Governador tenha mais cautela. Não é o
momento de, através de alguns projetos, tentar cobrir alguns buracos. Não é
apenas fortalecendo o seu comando que ele vai resolver um problema que
está sendo discutido em nível nacional.

Aliás, São Paulo já está mais avançado. Enquanto a discussão dessa idéia
da unificação das policias civil e militar, da desmilitarização está parada em
Minas, lá já está sendo implantada a unificação geográfica das polícias, que
hoje estão ocupando os mesmos espaços físicos. Com esse trabalho
conjunto, está havendo a redução da criminalidade. Então, faço aqui o meu
alerta quanto aos dois projetos do Governador.

Há um outro assunto para o qual vou chamar a atenção posteriormente.
Agora, vou fazer apenas uma observação inicial. E sobre os projetos de lei
que foram contestados de maneira errônea pelo Deputado Miguel Martini.

Está havendo um engano muito grande. A igreja da qual faço parte está
entrando numa canoa furada ao fazer uma crítica sem fundamentos aos
projetos sobre a regulamentação do aborto. E tenho coragem de vir aqui
fazer essa defesa. Vou, primeiro, desenvolver o meu raciocínio e, depois,
abrir o debate. Não iria fazê-lo hoje, mas não há nenhum motivo para deixar
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de fazê-lo.

O projeto dos Deputados Federais Eduardo Jorge, Sandra Starling e Marta
Suplicy é para regulamentar os artigos que estão no Código Penal e que
permitem que a mulher grávida, em risco de vida ou vítima de estupro - se
assim o desejar, porque é uma questão pessoa! - não dependa de decisão
judicial para ser atendida nos hospitais públicos. Porque o que ocorre hoje é
que elas não são atendidas lá e acabam indo morrer em clínicas
clandestinas. As que têm dinheiro pagam clínica particular.

E preciso acabar com esse farisaísmo. Temos que mostrar que isso é
fundamental. Elas têm que ser atendidas, sim, na rede pública. Não estamos
defendendo o aborto, mas o direito da mulher violentada de ser atendida,
com todos os cuidados, pelo SUS, se assim o desejar. Da mesma forma, a
mulher que corre risco de vida. Ela tem esse direito. O projeto fala disso.
Não é que seja a favor do aborto, não.

A Igreja Católica, da qual faço parte, está tentando desvirtuar o projeto.
Agora, esperamos do Deputado Miguel Martini uma discussão mais séria.
Não é o caso de se dizer que nós somos a favor. Eu sou católico, pertenço
ao Movimento Familiar Cristão e quero dizer que somos a favor desse
projeto de regulamentação, sim. Ele dá condições para que a mulher em
situação de risco de vida ou vitima de estupro - e isso está no Código Penal -
seja atendida na rede pública da União, do Estado ou do município.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Muito obrigado, Deputado Marcos
Helênio. Tenho a certeza de que V. Exa. é um cristão consciente, um
católico atuante. Gostaria de perguntar a V. Exa., para que possamos falar a
mesma linguagem, se sabe, claramente, quais seriam as exigências, hoje,
para se fazer um aborto na rede pública se esse projeto fosse aprovado -
acredito que não será e estarei lutando para que não seja. V. Exa. sabe que
basta o ato de registrar a ocorrência numa delegacia, e a pessoa terá direito
de fazer o aborto, bem como a declaração de um médico apenas dizendo
que a mulher corre risco de vida e é necessário o aborto? Queria ouvir de V.
Exa. se confirma isso.

O Deputado Marcos Helênio - Pelo que conheço, é necessária uma
decisão judicial. Às vezes, essa decisão é extremamente demorada. Aliás,
conforme declaração feita, em alguns hospitais de Belo Horizonte, já se faz,
mas com essa decisão judicial.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Pois é, Deputado Marcos Helênio,
ai é que está a confusão. Com relação à decisão judicial, estamos de acordo.
A decisão judicial era, ou seja, havia seriedade na questão, não havia essa
facilidade. Hoje, não: apenas um registro de ocorrência em qualquer
delegacia autoriza a rede pública a realizar aborto. Ora, V. Exa. sabe que
não é difícil conseguir isso. V. Exa. sabe disso. Da mesma forma...
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O Deputado Marcos Helênio - Deputado, não é a lei. A lei prevê a decisão
judicial. Os que fazem assim estão fazendo errado.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Não, Deputado Marcos Helênio,
isso é o que era e está até hoje. Com isso nós concordamos. O que foi
modificado pelo Deputado Eduardo Jorge e pela Deputada Sandra Starting,
com a conivência da relatora de São Paulo, do PSDB, é preciso que se diga
isso também, isso não é mais necessário. Esse foi o grave erro. Basta uma
ocorrência. Agora é que quero entrar no que quero defender.

O Deputado Marcos Helênio - Mas ainda não foi aprovado isso. Agora, se
você me perguntar se essa é a minha proposta, vou dizer que é a correta,
sim. Acho que é correto. E preciso definir, se for, por exemplo, um caso de
estupro, se ela quer ou não praticar o aborto, isso é um problema pessoal
dela, desde que seja atendida na rede pública.

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Pois é, o que está sendo feito, de
uma forma velada, é a autorização do aborto. Por quê? Porque as
exigências para que se realize o aborto são nenhuma, considerando-se que
qualquer médico particular pode dar uma declaração e, assim, aprovar o
aborto. Então é uma aprovação, sim, da autorização do aborto na rede
pública, o que é pior. A rede pública deveria defender a vida e não a morte.

O Deputado Marcos Helênio - Pois é, Deputado, mas já está no Código
Penal. Essas duas situações...

O Deputado Miguel Martini (Em aparte) - Deputado Marcos Nelênio, já está
no Código Penal, desde que seja realmente comprovado o risco de vida ou
que tenha havido estupro. Mas isso acabou, ou melhor, não acabou porque
não vai acabar. Mas a tentativa foi essa. Isso fere, inclusive, o art. 50 da
Constituição Federal, que garante o direito à vida desde a concepção. E isso
é cláusula pétrea. Não pode ser alterada. Eu participei, na Câmara Federal,
de debates com as mais altas autoridades nessa área, e os juristas foram
unânimes. Inclusive o Deputado Hélio Bicudo, do PT, que é um grande
jurista, reconhecido nacionalmente, era contrário por causa disso. Ele foi o
relator num primeiro momento, e esta era a defesa dele: é inconstitucional.
Na própria ONU já se reconhece isso, já há uma jurisprudência internacional
a respeito do começo da vida no momento da concepção, e a Constituição
defende isso.

O que acontece, Deputado, é isso. Agora é fácil. Qualquer um faz, na hora
que quiser, o aborto. Basta que um médico qualquer diga que tem risco de
vida e está feito o aborto. Basta que um Delegado faça uma ocorrência
dizendo que a mulher foi estuprada que está autorizado o aborto. Essa é
uma forma velada de aprovação do aborto. Estamos nos mobilizando no
Brasil inteiro e, graças a Deus, vamos conseguir, e isso não vai passar no
Plenário da Câmara Federal.
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O Deputado Marcos Helênio - Quero agradecer ao Deputado Miguel Martini

e dizer o seguinte: eles estão dando uma conotação diferenciada ao fato,
explorando o aspecto emocional, mas vamos continuar defendendo o direito
da mulher, previsto no Código Penal, de, em situação de risco de vida e por
motivo de estupro, ser atendida não em clínicas clandestinas, onde a
mortalidade é imensa, mas pela rede pública. Isso vamos continuar
defendendo.

O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - A Presidência informa que
seu tempo está se esgotando. Faltam apenas 27 segundos.

O Deputado Marcos Helênio - Concluo dizendo que há exploração quando
dizem que estamos defendendo o aborto da mesma forma quando falam que
estamos defendendo o casamento entre homossexuais. Não falamos em
casamento, mas em parceria, sendo que as pessoas passam a ter direitos
sobre o que foi construído em comum. Pode ser uma avó, uma neta e assim
por diante. Não concordo com essas deturpações. Aliás, com relação à
participação da Igreja, devíamos realizar um outro debate. Agora, se a Igreja
coloca-se em posição de defesa, é defensora de quê? Se é da vida, vamos
defender as mulheres que estão morrendo nesses açougues, nessas clínicas
clandestinas.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado lbrahim Jacob.
O Deputado lbrahim Jacob - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de

elogiar, desta Tribuna, a pena fácil dos jornalistas Aluísio Vieira Carneiro e
Manoel Hygino dos Santos, que fizeram, nos jornais "Estado de Minas" e
Hoje em Dia", uma homenagem a um ubaense ilustre, nosso conterrâneo,

que galgou todos os degraus, da vereança até a Presidência do Estado,
numa vida pública digna de exemplo para as gerações posteriores.

Falo de Raul Soares, cuja memória merece ser cultuada e perpetuada,
sobretudo neste momento em que Minas Gerais se organiza, na tentativa de
amenizar ou, quem sabe, até de derrubar esta preponderância do Estado de
São Paulo na política nacional. O que resultaria, se concretizado, numa
saudável e recomendável altemância de poder, já que temos nos destacado
pela pujança econômica, pela excelência na organização do sistema
educacional e em tantos outros importantes campos de desenvolvimento
social.

Filho de Ubá, nasceu em 1816 e faleceu em 1924. Foi descendente de
respeitável família da Zona da Mata. Dado curioso nas datas de nascimento
e morte; sua idade ficou repartida exatamente ao meio, entre dois séculos,
colocando-o na posição de quem contemplou, de um vértice, as perspectivas
de duas épocas e a evolução de duas inquietas gerações. Viveu nos dias
agitados da redenção dos escravos e da Proclamação da República. Assistiu
à pregação positivista e ouviu a clarinada do movimento modernista de
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1922.

Inserido nesse contexto de mutações, Raul Soares como que se armou
para os desafios e percalços das transições. Serviu-se de uma bagagem
cultural que lhe sobrelevaria o espírito e de uma bravura equilibrada, bem
diversa do ímpeto desarvorado. Não gostava do aplauso fácil, mas se
esmerava no cultivo de amizades leais.

Foi advogado, professor, intelectual, administrador e político militante, aqui
entendida a política em seu sentido alto e nobre. Foi Vereador, Presidente da
Câmara Municipal, Senador e Presidente do Estado de Minas Gerais. Na
administração pública direta, atuou como Secretário de Agricultura e do
Interior e Justiça de Minas, tendo servido ao Presidente Epitácio Pessoa
como Ministro da Marinha, na condição de único civil a dirigir aquela Pasta
no regime republicano, do qual foi dos mais apaixonados paladinos. Em
todas as variadas e complexas funções deu de si o melhor que pôde:
trabalho, zelo e probidade, sempre assistido pela inteligência fluida e uma
inexcedível capacidade de ação.

Ressaltam os jornalistas o preparo intelectual de Raul Soares que, se não
fosse absorvido pela vida pública, teria sido reconhecido como homem de
letras. Teria servido à Pátria através de seus livros, se a morte prematura
não o tivesse impedido de produzi-los.

Foi das mais notáveis figuras de Minas; vivendo apenas 48 anos, viveu
pouco, mas com intensidade e nobreza. Por essas razões é que diziam dele
alguns inimigos e adversários: "Nós o combatemos, mas nos orgulhamos de
possuí-lo".

Fica aqui nosso reconhecimento pela lembrança feliz dos jornalistas que
trazem a público, sobretudo para o conhecimento dos jovens, o nome deste
que representa uma inolvidável página na história do Estado. Nossa
homenagem, na pessoa de seus descendentes em Ubá e por este Brasil
afora, onde estiverem, para que não se apague da lembrança dos mineiros a
presença marcante, a passagem iluminada deste que é, com justiça, nome
de município, de praça e de instituto psiquiátrico, o inesquecível Raul
Soares.

Senhoras e senhores, por dever de oficio, cabe-nos, como membro do
PDT, trazer mais uma mensagem ao povo de nosso Estado.

Em 2418154, 43 anos, portanto, até o último domingo, em meio à agitada
crise política, suicidou-se o Presidente Getúlio Vargas. Os registros da época
informam que "a multidão, traumatizada, incendiava e quebrava tudo, numa
loucura coletiva".

E não era para menos. Considerado o "pai dos pobres;", fundador do
trabalhismo histórico, Getúlio transformou o Brasil. Éramos, na República
Velha, um País agrário, 70% da população vivia no campo, dedicada às
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monoculturas exportadoras de café, açúcar e borracha. O período getulista
marcou a implantação definitiva de uma sociedade industrial e urbana no
Brasil. Com a expansão industrial, aumentou-se o número de assalariados e,
com eles, o mercado. Diminuindo o poder político das oligarquias no plano
federal com o seu carisma, Getúlio transformou-se num mito e manteve-se
no poder desde 1930 até sua morte.

Com ele, transformamo-nos num Pais industrializado pelo mecanismo de
substituição de importações. O Estado ficou mais forte como agente
regulador e produtor direto em setores básicos da economia. Criou-se a
Companhia Siderúrgica Nacional - a CSN -, a Companhia Vale do Rio Doce,
nacionalizou-se a exploração dos recursos hidrelétricos e minerais
instituindo-se um Código de Aguas e Minas, criou-se a Companhia Nacional
de Álcalis, fundou-se o Banco de Desenvolvimento Econômico e promoveu-
se uma grande campanha nacionalista para criação da PETROBRAS.

Getúlio, além de empreendedor e progressista, cuidou da questão social,
até a época considerada apenas uma "questão de policia m . Em 1931 aprovou
a lei de sindicalização, fixou em oito horas o limite máximo para a jornada de
trabalho, regulamentou o trabalho da mulher e da criança, criou institutos de
previdência para diversas categorias e o Conselho Nacional de Previdência
Social, instituiu o imposto sindical, a Justiça do Trabalho, o contrato coletivo
regulado pelos sindicatos de empregados e empregadores. Protegeu o
trabalho em face do capital, através de toda uma legislação trabalhista e
previdenciária. E, mais importante, decretou o salário mínimo elevando o
poder aquisitivo das camadas mais pobres do povo. O salário mínimo seria
calculado a partir de um levantamento de preços em todo o território
nacional devendo corresponder ao valor dos gastos mínimos necessários à
sobrevivência de um trabalhador com alimentação, vestuário, moradia,
higiene e transporte.

Em 1943, reuniu toda a legislação social e trabalhista na CU, que até hoje
regulamenta as relações entre patrões e empregados.

Em agosto de 1945, com o fim da 23 Guerra, presidiu a formação do
Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - para representar os trabalhadores, com
quem se perfilava, nacionalista que era. O PTB, desde então, colocou-se
como uma terceira força entre a UDN e o PSD e teve grande penetração
popular. E foi exatamente dessa legenda que nasceu o nosso PDT,
ressurgido após a longa ditadura de 1964.

Getúlio teve seu viés autoritário e centralizador, sem dúvida. Mas foi
também o mentor da integração nacional, o reformador, o conciliador e o
pacifista, voltando ao poder em 1951 "nos braços do povo" ao som da
marcha: "Bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar'.

Seu legado foi enorme e sua morte violenta e comovente balançou os
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alicerces da Nação. Lembro aqui, em sua homenagem, algumas passagens
da carta-testamento: "Não querem que o trabalhador seja livre, que o povo
seja independente. Tenho lutado de peito aberto. Eu vos dei a minha vida,
agora ofereço a minha morte. Saio da vida para entrar na História".

E o que deixo aqui para nossa reflexão. Muito obrigado.
• Sr. Presidente - Com a palavra. o Deputado Carlos Pimenta.
• Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Si-as. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoal da imprensa, na manhã de hoje tive a oportunidade de
me encontrar com uma representação de usuários da empresa Encol, que
está aplicando um grande golpe não só em Minas Gerais, mas em.todo o
País. O que me chamou a atenção nesse encontro que tive com esses ex-
futuros proprietários de imóveis da Encol foi o drama que muitos deles me
relataram, mostrando a dificuldade que estão enfrentando com a possível
liquidação extrajudicial e falência dessa empresa, a maior empresa de
construção do Pais, uma empresa que deixou nada mais nada menos do que
42 mil pessoas sem poderem ter o seu imóvel. Vou passar alguns dados
estarrecedores, que mostram o tamanho do rombo e o calote que essa
empresa aplicou no País. São R$850.000.000,00 em dividas com Bancos;
R$380.000.000,00 que foram retirados indevidamente do balanço da
empresa em 1996; 710 mil obras paradas em todo o País;
R$1.400.000.000,00 que ainda são necessários para terminar os prédios
inacabados; 42 mil pessoas que compraram os imóveis e não os receberam;
11 mil funcionários que não recebem salário há mais de quatro meses. Esse
é o retrato de uma empresa que usou de muita gente importante, mas que,
principalmente, usou da boa-vontade das pessoas. Aqui em Belo Horizonte
são inúmeros imóveis que estão inacabados ou que já estão acabados, mas
estão hipotecados, presos às instituições bancárias, sem que possam ser
repassados aos usuários.

Isso nos mostra, Sr. Presidente, como é fácil "dar o cano', como é fácil dar
calote no Pais. O pior, o que nos causa indignação, revolta e até mesmo
raiva, é a impunidade dessas pessoas, que usam e abusam de instituições
bancárias e financeiras, muitas delas ligadas ao Governo Federal e aos
Governos Estaduais, Abusam da boa-vontade, enganam as pessoas, fazem -
como fizeram -' as pessoas dispor de pequenos imóveis, de lotes, de
veículos, para poder dar entrada na compra de apartamento-fantasma. Já
sabiam que não iam entregar os apartamentos porque as falcatruas e
'maracutaias" já vêm acontecendo há algum tempo. E ficam na impunidade,
decretam a falência, colocam 11 mil funcionários no olho da rua, mas os
bacanas, os proprietários das empresas estão com suas mansões em
Brasília. Tiraram as empresas que não estavam dando prejuízo e colocaram
em nome de terceiros, os testas-de-ferro. Fizeram empréstimos em
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favorecimento a grupos de diretores e a familiares do dono dessa empresa.

A impunidade está ai, e as pessoas estão sem receber seus imóveis.
Agora mesmo houve em nosso salão a representação dos funcionários, que
estão há quatro meses sem receber salários, numa situação deveras
engraçada. Eles nos pedem apoio para evitar a falência dessa massa falida,
desse pessoal que não tem nenhuma consideração com as pessoas, para
que eles possam, pelo menos, ter a possibilidade de continuar no emprego
ou poder receber seus recursos.

Isso é praxe no País. No Norte de Minas tivemos vários maus exemplos
dessa natureza, quando muitas empresas se instalaram usufruindo recursos
e incentivos fiscais da SUDENE. Ficaram dez anos com as portas abertas e,
quando terminou a época das vacas gordas eles simplesmente decretaram a
falência das empresas, colocaram o dinheiro no bolso e "cascaram fora" de
Montes Claros.

Quero encerrar, Sr. Presidente, chamando a atenção desta Casa e, de uma
maneira muito particular, da Comissão de Direitos e Garantias Fundamentais
e da Comissão de Defesa do Consumidor, para que esta Casa possa
também entrar nessa briga, possa também haver alguma ação em favor dos
funcionários, mas, principalmente, em favor das pessoas que já pagaram,
continuam a pagar e que hoje vêem a esperança indo embora por falta de
uma ação mais concreta desta Casa, do Governo do Estado e da própria
justiça. E, por outro lado, temos os donos da empresa que nunca vão falir,
que estão com seus imóveis certinhos, com seus recursos em contas no
exterior, nos Bancos suíços, e essa gente deu um cano desse tamanho em
centenas e centenas de pessoas de Belo Horizonte, de Minas Gerais e em
milhares de pessoas do País. Muito obrigado.

r PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Ermano Batista) - Esgotada a hora destinada a

esta parte, a Presidência passa à 22 Parte da reunião, com a 1a Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a
votação de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da
próxima reunião ordinária.

Questão de Ordem
O Deputado José Militão - Sr. Presidente, como V. Exa. pode ver, somos

apenas 13 Deputados neste Plenário. Pediria a V. Exa. que encerrasse a
reunião, de plano.
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ENCERRAMENTO

O Sr. 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 logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, e
para a ordinária deliberativa 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 r REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO PARA INVESTIGAR, NO PRAZO DE 120 DIAS, A FALTA DE
REPASSES DO TESOURO ESTADUAL AO IPSEMG, NO PERÍODO DOS

ÚLTIMOS DEZ ANOS, DAS PARCELAS REFERENTES À CONTRIBUIÇÃO
DOS SERVIDORES E DA RESPECTIVA COTA DE RESPONSABILIDADE
DO ESTADO, EM CUMPRIMENTO AOS ARTS. 29 E 30 DA LEI N°9.380,
DE 18 DE DEZEMBRO DE 1996, E, AINDA, APURAR OS MOTIVOS QUE

LEVARAM A IRREGULARIDADES NO GERENCIAMENTO DO INSTITUTO
Às dez horas e trinta minutos do dia dezenove de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Miguel Martini, Luiz Fernando Faria, Anderson Adauto e Gilmar
Machado, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,
o Presidente, Deputado Miguel Martíni, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Anderson Adauto que proceda a leitura da ata da reunião anterior,
que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a ouvir o Dr. Roberto Pimentel Dias,
médico do IPSEMG. Dando prosseguimento, o Deputado Gilmar Machado
apresenta requerimento em que solicita seja o Dr. José Maria Borges,
Presidente do IPSEMG, convidado a comparecer nesta Comissão, com o
objetivo de prestar esclarecimentos sobre as declarações dadas â imprensa
no último dia 12, sobre uma suposta recomposição da reserva técnica do
Instituto e, ainda, que se encaminhem a esta Comissão os documentos
comprobatórios do fato. Submetido a votação, é aprovado o requerimento.
Em seguida, o Presidente convida o Dr. Roberto Pimentel Dias para tomar
assento à mesa e, após ler o disposto no art. 4 0 , inciso II, da Lei Federal n°
1.579, concede a palavra ao convidado, para que informe à Mesa sua
qualificação e faça suas considerações iniciais. Registra-se, neste momento,
a chegada dos Deputados José Braga e Sebastião Costa. Em seguida, são
iniciados os questionamentos. Fazem uso da palavra os Deputados Gilmar
Machado, José Braga e Miguel Martini, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a
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próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Gados Pimenta - Luiz Fernando Faria -

Sebastião Costa (com ressalva).
ATA DA 7a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
As dezesseis horas e dez minutos do dia dezenove de agosto de mil

novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Hely Tarqüínio, Wilson Pires (substituindo este ao Deputado
Ermano Batista, por indicação da Liderança do PFL), Gil Pereira e Gilmar
Machado, membros da Comissão de Constituição e Justiça; Arnaldo Feriria,
Antônio Andrade, Wilson Pires e Marcos Helênio, membros da Comissão de
Administração Pública. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Hely Tarqüinio, 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. Após, a Presidência informa
que a reunião tem a finalidade de apreciar os Pareceres para o 1 0 Turno dos
Projetos de Lei n

o
s 1.291197, do Deputado Gil Pereira, que dispõe sobre o

licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte remunerado de
passageiros e dá outras providências; e 1.296197, do Governador do Estado,
que dá nova redação ao art. 30 da Lei n° 10.624, de 1611192. O Presidente
informa que, nos termos regimentais, foram designados relatores nas
Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública,
respectivamente, os Deputados Gilmar Machado e Marcos Helênio (Projeto
de Lei n° 1.291197) e Ermano Batista e Antônio Andrade (Projeto de Lei n°
1.296197). O Presidente indaga ao Deputado Gilmar Machado se está em
condições de emitir seu parecer. O relator apresenta requerimento,
solicitando sejam convidados os representantes da sociedade civil os quais
menciona, a fim de debaterem, com essas Comissões, o teor e as prováveis
repercussões do Projeto de Lei n° 1.291197. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. A seguir, o relator solicita prazo para emitir seu
parecer, o que é concedido pelo Presidente. Passa-se à apreciação do
Parecer para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.296197. Devido à ausência do
relator na Comissão de Constituição e Justiça, o Presidente redistribui a
matéria ao Deputado Marcos Helênio, que solicita prazo regimental para
emitir o seu parecer, o qual é concedido pela Presidência. O Deputado
Gilmar Machado apresenta requerimento, em que solicita seja convidado o
Secretário de Estado da Habitação, Dr. Silvio Mitre, para debater, com essas
Comissões, o Projeto de Lei n° 1.296197. Colocado em votação, é o
requerimento aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
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agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva - Elbe Brandão - Antônio Genaro

- Gilmar Machado - Marcos Helênio - Leonídio Bouças - Ivair Nogueira -
Sebastião Navarro Vieira - Gil Pereira - Sebastião Helvécio.

ATA DA lia REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR

Às dezesseis horas e quinze minutos do dia vinte de agosto de mil
novecentos e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os
Deputados Geraldo Nascimento, Ambrósio Pinto, Antônio Andrade, João
Leite e Wanderley Ávila (este substituindo ao Deputado José Militão, por
indicação da Liderança do PSDB), membros da Comissão supracitada. Estão
presentes, também, os Deputados José Bonifácio e Ajalmar Silva. 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. Após, a Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e a ouvir representantes de entidades
públicas e privadas, que discutirão, em audiência pública, o Projeto de Lei n°
770196. A seguir, a Presidência registra a presença dos Srs. Jasson Simões
e AfIton Batista, representantes do Dr. Gibrain Souza Couri, Superintendente
da Polícia Rodoviária Federal; Capitão Márcio Antônio de Miranda,
representante do Major Luiz Carlos Lima, da Polícia Rodoviária Estadual;
Srs. Sérgio Vieira de Souza e Lindberg Ribeiro Garcia, representantes do Dr.
Mauro Roberto Soares Vasconcellos, Diretor-Geral do DER-MG; Rubens
Lessa Carvalho, Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros do Estado de Minas Gerais - SINDPAS -; Sra. Rosana Antunes,
representante do Movimento das Famílias das Vitimas do Trânsito, e dos
demais participantes. Ato contínuo, o Presidente passa a palavra ao
Deputado João Leite para que explique o objetivo da reunião, e, após, é
concedida a palavra aos convidados para que façam as suas exposições
sobre o assunto em tela. O Deputado José Bonifácio tece considerações
relativas ao Projeto de Lei n° 770196, do Deputado João Leite. Abre-se amplo
debate entre os convidados e Deputados, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência agradece a participação dos convidados, pelos
valiosos subsídios trazidos aos trabalhos 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, 26 de agosto de 1997.
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Geraldo Nascimento, Presidente - José Militão - Ambrósio Pinto - Antônio

Andrade - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA 010 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.028/96
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Wanderley Ávila, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Loja Maçônica Inconfidência, com sede no
Município de Teófilo Otôni.

Após ser publicada, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade na forma apresentada.

Cabe agora a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no
1 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A referida entidade vem, desde a sua fundação, em 1985, difundindo o

aperfeiçoamento moral, social e intelectual do homem, bem como
promovendo e incentivando empreendimentos de cunho educacional e
cultural. Como tem cumprido as suas finalidades filantrópicas e
educacionais, justo se faz declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n o 1 .028196

no 1 0 tumo, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.200/97
Comissão de Saúde e Ação Social

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

propõe seja declarada de utilidade pública a Cáritas Diocesana de Almenara
- CDA -, corri sede no Município de Almenara.

Aprovado o projeto no 1° turno, na forma proposta, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 tumo, nos termos do art.
104, 1, "ao , do Regimento Interno.

Fundamentação
A CDA tem como objetivo praticar a filantropia e desenvolver outras

atividades em prol da melhoria das condições de vida da comunidade.
Renovando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

entendemos ser pertinente declarar de utilidade pública a entidade
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mencionada, tendo em vista a relevância de seus trabalhos oferecidos aos
segmentos carentes.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação, no 20 turno, do Projeto de Lei

no 1.200197 na forma original.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Jorge Hannas, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.252197
Comissão de Saúde e Ação Social

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

propõe seja declarada de utilidade pública a Associação Feminina dos
Moradores do Conjunto Jatobá IV, 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 1 0 turno, em obediência ao que dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
A mencionada entidade promove a assistência social e congrega os

moradores do Conjunto Jatobá IV em tomo das necessidades e dos
interesses comuns. Além disso, empreende esforços junto às autoridades
govemamentais para que sejam melhoradas as condições de vida no bairro.

A aprovação deste projeto de lei certamente contribuirá para que essas
importantes iniciativas sejam bem-sucedidas.

Conclusão
- Pelas razões aduzidas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.252197 no 1 0 turno, na forma original.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.257197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Francisco Ramalho, o projeto de lei em análise

propõe seja declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais - APAE de Pimenta, com sede no Município de Pimenta.

Submetida a matéria, preliminarmente, à Comissão de Constituição e
a	Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação e apresentou a Emenda

n° 1, deve esta Comissão, agora, deliberar conclusivamente sobre o projeto
g	no 1 0 turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
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A reintegração do excepcional na sociedade e a assistência que lhe é

prestada pela APAE de Pimenta sintetizam o espírito filantrópico da entidade
e os bons serviços por ela oferecidos à sociedade.

Para levar avante esse trabalho, a APAE desenvolve a cultura
especializada e o treinamento de pessoal destinado a educar o portador de
deficiência.

Por isso, julgamos oportuno que a Associação seja declarada de utilidade
pública.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.257197 com a

Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.264/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado José Henrique, visa a declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Divino do Traíra - ACODI -,
com sede no Município de Engenheiro Caldas.

A proposição foi distribuída, para exame preliminar, à Comissão de
Constituição e Justiça, que não encontrou óbice à sua tramitação.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para o 1 0 turno de deliberação
conclusiva, em cumprimento das normas regimentais.

Fundamentação
A Associação mencionada trabalha para promover o desenvolvimento

comunitário do distrito que lhe dá nome.
Entre os serviços por ela prestados, destacam-se o levantamento e o

encaminhamento de soluções para problemas de infra-estrutura urbana.
Dessa forma, é justo que a entidade seja declarada de utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões exaradas, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.264197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.265197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o Projeto de Lei n° 1.265197 visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Aposentados e Pensionistas
de Betim e Igarapé - ASAPEBI -, com sede no Município de Betim.

A matéria foi objeto de exame preliminar pela Comissão de Constituição e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade e
apresentou-lhe a Emenda n° 1. Vem, agora, o projeto a esta Comissão para
o V turno de deliberação conclusiva, conforme preceituam as disposições
regimentais.

Fundamentação
A entidade em questão vem prestando importante contribuição â

comunidade, uma vez que tem como principal objetivo dar solução aos
problemas enfrentados por aposentados e pensionistas. Para isso,
proporciona-lhes apoio, solidariedade e promoção social, além de
representá-los perante os poderes públicos.

Fica demonstrado, pois, que o trabalho já realizado pela instituição a toma
merecedora do título declaratôrio de utilidade pública ora proposto.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação, no V turno, do Projeto de

Lei n° 1.265197 com a Emenda n° 1, oferecida pela Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.270197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.270197, de autoria do Deputado Ronaldo

Vasconcellos, visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
do Distrito de Quilombo - ASCODIQ -, com sede no Município de
Sabinópolis.

Preliminarmente, foi a matéria encaminhada á Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou. Vem ela, agora, a esta Comissão para

t	deliberação conclusiva, em cumprimento às disposições regimentais.
Fundamentação

A entidade a ser beneficiada exerce atividades de caráter assistencial,
tendo em vista, principalmente, melhorar o nível de vida da comunidade

: local. Para a concretização desse objetivo, além de outros, auxilia na
elaboração e na execução de programas voltados para as áreas de saúde,
higiene, cultura e educação.

Consagrando-se o seu trabalho como necessário e importante, fica
justificada a declaração de sua utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.270197 no 1 0 tumo, com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.
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Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.271197
Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Turismo e Lazer

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

análise tem por objetivo declarar de utilidade pública o União Esportivo
Futebol Clube, com sede no Município de Belo Horizonte.

Preliminarmente, a proposição foi examinada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade
e legalidade, na forma apresentada.

Dando continuidade ao processo, cumpre a esta Comissão agora deliberar
conclusivamente sobre a matéria, conforme dispõe o Regimento Interno.

Fundamentação
Consoante o seu estatuto, o União Esportivo Futebol Clube é entidade de

direito privado, sem fins lucrativos, cujo propósito essencial é a prática do
futebol amador. Desenvolve, ainda, atividades sociais tais como torneios,
campeonatos e viagens recreativas e culturais, com o fim de promover a
integração dos associados.

Afiguram-se-nos, portanto, relevantes as suas ações, em face do que
reconhecemos a oportunidade de declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.271197

no 1 0 turno, na forma originária.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Marco Régis, relator.

PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.274/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.274197, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, visa a

declarar de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de
Paracatu - ADFP -, com sede no Município de Paracatu.

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 10
turno, na forma regimental.

Fundamentação
A entidade que se pretende beneficiar trabalha em prol do portador de

deficiência física, tendo em vista um objetivo primordial, que é lograr o seu
bem-estar no seio da comunidade. Para isso, proporciona-lhe serviços
voltados para o auxílio e a defesa de seus interesses, bem como assistência
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educacional, social e cultural.

Para que possa continuar com seu trabalho, reconhecemos a necessidade
e a conveniência de se declará-la de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.274197 no 1 0 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 01° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.275/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ronaldo Vasconcellos, o Projeto de Lei n°

1.275197 pretende declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro José Adão de Camargos e Adjacências, com sede
no Município de Iguatama.

A matéria foi objeto de exame preliminar pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.
Cabe, agora, a esta Comissão deliberar conclusivamente sobre o projeto, em
conformidade com o que preceituam as normas regimentais.

Fundamentação
A entidade a ser beneficiada tem como propósito o desenvolvimento da

comunidade. Para isso, realiza atividades corno prestação de serviços
sociais, elaboração de propostas de trabalho e promoção de cursos
profissionalizantes.

Por entendermos que o seu trabalho concorre para atenuar as
desigualdades sociais, é importante que esta Casa reconheça a sua utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, somos pea aprovação do Projeto de Lei n° 1.275197 na

forma proposta.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Adelmo Carneiro Leão, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.159/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
O Projeto de Lei n° 1.159197, do Deputado Gil Pereira, visa a declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE
de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, nos termos
regimentais.
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Fundamentação

A referida Associação exerce atividade de grande alcance social, pois
presta assistência a pessoas portadoras de deficiência.

Para atingir seus objetivos, reúne recursos materiais e pessoal capacitado
para proporcionar educação e reabilitação a essas pessoas. Procura,
também, amenizar o seu sofrimento e melhorar suas condições de vida.

Portanto, ratificamos o posicionamento desta Comissão no 1 0 turno,
considerando que a instituição é merecedora da declaração de sua utilidade
pública.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.159/97

no 20 turno, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.209/97
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Djalma Diniz, o projeto de lei em análise objetiva

declarar de utilidade pública o Movimento Jovem Jeová - Jiré - MOVIJ -,
com sede no Município de Belo Horizonte.

Após aprovação do projeto no 1 0 tumo, sem emenda, cabe a esta
Comissão deliberar conclusivamente sobre a matéria no 2 0 turno, em
cumprimento dos trâmites regimentais.

Fundamentação
O MOVIJ desenvolve ações com vistas ao tratamento e à recuperação de

pessoas afetadas pelo uso indevido de drogas e pelo abuso de álcool.
Em virtude da natureza das suas atividades, de grande importância para a

organização social, ratificamos o entendimento desta Comissão sobre a
matéria no 1 0 turno, pois entendemos ser justo e oportuno outorgar-lhe o
título declaratótio de utilidade pública.

Conclusão
Em vista do relatado, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.209197

no 20 tumo, na forma apresentada.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Wilson Pires, relator.

PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.224197
Comissão de Saúde e Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epígrafe visa a

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais - APAE de Guimarânia, com sede no Município de Guimarânia.
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Aprovado o projeto no 1 0 turno, sem emenda, cabe agora a esta Comissão

deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Fundamentação
Confirmando o posicionamento anterior desta Comissão sobre a matéria,

reconhecemos a importância em se declarar de utilidade pública a entidade
mencionada, tendo em vista a relevância de seus trabalhos assistenciais,
filantrópicos e educacionais em prol da integração do excepcional na
sociedade.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.224197

no 20 turno, na forma proposta.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
Jorge Hannas, relator.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 287a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 27 DE AGOSTO DE 1997
Presidência do Deputado Francisco Ramalho

SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO
EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofício n° 29197 (encaminha relatório
de atividades do 2 0 trimestre de 1997), do Presidente do Tribunal de Contas -
Ofícios - Apresentação de Proposições: Projetos de Lei n°s 1.347 a 1.350197
- Requerimentos dos Deputados Mauri Torres e Paulo Piau - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Wandertey Ávila (2) e Maria Olivia - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Ronaldo Vasconcellos, Raul Lima Neto e
Paulo Schettino - 23 PARTE (ORDEM DO DIA): ja Fase: Abertura de
Inscrições - Palavras do Sr. Presidente - Designação de Comissões:
Comissão Especial para Proceder a Estudos sobre a Situação dos Hospitais
Integrantes da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG -
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à
Constituição n° 42/97 - Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Indicação dos Nomes dos Professores Pe. Geraldo Magela Teixeira, Maria
Eliana Novaes, Maria Lisboa de Oliveira e Clémenceau Cflíabi Saliba, para
integrarem o Conselho Estadual de Educação - Leitura de Comunicações
Apresentadas - Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei n° 717196; aprovação - Votação de Requerimentos:
Requerimentos dos Deputados Paulo Piau e Mauri Torres; aprovação -
Requerimento n° 2.168197; aprovação com a Emenda n° 1 - Requerimentos
n°s 2.192 e 2.210197; aprovação - 23 Fase: Questão de ordem-
ENCERRAMENTO - ORDEM DO DIA.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Elmo Braz - Ivo José - Mana

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alencar da
Silveira Júnior - Álvaro Antônio - Ambrósio Pinto - Anderson Adauto -
Anivaldo Coelho - Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Antônio Roberto - Arnaldo Canarinho - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão
- Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Djalma
Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista - Geraldo da Costa
Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil Pereira - Glycon
Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lbrahim Jacob - João Batista de Oliveira - João
Leite - Jorge Hannas - José Bonifácio - José Braga - José Henrique - José
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Maria Barros - José Militão - Kemil Kumaira - Leonídio Bouças - Luiz
Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio - Mauri Torres - Miguel
Barbosa - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Piau -
Paulo Schettino - Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêmolo Aloise -
Roberto Amaral - Ronaldo Vasconceilos - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - Às 14h15rnin, 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.

13 PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- O Deputado Ivo José, 20- Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- A Deputada Maria OlIvia, 5aSecretária, nas funções de 1°-Secretário, lê

a seguinte correspondência:
OFÍCIOS

N° 29197, do Sr. João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado, encaminhando o relatório de atividades do Tribunal
relativo ao 20 trimestre de 1997. 'À Comissão de Fiscalização Financeira.

Do Sr. Celso de Mello, Presidente do Supremo Tribunal Federal,
comunicando que, na sessão plenária de 1318197, esse Tribunal deferiu, em
parte, pedido de medida cautelar referente à Ação Direta de
Inconstitucionalidade n° 1.648.

Do Sr. Cláudio Roberto Mourão da Silveira, Secretário de Administração,
informando, em atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça, que
não há óbice à aprovação do Projeto de Lei n° 1.122197. (- À Comissão de
Justiça.)

Da Sra. Cristina Maria Straessli Pinto, Superintendente Estadual Substituta
do INSS, informando, em atenção a requerimento do Deputado Paulo
Schettino (instalação de um posto de benefício no Município de Capelinha),
que o assunto está sendo estudado.

Do Sr. Estevam Jesuino de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, encaminhando, em atenção a requerimento da Comissão de
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Justiça, resposta do Tribunal de Justiçado Estado à consulta sobre o nome
do fórum do Município de Patrocínio. (- A Comissão de Justiça.)

Do Sr. Estevam Jesuíno de Las Casas, Superintendente Central de
Administração de Transportes, Imóveis e Serviços da Secretaria de
Administração, informando, em atenção a requerimento do Deputado
Geraldo Rezende (doação do imóvel onde funciona a Câmara Municipal de
Campina Verde a esse município), sobre os documentos necessários a tal
transação. (-Anexe-se ao Requerimento n° 2.070197.)

Do Sr. Maurício Vicente Las Casas, Diretor de Bens Imóveis da Secretaria
de Administração, comunicando, em atenção a requerimento da Comissão
de Justiça (situação do imóvel a que se refere o Projeto de Lei n° 1.241197),
que a Secretaria do Trabalho foi consultada e assim que houver resposta a
Comissão será informada. (- À Comissão de Justiça.)

Do Sr. Antônio Carlos Pereira, Diretor-Presidente da BHTrans,
comunicando que esse órgão se fará representar pelo Sr. Angel Equinoa,
Gerente de Táxi e Transporte Escolar, na reunião conjunta das Comissões
de Justiça e de Agropecuária em que se discutirá o Projeto de Lei n°
1.291/97.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 1.347197
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores de

Alvorada de Minas - ACOMAM -, com sede no Município de Alvorada de
Minas.

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

Moradores de Alvorada de Minas - ACOMAM -, com sede no Município de
Alvorada de Minas.

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 1997.
Alencar da Silveira Júnior
Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores de Alvorada de

Minas - ACOMAM - tem como finalidade primordial desenvolver atividades
assistenciais, beneficentes ou filantrópicas, promovendo a união e
coordenando a ação dos participantes mediante a discussão dos problemas,
o encaminhamento de soluções e a divulgação dessas atividades. A entidade



429
ainda estimula o intercâmbio e o bom convívio entre os moradores por meio
de promoções sociais, desportivas e culturais, sem distinção de raça, cor,
nacionalidade, sexo, condição social, convicção política ou religiosa.

Diante disso, entendemos que a aludida entidade merece o título
declaratório de utilidade pública no âmbito estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.348/97
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo, com

sede no Município de Nanuque.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarado de utilidade pública o Lar dos Idosos São Vicente

de Paulo, com sede no Município de Nanuque.
Art. 2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Trata a proposição de declarar de utilidade pública o Lar dos

Idosos São Vicente de Paulo, sociedade civil com personalidade jurídica,
sem fins lucrativos, que tem por objetivo assistir idosos que não disponham
de rendimentos e de familiares a quem possam recorrer.

A entidade zela pela integridade física e moral das pessoas por ela
acolhidas, proporcionando-lhes assistência social, material e espiritual e
reconhecendo sua dignidade, na medida em que possibilita, de acordo com
suas habilidades, aptidões e limitações, desempenharem alguma atividade,
fazendo com que se integrem na sociedade.

Além dessas considerações, é importante ressaltar que o trabalho
realizado pela instituição tem por meta estimular a sensibilidade e a
solidariedade humanas, que hoje se encontram adormecidas em nossa
sociedade.

Pelo que foi dito, o Lar dos Idosos São Vicente de Paulo merece o titulo
declaratório de utilidade pública proposto neste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
ml. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.349197
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 -
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ABP -, com sede no Município de Montes Claros.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 26 de agosto de 1997.
Miguel Martini
Justificação: Fundada em 3016191, a Associação Bom Pastor, entidade

sem fins lucrativos, tem personalidade jurídica própria e foro em Montes
Claros.

De acordo com o estatuto da ABP, seu objetivo é a promoção e o
desenvolvimento integral da pessoa humana. Dessa forma, suas atividades
abrangem os aspectos culturais, evangélicos e catequéticos, bem como a
prática da filantropia.

Para a consecução de seus objetivos, a entidade promove cursos,
seminários, palestras e atividades comerciais, industriais, agrícolas,
esportivas e de prestação de serviços, inclusive edição de livros, revistas e
jornais e exploração dos ramos de telecomunicações e radiodifusão. Além
disso, presta assistência educacional, médico-sanitária e médico-
odontológica a pessoas carentes.

Isso posto, fica evidente o cunho social da ABP e, conseqüentemente, a
oportunidade de se reconhecer a sua relevância para a comunidade carente
de Montes Claros. Dessa forma, é justo outorgar-lhe o título declaratório de
utilidade pública.

Contamos, pois, com o indispensável apoio dos colegas parlamentares
para que a proposta de lei ora apresentada tenha pronta aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social, para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o
art. 104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 1.350197
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Paula Cândido o imóvel

que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Paula

Cândido imóvel constituído de terreno com área de 8.770m2 (oito mil
setecentos e setenta metros quadrados), situado no lugar denominado
Andorinha, no perímetro urbano da sede do referido município, registrado
sob o n°6.331, no livro 2, no Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de
Viçosa, conforme o 30 traslado da escritura pública de doação, lavrado a lis.
n° 066 do livro 66, no Cartório de Paz, Notas e Registro Civil da Pessoas
Naturais da mesma comarca.

Parágrafo único - O imóvel descrito no "caput" deste artigo destina-se à
construção de praça de esportes.
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Art. 20 - O imóvel objeto desta 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. 30 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Mauri Torres
Justificação: Com a doação pretendida, deseja a Prefeitura Municipal de

Paula Cândido construir na área mencionada no projeto uma praça de
esportes, que, além de promover atividades desportivas e recreativas,
contribuirá para o congraçamento da comunidade local.

Por tratar-se de iniciativa de elevado alcance social, espero contar com o
indispensável apoio dos nobres pares nesta Casa para que a proposição em
apreço seja aprovada, dando prosseguimento à concretização dos projetos
idealizados pelo Executivo municipal em favor da sociedade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização
Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 103, inciso 1, do
Regimento Interno.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Mauri
Torres e Paulo Piau.

COMUNICAÇÕES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados

Wanderley Ávila (2) e Maria Olivia.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ronaldo Vasconcellos.
• Deputado Ronaldo Vasconcellos* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, pessoas presentes nas galerias, Assessoria da Casa, imprensa,
apresentei há poucos dias à Assembléia Legislativa um projeto autorizando o
Governo do Estado a implantar um programa de restrição à circulação de
veículos automotores na Região Metropolitana de Belo horizonte. Esse
projeto já começa a tramitar nesta Casa. A Comissão de Constituição e
Justiça, por intermédio de seu Presidente, Deputado Hely Tarqüinio,
designou o Deputado Antônio Júlio para emitir parecer sobre a
constitucionalidade, a legalidade e a juridicidade da nossa idéia. Depois,
esse projeto vai também para as Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Para mostrar que não queremos
açodamento na discussão dessa matéria importante para a região
metropolitana, tanto no aspecto do trânsito quanto no aspecto da poluição do
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ar, fiz questão absoluta de requerer que também a Comissão de Meio
Ambiente tenha participação na discussão desse nosso projeto de lei, e a
Presidência já deferiu nosso requerimento.

Mas eu gostaria de aproveitar a oportunidade para chamar a atenção dos
Srs. Deputados, das Sras. Deputadas, da imprensa e das pessoas que estão
nas galerias desta Casa para dizer que, ao lado desta idéia principal, que
tem dois objetivos - desafogar o trânsito e melhorar as condições do ar da
Região Metropolitana de Belo Horizonte -, vamos conseguir com os debates
melhorias que eu chamaria de indiretas em relação â nossa idéia.

A Região Metropolitana de Belo Horizonte hoje já trabalha com o óleo
diesel tipo B, que é o óleo diesel já considerado metropolitano, mas que tem
na sua composição 0,5% do elemento químico enxofre, que é um poluente
muito perigoso, que nos traz preocupações, porque não só prejudica a
qualidade do ar como a saúde das pessoas, notadamente das crianças com
menos de 5 anos e dos idosos com mais de 65 anos.

Eu gostaria de dar uma boa notícia a esta Casa. O Departamento Nacional
de Combustíveis - DNC - determinou, e a nossa Refinaria Gabriel Passos,
em Betim, já está em condições de fazer o refino do petróleo para oferecer a
toda a Região Metropolitana de Belo Horizonte o óleo diesel classe C, que é
aquele que tem na sua composição apenas 0,3% de enxofre. Vamos passar,
então, de um óleo com 0,5% de enxofre para um óleo com 0,3% de enxofre
a partir de janeiro de 1998. Na verdade, a REGAP já tinha condições de
obedecer a essas determinações a partir de outubro de 1997, mas outras
cidades metropolitanas do Brasil não tiveram essa condição, e o DNC achou
por bem passar de outubro de 1997 para janeiro de 1998 a obrigatoriedade
de as regiões metropolitanas de algumas cidades brasileiras utilizarem esse
tipo de combustível, que é muito menos poluidor que o tipo 6, com 0,5% de
enxofre na sua composição, e muito menos ainda, é lógico, que o tipo A,
usado ainda em algumas cidades, que tem 1% de enxofre em sua
composição.

O que isso tem que ver com a qualidade de vida do cidadão da região
metropolitana? Significa que vamos ter um óleo diesel, que é muito
consumido pelos caminhões e ônibus, de muito melhor qualidade, com a
capacidade poluidora muito mais abrandada, vamos dizer assim. A partir de
janeiro de 1998, todo o óleo diesel consumido na Região Metropolitana de
Belo Horizonte será o diesel metropolitano, com a participação de 0,3% de
enxofre em sua fórmula de composição. A PETROBRÁS nacional, a nossa
Refinaria Gabriel Passos e o Departamento Nacional de Combustíveis já
trabalham para que a partir do ano 2000 o enxofre participe apenas com
0,2% na composição do óleo diesel.

Esses objetivos indiretos, essas conseqüências indiretas se relacionam
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muito com a nossa idéia de termos aqui na RMBF-t um programa de restrição
à circulação de veículos automotores.

Gostaria de lembrar também a questão das nossas estações medidoras da
quantidade e da qualidade do ar, que serão melhoradas e ampliadas em
número aqui em Belo Horizonte e na nossa região metropolitana, para que
os Deputados e Deputadas tenham conhecimento. Temos hoje em
funcionamento apenas duas estações medidoras de quantidade e qualidade
de poluentes do ar da nossa região metropolitana. Uma terceira estação,
situada em Betim, teve que ser desativada por problemas físicos da escola
onde era instalada. Mas a PETROBRAS, digo, a REGAP está acertando com
a Prefeitura Municipal de Betim outro local para a instalação dessa terceira
unidade de medição de poluentes do ar na nossa região metropolitana.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte, tão bem
dirigida pelo jornalista Paulo Loil, secundado pelo nosso competente
companheiro Roberto Messias Franco, também já está trabalhando para a
instalação, no território da Capital do Estado, de mais três unidades
medidoras de poluentes da atmosfera da nossa Capital e, por via de
conseqüência, da RMBH. Mas queremos mais, e podemos dizer que, em
contato mantido com a PETROBRAS, volto a repetir, com a REGAP -
Refinaria Gabriel Passos, que é aqui na nossa vizinha cidade de Betim,
soubemos que ela está disposta a participar da instalação de mais cinco
unidades de medição desses poluentes atmosféricos aqui na região
metropolitana, perfazendo um total de 11 unidades de medição, o que, tenho
certeza, é mais do que razoável e mais do que o necessário.

E importante nos preocuparmos com essa questão, meus senhores e
minhas senhoras, porque algumas cidades do mundo que não tiveram essa
preocupação hoje têm que gastar fábulas, milhões de dólares para recuperar
a qualidade do ar. Eu citaria, para fugir do exemplo notório de Cubatão, a
cidade de Santiago do Chile, que vai gastar a quantia de R$600.000.000,00,
volto a repetir, R$600.000.000,00 para trabalhar na recuperação do ar
poluído.

Gostaria de abrir parêntese para lembrar com os senhores e senhoras dois
aspectos. Em primeiro lugar, R$600.000.000,00 é a metade do orçamento
anual ou praticamente a metade do orçamento anual da Prefeitura Municipal
de Belo Horizonte para todas as atividades públicas que ela tem que realizar.
Quero lembrar que temos que trabalhar com o principio da precaução, com o
princípio da prevenção, para não trabalhar com a questão da correção, que é
muito mais cara, difícil e demorada. Não precisamos ter a visão apocalíptica,
a visão de fim de mundo, não, mas quem mora em Belo Horizonte, quem
mora na Região Metropolitana de Belo Horizonte, quem gosta desta cidade,
quem gosta dessa região, quem legisla em termos de Minas Gerais deve nos
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ajudar na discussão, na votação de leis importantes para nossa Capital, para
nossa região metropolitana.

Chamarei a atenção, aqui no Brasil, para o caso de São Paulo, que serve
de exemplo ruim para nós. Eu diria que o ar de São Paulo é um ar doente,
que faz mal às pessoas, à flora e à fauna.

Aqui, em Belo Horizonte, não chegamos a esse nível de poluição, mas
gostaria de lembrar que essa estação medidora a que me referi, situada na
Praça da CEMIG, em Contagem, durante dois anos, do meio do ano de 1995
até o meio do ano de 1997, ultrapassou os limites permissíveis ou os limites
legais da poluição atmosférica, em alguns dos seus itens, por 22 vezes. A
ultrapassagem desses limites se deu 22 vezes, quando os organismos
internacionais nos dizem que ele só pode ser ultrapassado uma vez por ano.
Aqui, na região metropolitana, os limites permitidos para a poluição
atmosférica foram ultrapassados 22 vezes em dois anos. Significa, então,
que a questão da qualidade do ar já é preocupante. Devemos tomar medidas
preventivas, medidas de precaução, para que não sejam necessárias
medidas drásticas, caras e demoradas, no futuro. Há um ditado bem mineiro
que diz que é preferível prevenir a remediar. Sejamos mineiros, pratiquemos
a mineiridade, pratiquemos a precaução, pratiquemos a prevenção em
relação à qualidade do ar da cidade de Belo Horizonte e do trânsito da nossa
Capital.

Como são dois assuntos palpitantes que queremos debater com os nossos
companheiros Deputados, com as nossas companheiras Deputadas, gostaria
de dizer que, esta tarde, fico satisfeito em poder transmitir aos senhores e
senhoras essa boa noticia de um menor índice de enxofre na composição do
óleo diesel, que é consumido na nossa região metropolitana. Quero afirmar,
palavra da PETROBRAS, palavra da REGAP, que têm condições de
disponibilizar esse óleo denominado metropolitano classe C, que contém
apenas 0,3% de enxofre em sua composição, a partir de agora, outubro de
1997, mas que só vai entrar em funcionamento a partir de janeiro de 1998
por uma determinação do Departamento Nacional de Combustíveis - DNC.

Tive a oportunidade de apresentar na manhã de hoje, na nossa Comissão
de Meio Ambiente, presidida pelo companheiro Raul Lima Neto, um
requerimento convidando a Refinaria Gabriel Passos, convidando todas as
distribuidoras de óleo combustível na nossa região metropolitana,
convidando os Prefeitos da Região Metropolitana de Belo Horizonte para
uma reunião com a Comissão para debater essa questão. Queremos a
participação de todas as Prefeituras para que nos ajudem na divulgação
dessas informações e nos ajudem a trabalhar junto com a Comissão de Meio
Ambiente para que dotemos a nossa região metropolitana, se não de um ar
limpo, pelo menos de um ar menos poluído, como já acontece na cidade de
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São Paulo.

Queria dizer a todos os senhores e a todas as senhoras que vamos fazer
essa reunião e gostaríamos que nossos companheiros, Deputados e
Deputadas, dela participassem. Deverá se realizar no dia 10 de setembro,
numa quarta-feira, na Comissão de Meio Ambiente, com os Prefeitos da
região metropolitana e com as distribuidoras de óleo diesel que trabalham na
região. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Deputado Raul Lima Neto - Exmo. Sr. Deputado Francisco Ramalho,

Srs. Deputados, imprensa, meus senhores, minhas senhoras, nós ouvimos
agora de nosso antecessor, Deputado Ronaldo Vasconcellos, com o
brilhantismo que lhe é peculiar, a defesa de nosso ecossistema, de nosso
meio ambiente, um convite que ele estende a todos para uma audiência
pública em que a Refinaria Gabriel Passos irá provar que está trabalhando
para despoluir os ares de nosso Brasil.

Queremos ver também se, quem sabe, nessa oportunidade os Diretores da
refinaria possam chegar à conclusão de que mais de 5 mil empregados que
a Gabriel Passos mantém ali, por sistema de terceirização, pais e mães de
família recebendo salários miseráveis, sofrem de poluição do sentimento e
da alma. Esperamos que a nossa refinaria despolua não somente os nossos
olhos, produzindo um novo Brasil com menos teor de enxofre, mas também
a consciência do direito, para que se tome um exemplo, um arquétipo, um
paradigma para todos nós de uma empresa honesta, consciente, humana e
realmente brasileira, porque a Nação é o povo brasileiro e não as empresas,
as estatais.

Mas parabéns, Deputado Ronaldo Vasconcellos. Vejo que nós fazemos
coro na defesa do meio ambiente, do ecossistema, porque entendemos que
a natureza é um organismo vivo, como o homem é vivo também, e que não
somente se vinga mas também retribui. No momento em que nós passarmos
a nos preocupar, a trabalhar no sentido da melhoria da qualidade de vida de
nosso povo, certamente teremos de Deus também uma resposta, porque
Deus vela pelas suas obras.

Mas o que me faz subir a esta tribuna nesta tarde, aproveitando o horário
que tenho, o direito como Deputado Estadual, no Pequeno Expediente,
mesmo porque sei que não há mais espaço para encaminhar, para discutir o
projeto, é a proposta de emenda à Constituição que está correndo nesta
Casa, que está sendo votada em V turno ainda, que concede a este Poder,
representante legitimo do Legislativo maior do Estado, o direito de procurar
amenizar os atrasos da nossa justiça brasileira e, para não ficar de fora, os
atrasos nos julgamentos do Tribunal de Contas, indicando sete
parlamentares ou sete cargos de Conselheiros para examinar as contas dos
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mais de 800 municípios do Estado de Minas Gerais. E faço com o devido
cuidado de deixar clara a minha opinião, a princípio. Chamado para o debate
pelo meu dever parlamentar de expor o ponto de vista, de expor a idéia, de
expor a defesa e de até exigir que se respeite o contraditório que qualquer
Deputado coloca desta tribuna. Uma das maiores funções desta Casa é
exatamente trazer as idéias, trazer o debate para que a lógica possa aflorar
ao nosso povo do Estado de Minas Gerais.

Sabemos, Srs. Deputados, senhores da imprensa, que o Poder Legislativo
tem sido de certa forma totalmente atacado pelos veículos de comunicação
do nosso País, haja vista que nas próprias novelas podemos sempre ver a
figura do Deputado como a figura de um aproveitador, como a figura de um
homem que só pensa em comissões e nele, de uma pessoa má. Não só nos
personagens de Chico Anisio, como também nessa novela que passa às 20
horas, há aquele Deputado que mostra à Nação brasileira, ou pelo menos
ensina a Nação brasileira a pensar que todo Deputado é assim. Mas não é.
Esta Casa também é composta por homens dignos, por homens sérios, por
homens competentes e por homens experimentados neste Poder, que têm
condições de, sendo Bacharel em Direito, em Ciências Contábeis, em
Economia, em Administração de Empresa, somando-se ao mais importante,
a experiência com o poder, a experiência com o povo, a experiência no
dever de fiscalizar contas. Porque esta Casa é a responsável pelo Estado, é
a responsável pelo povo e por Deus para examinar o orçamento do Estado,
para fiscalizar o Poder Executivo do nosso Estado - e por que não de nossos
municípios também, porque é um poder maior. Quantas vezes vemos ou
podemos presenciar câmaras municipais do interior totalmente
mancomunadas com o Poder Executivo, corrompido, às vezes, até pelo
compromisso que nos impõe a forma deformada da República brasileira.

O Tribunal de Contas tem o dever de, com rapidez, julgar essas causas.
Digo com rapidez, porque se não se julga uma causa ou denúncia impetrada
contra uma Prefeitura, contra um Prefeito, num período de 4 a 5 anos,
quando houver o julgamento da pessoa, às vezes, ela nem é mais Prefeito.
E o Tribunal que exige que as causas sejam julgadas imediatamente, no
prazo mais rápido possível, porque é o Tribunal que vai Lidar com
administrações também.rápidas. Porque um período de 4 anos não
representa nada para a História, muito menos para que nosso povo, que
mais sofrido fica quando não encontra justiça e quando esbarra nas mãos de
tribunais morosos, tão demorados que chegamos a ser criticados por
especialistas de outros países corno um dos Poderes Judiciários mais
vagarosos do mundo, se bem que agora está mudando. Já vimos muitas
melhorias com os juizados de pequenas causas, que as Prefeituras e os
órgãos para o povo estão propiciando. Também podemos perceber uma
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vontade muito grande, por parte de titulares do Poder Judiciário, de fazer
com que o nosso povo possa desfrutar de justiça sóbria, de justiça rápida e
de justiça competente.

Srs. Deputados, é bem verdade que colocamos no contraditório que o
projeto apresentado certamente traria diversas interpretações. Interpretações
de homens conscientes, de homens probos, de homens honestos, como
posso ver aqui, e que são opositores desse projeto.O nosso Deputado Marco
Régis, o nosso Deputado Antônio Roberto e tantos outros já se posicionaram
aqui e posso citá-los como paradigmas para esta Casa de homens retos, de
homens probos, de homens que podem mudar a imagem que o povo
brasileiro tem do Poder Legislativo. Entretanto, quero a compreensão de
todos eles, porque aqui se estabelece o contraditório, aqui é uma tribuna
estabelecida para o debate. Debate este que só terá progresso a partir do
principio de que cada colega que sobe à tribuna está ungido pela vontade do
povo e de Deus, como Deputado Estadual, como parlamentar que tem
liberdade e imunidade para expor as suas idéias. Quando as expõe, digo alto
e bom som, jamais é idéia compromissada com qualquer grupo e jamais é
pensando ter benesses de qualquer grupo. Porque se assim fosse, eu me
condenaria, pois estaria pecando severamente contra Deus, quando deixo a
minha consciência ser sobrepujada por interesse mesquinho e passageiro.

Por isso, disse na vez anterior que Deus há de tomar conta do rastro e não
dos passos do homem. Daqui a alguns anos, com ou sem mandato, os anos
passarão; mas queremos deixar o rastro de que toda votação e toda atitude
nossa aqui foi consciente e de acordo com o que julgamos justo, pelos
princípios maiores da verdade e da justiça que devem nortear, sem dúvida,
cada Deputado honrado nesta Casa.

Por que será, Srs. Deputados, que alguém que vai prestar concurso
sobrepuja o Deputado que também prestou? Sabemos que o nosso País é
constituído de muitos bacharéis mas de poucos Juizes, haja vista o acúmulo
de processos que cada tribunal tem para julgar. Certa feita, comentando a
morosidade dos tribunais, Antônio Vieira declarou: Deus, de diversas
maneiras, fere os povos infiéis; o Egito, com gafanhotos, e o Brasil, com
bacharéis". E necessário que um bacharel que seja colocado na posição de
Juiz tenha a experiência de um legislador, tenha a experiência de, além de
ser um homem culturalmente preparado, de nível universitário, um homem
das leis, um homem das contas, também tenha lidado numa Casa como
esta, que, mesmo que muitos não saibam, dá àquele que está aqui formação
e experiência quase impossíveis de se avaliar por quem não passou por esta
Casa, razão pela qual sou, "a priori", favorável à idéia.

Entretanto, Srs. Deputados, creio que é necessário um debate mais
extenso, em que sejam conhecidos os pareceres contrários e a favor, o
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porquê daquilo que penso ou daquilo que o colega pensa, e aí chegaremos a
uma conclusão. E, ainda que ela não seja unânime nesta Casa, será
unânime no coração de cada Deputado, que às vezes, eu imagino, porque
acontece comigo, perde até noites de sono pensando: "Será que estou certo
ou estou errado?' Então, ele traz para o pensamento não só a conjectura,
mas o pensamento altruísta de acertar na sua decisão, no seu voto.

Defendo um debate mais extenso, era e fui favorável, embora tivesse de
sair, ao primeiro requerimento que solicitava o adiamento dessa votação, até
para que todos os contrários e todos os favoráveis pudessem expor suas
idéias, que não podem ser julgadas por aqueles que não conhecem o
pensamento de um parlamentar.

Diante da urgência desse caso, diante da urgência com que se põe para
votação esse projeto de suma importância e tão polémico, este Deputado
reflete e diz: Eu preciso, como todo Deputado, meditar mais sobre esse
assunto.

O Deputado Paulo Schettino - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, membros da imprensa, participantes das galerias, podemos
afirmar, com boa margem de segurança, que Minas Gerais se encontra em
condições de promover uma nova arrancada em seu desenvolvimento. O
Estado vem-se preparando há vários anos para isso, por meio de um
planejamento de médio e longo prazo e da criação de sólida infra-estrutura
para atração de investimentos.

A resposta a essa política se faz notar de forma inequívoca. Grandes
grupos, nacionais e estrangeiros, têm decidido instalar aqui novos projetos
ou ampliar unidades já existentes em nosso território. Missões empresariais
de diversas partes do mundo têm nos visitado, estudando propostas de
negócios e de parcerias. Cada empreendimento traz consigo empregos,
impostos e um efeito multiplicador na economia.

Em resumo: Minas vive a expectativa de um tempo de progresso como há
muito tempo não experimentava.

Ao mesmo tempo, apresenta uma situação paradoxal: a pobreza, a
estagnação e a completa falta de perspectivas de uma vasta região: a do
vale do Jequitinhonha. Com votação expressiva na região e por conhecê-la
bem, devo dizer que a miséria do vale é crónica. Castigado periodicamente
pela seca toma-se palco de um quadro desalentador: rios minguados,
queimadas, gado morrendo de sede, perda total na safra de vários produtos
agrícolas, cidades inteiramente desabastecidas de água. As conseqüências
para a população já não são novidade: famílias inteiras passando fome,
crianças privadas da merenda escolar, trabalhadores abandonando o campo
e a família em busca de sobrevivência em outras regiões. Os indicadores
sociais estão abaixo de qualquer estatística razoável. Mais da metade da
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população não sabe ler nem escrever. Os índices de repelência e evasão
escolar são extremamente elevados. Apenas 30% dos domicílios contam
com abastecimento público de água. O saneamento é precário. Esgoto
sanitário é um privilégio de apenas 15% dos municípios. O lixo, em quase
todos eles, é lançado a céu aberto, sem qualquer tratamento.

Podemos citar outras carências gritantes da região. A relação
médicolhabitante é cinco vezes menor do que o mínimo recomendável. Os
hospitais são raros. Seu número contrasta com o número de doenças, que
são muitas e, em alguns casos, endêmicas. Há cidades que não contam
sequer com uma unidade ambulatorial. Em grande parte delas, os serviços
odontológicos praticamente inexistern. Mais da metade das residências estão
situadas no meio rural, em precárias condições higiênicas e sanitárias.

A frágil economia da região pouco pode fazer para mudar esse quadro. A
agricultura e a pecuária se caracterizam por baixa utilização de tecnologia e
pequena ocupação de mão-de-obra. A insuficiência de energia elétrica e de
transportes toma-se impedimento decisivo à instalação de indústrias.

Com minguados recursos para resolver tantos problemas, os Prefeitos de
dezenas de municípios se vêem obrigados, freqüentemente, a implorar
medidas de emergência aos Governos Estadual e Federal.

Este é um breve retrato do vale do Jequitinhonha, a região mais pobre e
abandonada do Estado. Seguramente, uma das mais miseráveis do País.

Mas essa situação pode ser alterada. Ou, pelo menos, substancialmente
amenizada. A mudança pode ocorrer a partir da inclusão do vale na área da
SUDENE, conforme projeto da Senadora Júnia Marise, que está tramitando
na Câmara dos Deputados. Hoje, apenas 12 municípios da região usufruem
os benefícios oriundos da autarquia. Outros 45, se incluídos no programa,
poderão receber recursos e incentivos do Governo Federal, principalmente
por meio do FINOR - Fundo de Investimentos do Nordeste.

Receber tratamento diferenciado, por meio da SUDENE, representa
possibilidade concreta para o vale do Jequitinhonha começar a sair da
miséria e da estagnação. Mesmo que limitados, os recursos terão imenso
valor para quem não tem nada. Eles podem estimular a implantação de
projetos industriais, gerar renda, empregos diretos e indiretos, reanimando a
economia e combatendo a indigência social.

Entretanto, o projeto, apresentado já há três anos no Senado, continua
emperrado por enfrentar resistências, principalmente de parlamentares dos
Estados nordestinos. Argumentam eles que a integração de novos
municípios à SUDENE provocaria a redução dos recursos para os que já
pertencem ao organismo.

Ora, acreditamos - como acreditam todos aqueles que estão empenhados
em solucionar o problema - que o efeito seria inverso. Com a inclusão de 45
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municípios mineiros, de uma região com carências tão grandes ou maiores
do que as de qualquer Estado do Nordeste, a SUDENE sairia fortalecida,
com maior poder de barganha junto ao Governo Federal.

Estamos diante de uma questão que diz respeito não apenas ao vale do
Jequitinhonha, mas a todo o Estado de Minas Gerais. A redução dos
desequilíbrios socioeconômicos relativos àquela região terá reflexos
positivos nas demais regiões do Estado. Ganhando a população do vale,
ganham todos os mineiros.

E hora, portanto, de somarmos esforços, nas mais diversas instâncias,
envolvendo as lideranças locais, a classe política e a sociedade civil, para
que nossos irmãos mais sofridos tenham perspectivas de dias melhores.

Gostaríamos de lembrar, a propósito, que o projeto em tramftação na
Câmara inclui na SUDENE os Municípios de Almenara, Araçuaí, Bandeira,
Berilo, Cachoeira do Pajeú, Capelinha, Carai, Carbonita, Chapada do Norte,
Comercinho, Coronel Murta, Couto Magalhães de Minas, Datas, Diamantina,
Divisópolis, Felício dos Santos, Felisburgo, Francisco Badaró, Itamarandiba,
ltaobim, Itinga, Jacinto, Jequitinhonha.

Beneficia ainda as cidades de Joaíma, Jordânia, Malacacheta, Mata Verde,
Medina, Minas Novas, Montezuma, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso,
Palmópolis, Pedra Azul, Rio do Prado, Rio Vermelho, Rubim, Salto da
Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio do Jacinto, Senador Modestino
Gonçalves, São Gonçalo do Rio Preto, Serro, Turmalina e Virgem da Lapa.

Que elas tenham condições de igualdade para se desenvolverem e
possam contribuir, efetivamente, para o progresso do nosso Estado.

Muito obrigado.
2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

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

passa à r Parte da reunião, com a ta Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que se encerra hoje o prazo de três dias

para a apresentação de emendas, em 1 0 turno, à Proposta de Emenda à
Constituição n° 42197, do Governador do Estado.
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Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar Comissão Especial para
Proceder a Estudos sobre a Situação dos Hospitais Integrantes da Fundação
Hospitalar do Estado de Minas Gerais - FHEMIG. Pelo P508: efetivo -
Deputado Hely Tarqüínio; suplente - Deputada Elbe Brandão; pelo PFL:
efetivo - Deputado Rêmolo Aloise; suplente - Deputado Wilson Pires; pelo
PPB: efetivo - Deputado Sebastião Helvécio; suplente - Deputado Raul Uma
Neto; pelo PMDB: efetivo - Deputado Jorge Eduardo de Oliveira; suplente -
Deputado Antônio Roberto; pelo PT: efetivo - Deputado Adelmo Carneiro
Leão; suplente - Deputada Maria José Haueisen. Designo. À Área de Apoio
às Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Proposta de Emenda à Constituição n° 42197. Pelo PSDB: efetivos -
Deputados Roberto Amarai, Arnaldo Penna, Mauri Torres e Baldonedo
Napoleão; suplentes - Deputados Ailton Vilela, Hely Tarqüínio, Elbe Brandão
e José Militão; pelo PFL: efetivos - Deputados Sebastião Costa e DjaIma
Diniz; suplentes: Deputados Sebastião Navarro Vieira e Wilson Pires; pelo
PPB: efetivos - Deputados Alberto Pinto Coelho e Dimas Rodrigues;
suplentes - Deputados Antônio Genaro e Gil Pereira; pelo PMDB: efetivos -
Deputados Antônio Júlio e Anderson Adauto; suplentes - Deputados Antônio
Andrade e Antônio Roberto; pelo PT: efetivos - Deputados Marcos Helênio e
Gilmar Machado; suplentes - Deputados Gemido Nascimento e Maria José
Haueisen; pelo PDT: efetivo - Deputado Bené Guedes; suplente - Deputado
Alvaro Antônio; pelo PL: efetivo - Deputado Ermano Batista; suplente -
Deputado Ronaldo Vasconcellos; pelo P50: efetivo -Deputado lrani
Barbosa; suplente - Deputado Miguel Barbosa. Designo. A Área Apoio às
Comissões.

A Presidência vai designar Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a
Indicação dos Professores Pe. Geraldo Magela Teixeira, Maria Eliana
Novaes, Maria Lisboa de Oliveira e Clémenceau Chiabi Saliba, para
Integrarem o Conselho Estadual de Educação. Pelo PSDB: efetivo -
Deputado José Maria Barros; suplente - Deputado José Militão; pelo PFL:
efetivo - Deputado Sebastião Costa; suplente - Deputado Djaima Diniz; pelo
PPB: efetivo - Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Giycon Terra Pinto;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Geraldo da Costa Pereira; suplente -
Deputado José Henrique; pelo PT: efetiva - Deputada Maria José Haueisen;
suplente - Deputado Adelmo Carneiro Leão. Designo. A Gerência-Geral de
Apoio às Comissões.
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Leitura de Comunicações Apresentadas

- A seguir, o Si. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações
apresentadas nesta reunião pela Deputada Maria Olivia - falecimento do Si.
Mozart de Oliveira, em Campo Belo; e pelo Deputado Wanderley Ávila (2) -
falecimento do Sr. José Dias dos Santos, em Pirapora, e do Sr. José
Gonçalves, em Várzea da Palma(Ciente. Oficie-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 717196,

do Deputado Mauii Torres, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao
Município de Catas Altas da Noruega. Em discussão, o parecer. Encerra-se a
discussão. Em votação. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. A sanção.

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Paulo Piau, em que solicita seja o Projeto de
Lei n° 1.186197, que dispõe sobre a proibição do uso dos cerrados e dos
cerrados secundários de domínio estadual para fins de carvoejamento,
distribuído á Comissão de Agropecuária e Política Rural, para exame; e
Mauri Torres, em que solicita seja atribuído regime de urgência à tramitação
do Projeto de Lei n° 1.350197, de sua autoria, que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Paula Cândido o imóvel que menciona (Cumpra-se.).

O Sr. Presidente - Requerimento nD 2.166197, do Deputado João Batista de
Oliveira, em que solicita seja dirigido apelo ao Governador do Estado
solicitando informações a respeito dos trabalhos da comissão de estudos
encarregada de estabelecer normas para adaptação de prédios públicos,
criada pelo Decreto n° 38.433, de 1 0111196. A Mesa da Assembléia opina
pela aprovação do requerimento com a Emenda n° 1, que apresenta. Em
votação, o requerimento, salvo emenda. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda n° 1. Os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Fica, portanto, aprovado o Requerimento n°
2.168197 com a Emenda n° 1. Oficie-se.

Requerimento n° 2.192197, do Deputado Toninho Zeitune, em que pede
seja enviado oficio ao Secretário do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente, solicitando informações sobre o valor dos
benefícios pagos mensalmente pela Secretaria às creches ou instituições
similares, a titulo de custeio, para o atendimento a crianças assistidas por
entidades filantrópicas conveniadas com o Estado. A Mesa da Assembléia
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opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. Os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento n° 2.210197, do Deputado Geraldo Nascimento, em que
solicita seja dirigido oficio aos Cartórios de Registro de Imóveis do 1 0 ao 70
Ofício, com vistas ao envio a esta Casa de respostas às indagações que
menciona, referentes a incorporações imobiliárias de edificações
habitacionais. 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.

2° 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.

Questão de Ordem
O Deputado Marco Régis - Conforme V. Exa. pode constatar, não há

número regimental para a continuação dos nossos trabalhos, razão pela qual
pedimos o encerramento, de plano, 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 logo mais, às 20 horas, e para a
especial de amanhã, dia 28, às 9 horas, nos termos dos editais de
convocação, e para a ordinária deliberativa 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 203a REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 26 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Romeu Queiroz
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - ? PARTE: Ata - 2

PARTE (ORDEM DO DIA): Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Durval Angelo; aprovação - Votação, em 20
tumo, do Projeto de Lei n° 741196; aprovação na forma do vencido em i
turno, com a Emenda n° 1 - Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°
738196; questão de ordem; votação do Substitutivo n° 1; rejeição; votação do
projeto na forma do vencido em 1° turno; rejeição; arquivamento do projeto -
Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n°740/96; rejeição; arquivamento do
projeto - Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Resolução n° 1.077196; questão
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de ordem; suspensão e reabertura da reunião; requerimentos dos Deputados
Alvaro Antônio, Miguel Martini e Gilmar Machado; deferimento; votação do
projeto, salvo emendas e destaques; aprovação - Existência de 'quorum"
apenas para discussão - Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 846196,
em 20 turno, do Projeto de Resolução n° 782196, em 1 0 turno, do Projeto de
Lei n° 1.067196, em 20 turno, dos Projetos de Lei n°5 613195, 778, 996 e
1.061196; encerramento da discussão - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Romeu Queiroz - Cleuber Cameiro - Francisco Ramalho - Ivo José - Maria

Olivia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto Pinto
Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Ambrósio Pinto -
Antônio Andrade - Antônio Júlio - Arnaldo Penna - Baldonedo Napoleão -
Bené Guedes - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas Rodrigues - Dinis
Pinheiro - Djalma Diniz - Durval Ângelo - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüinio - lbrahim
Jacob - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Eduardo de
Oliveira - Jorge Hannas - José Henrique - José Maria Barros - Kemil Kumaira
- Leonídio Bouças - Luiz Fernando Faria - Marco Régis - Marcos Helênio -
Mauri Torres - Miguel Martini - Olinto Godinho - Paulo Piau - Paulo Sciiettino
- Péricles Ferreira - Raul Lima Neto - Rêrnolo Aloise - Roberto Amaral -
Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Romeu Queiroz) - Às 20h11 mm, 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, 20-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 2° Parte da reunião, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.
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Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Durval Ângelo,
em que solicita a inversão da pauta, de modo que o Projeto de Lei n° 741196
seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias constantes na ordem do
dia. Em votação, o requerimento. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 741196, do Deputado Durval
Angelo, que cria a Ouvidoria da Policia do Estado de Minas Gerais e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno, 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. Está, portanto, aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n° 741196
na forma do vencido em 1 0 turno, com a Emenda n° 1. A Comissão de
Redação.

Votação, em 2 0 turno, do Projeto de Lei n° 738/96, do Deputado Durval
Angelo, que dispõe sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que
empreguem trabalhadores presos e egressos, na forma que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 turno, com o Substitutivo n o i, que apresenta.

Questão de Ordem
• Deputado Durval Angelo - Qual é mesmo o projeto, Sr. Presidente?
• Sr. Presidente - Está em votação o Projeto de Lei n° 738196, que dispõe

sobre incentivo fiscal para pessoas jurídicas que empreguem trabalhadores
presos e egressos, na forma que especifica. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 10
tumo, com o Substitutivo n°1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo n°
1. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em votação, o Projeto de Lei n° 738196 na forma do
vencido em 1 0 turno. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 740196, do Deputado Durval
Angelo, que institui o Sistema Fechado para as unidades prisionais e dá
outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Arquive-se o projeto.

Votação, em 1 0 tumo, do Projeto de Resolução n° 1.077196, da Mesa da
Assembléia, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opinou pela aprovação do
projeto com as Emendas n°s 1 a 29, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Mesa da Assembléia, que opina pela aprovação
das Emendas n°s 34, 35, 39, 44 a 46, 65, 92, 106 e 114; pela rejeição das
Emendas n°s 30, 32, 36, 37, 40, 41, 43, 48 a 50, 53, 57 a 59, 61, 62, 66, 67,
69, 71, 74, 77, 78, 80, 81,83,85 a 67, 89, 90, 93 a 100, 102 a 105, 107, 108,
110 e 113; pela prejudicialidade das Emendas n°s 31, 42, 51, 54, 68, 73, 79,
86, 91, 111 e 112; pela apresentação de subemendas às Emendas n°s 7, 18,
19, 29, 33, 38, 47, 52, 55, 56, 60, 63, 64, 70, 72, 75, 76, 82, 84, 101 e 109,
ficando, em conseqüência, prejudicadas essas emendas. Apresenta, ainda,
as Emendas n°s 115 a 123.

Questão de Ordem
O Deputado Péricles Ferreira - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que

suspendesse os trabalhos por 5 minutos, para que possamos ter um
entendimento sobre a apreciação deste projeto.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, atendendo ao pedido do Deputado

Péticles Ferreira, Líder do Governo, suspende a reunião por 5 minutos.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os trabalhos.
Tendo em vista solicitação e entendimentos entre o Deputado Péricles

Ferreira, Líder do Governo, e as demais Lideranças, a Presidência vai
receber os pedidos de destaque, passando à votação do projeto, salvo
emendas e destaques, os quais serão apreciados em outra oportunidade.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Alvaro Antônio, em que solicita a
votação destacada da Emenda n° 47. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento Interno. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Miguel Martini, em que solicita a votação
destacada das Emendas n°s 62, 66, 67 e 69. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilmar Machado, em que
solicita a votação destacada das Emendas n°s3, 11, 12, 16, 29, 30, 32, 40,
48 a 51,53,54,56 a 61, 66, 67, 71, 72, 76, 78, 80, 81, 83, 85 a 90,93 a 100,
102, 104, 105, 107 a 109, 112, 116, 118, 120 e 121. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 244 do Regimento
Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas e destaques. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

A Presidência verifica, de plano, que já não há "quorum" para votação,
mas que o há para discussão, e passa à discussão das demais matérias em
pauta.
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- A seguir, têm sua discussão anunciada e encerrada, cada um por sua

vez: em 1 0 turno, o Projeto de Lei n o 846196, do Deputado Gilmar Machado,
que assegura ao consumidor o pleno atendimento dos serviços médico-
hospitalares prestados por empresas privadas ou de intermediação; em 20
turno, o Projeto de Resolução n° 782/96, da Comissão de Agropecuária, que
aprova, em conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição
do Estado, as alienações das terras devolutas que especifica; em 1 0 tumo, o
Projeto de Lei n° 1.067196, do Deputado Gil Pereira, que cria o Programa
Mineiro de Incentivo à Bananicultura e dá outras providências; em 20 turno,
os Projetos de Lei n°s 613195, do Deputado Jorge Eduardo de Oliveira, que
dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo Governo do Estado de Minas
Gerais visando orientar os alunos de 1 0 e 20 graus da rede de ensino público
estadual e dá outras providências; 778196, do Deputado Miguel Martini (ex-
Projeto de Lei n° 1.620193, do ex-Deputado João Batista Rodrigues), que
disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços públicos, a que
se refere o § 40 do art. 40 da Constituição Estadual; 996196, do Deputado
Geraldo Rezende, que institui a campanha de captação e redistribuição de
medicamentos às pessoas portadoras do vírus da AIDS; e 1.061196, do
Governador do Estado, que autoriza a RURALMINAS a doar imóvel à
Sociedade São Vicente de Paulo, de Jaiba.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria da pauta em fase de discussão e

persistindo a falta de "quorum" para votação, a Presidência encerra a
reunião, convocando os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
27, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária deliberativa, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia
já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 17 REUNIÃO CONJUNTA DA MESA DA ASSEMBLÉIA E DA
COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

As dez horas do dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e sete,
comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os Deputados
Cleuber Carneiro, Dilzon Meio, Marcelo Gonçalves, Elmo Braz e Maria
Olivia, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga,
Sebastião Helvécio e Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e José Militão, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cleuber Carneiro,
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 processos de prestação de contas da aplicação de recursos
liberados por esta Casa a título de subvenção social, auxílios para despesas
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de capital e transferências a municípios, nos termos do art. 3 0, III, 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 José
Militão, Corregedor; Dilzon Meio, relator da Mesa, e José Braga, relator da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, os quais, verificando
as prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres pela
aprovação dos processos das seguintes entidades: Alfa Clube, Associação
Apoio Comun. Conj. Cássio Resende, Associação Apoio Comun. Conj. Habit.
Flávio Oliveira, Associação Assist, Carentes Pirapora, Associação Benef.
Fortaleza Minas, Associação Comun. Cultural Ecológica Educativa Quatro
Bicas, Associação Moradores Bairro Bernardo Soares Faria, Associação
Moradores Parque São José, Associação Pró-Melhoramento Bairro Campo
Alegre, Caixa Escolar Aluísio Ferreira Souza, Centro Comun. Rural
Aracitaba, Centro Comun. Rural Nova Aliança, Centro Formação
Profissionalizante Minas Novas, Conselho Particular Vicentino Paróquia
Tiros, Coral Campanhense, Esporte Clube Palmeiras, Grêmio Mineiro
Esportes, Grupo Espírita Legionários Maria, Grupo Fraternidade Irmão
Coutinho, Guarani Futebol Clube - Esmeraldas, Missão Resgate, Núcleo
Desenv. Social, Obras Sociais Paróquia São Sebastião - Tiradentes,
Prefeitura Municipal Mutum, Prefeitura Municipal Pedra Dourada, Prefeitura
Municipal Santo Antônio Grama, Prefeitura Municipal Santo Hipólito,
Prefeitura Municipal Taquaraçu Minas, Sociedade Benef. Socorro Pobres,
Vasco Gama Futebol Clube - Esmeraldas. 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, 19 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - ivo José -

Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.

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

As dez horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia os
Deputados Romeu Queiroz, Dilzon Meio, Geraldo Rezende, Ivo José e Maria
Olívia, membros da Mesa da Assembléia; Miguel Martini, José Braga,
Sebastião Helvécio e Sebastião Navarro Vieira, membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Ermano Batista, Corregedor.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Romeu Queiroz,
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declara abertos os trabalhos, e é lida e aprovada a ata da reunião anterior.
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. 30, III, da Lei n° 11.815, de
2411195, da Deliberação da Mesa n o 1 .428 e das 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, os quais, verificando as
prestações de contas, cada um por sua vez, emitem pareceres mediante os
quais concluem pela aprovação dos processos das seguintes entidades:
Aliança Nacional Juventude Minas Gerais, Assistência Social Bom Jesus,
Associação Betei Assistência, Associação Comun. Bairro Graças,
Associação Comun. El Shadday, Associação Comun. Unidos Bonito,
Associação Desenv. Assist. Social Educ. Desportivo para Minas, Associação
Funcionários Fundação Clóvis Salgado, Associação Livre Apoio Excepcional,
Associação Moradores Município Dona Euzébia, Associação Moradores Vila
Estrela Dalva Vila São Mateus, Associação Pequenos Produtores Rurais
Brejaúba, Associação Rural Dionisio, Caixa Escolar Professora Joana
Cunha, Centro Aprendizagem Comunidade Ribeirão São Domingos, Clube
Mães Lemepradense, Comunidade Cristã Apoio Ação Social, Conselho
Desenv. Comun. Carmo Cachoeira, Conselho Desenv. Comun. Francisco
Badaró, Conselho Municipal Desenv. Arceburgo, Grupo Assist. Social
Comunitária, Instituto Histórico Geográfico Tiradentes, Obra Unida Santa
Luiza Marilac SSVP, Obras Sociais Paróquia São Sebastião - Conselheiro
Lafaiete, Prefeitura Municipal Buritizeiro, Prefeitura Municipal Mamonas,
Secretaria Estado Cultura, Sociedade Civil Benef. Caeteense - Santa Casa

z Caeté, Sociedade Musical Cultural Euterpe São José, União Musical Carlos
Gomes. 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, 26 de agosto de 1997.
Romeu Queiroz, Presidente - Dilzon Meio - Geraldo Rezende - Ivo José -

Maria Olivia - Miguel Martini - José Braga - Sebastião Helvécio - Sebastião
Navarro Vieira - Ermano Batista.

ATA DA 53a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

Às nove horas do dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e
sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ronaldo
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Vasconcellos, Dimas Rodrigues, José Militão e José Henrique, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Ronaldo Vasconcelios, 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 presentes. A seguir, a Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente
solicita ao Deputado José Henrique que proceda à leitura da
correspondência. E lido oficio enviado pelo Instituto Brasileiro de
Administração Municipal - IBAM -, em que se comunica o lançamento, em
conjunto com a Organização Internacional do Trabalho, da Rede Brasileira
de Informações sobre a Problemática do Trabalho Infantil, que visa a
divulgar iniciativas e experiências que busquem a redução ou a eliminação
do trabalho infantil no Brasil. Esgotada a matéria destinada à P Parte da
Reunião, o Presidente passa à 32 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de matéria de deliberação conclusiva da Comissão.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Projeto de Lei n° 1.238197,
do Deputado José Henrique, sobre o qual o relator, Deputado José Braga,
emitiu parecer pela aprovação. Dando prosseguimento, o Presidente
submete a votação, e são aprovados, cada um por sua vez, nos termos da
Deliberação da Mesa n° 487, os Requerimentos n°s 2.235 e 2.236197, do
Deputado Roberto Amaral. 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, 28 de agosto de 1997.
Ronaldo Vasconcellos, Presidente - Glycon Terra Pinto - Raul Lima Neto -

José Braga.
ATA DA f REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N°

13.423
Às quinze horas do dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e

sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,
Raul Lima Neto e Antônio Roberto (substituindo este ao Deputado Antônio
Andrade, por indicação da Liderança do PMDB), membros da Comissão
supracitada. Havendo número regimental, o Presidente "ad hoc", Deputado
Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e informa que ela tem o objetivo de
eleger o Presidente e o Vice-Presidente e designar o relator. A seguir,
determina a distribuição das cédulas de votação e convida o Deputado
Antônio Roberto para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são
eleitos Presidente e Vice-Presidente, respectivamente, os Deputados Raul
Lima Neto e Ivair Nogueira, ambos com 3 votos. Ato contínuo, o Presidente
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"ad hoc" declara empossado o Deputado Raul Lima Neto, que assume a
Presidência e, a seguir, empossa o Deputado Ivair Nogueira. O Deputado
Raul Lima Neto agradece a confiança nele depositada e designa para relator
da matéria o Deputado Bilac Pinto. 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, 27 de agosto de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Antônio Andrade - José Maria Barros -

Ambrôsio Pinto.
ATA DA 47a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS E

GARANTIAS FUNDAMENTAIS
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João
Leite, Miguel Martini, Durval Ângelo e João Batista de Oliveira, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
João Leite, declara aberta a reunião e solicita ao Deputado João Batista de
Oliveira que proceda à leitura da ata da reunião anterior, que, lida e
aprovada, é subscrita pelos membros presentes. A seguir, o Presidente
procede à leitura da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Custódio
Gomes Tinoco, Vereador à Câmara Municipal de Caputira, publicado na
edição de 1217197; da Ediminas S.A. Editora Gráfica Industrial de Minas
Gerais, publicado na edição de 19/7197; dos Srs. Djalma Xavier Silva,
Presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo Horizonte e
Região, publicado na edição de 1518197; Narciza Sara Amador Santiago,
Chefe do Setor de Documentação e Disseminação de Informações do IBGE,
publicado na edição de 2816197; Sérgio Vieira de Souza, Diretor de Operação
de Via do DER-MG, solicitando análise e inclusão do tema segurança no
trânsito nos debates e estudos para elaboração do Programa Estadual de
Direitos Humanos; Décio Craziani Pompeu, solicitando providências em
relação à melhoria da segurança pública no Estado; lnneu Ribeiro Lopes,
Presidente da União Nacional de Servidores Públicos Civis do Estado,
solicitando se verifiquem e analisem os direitos dos servidores da
UNIMONTES lotados no Hospital Universitário - Policlínica da FAMED que
lidam com pacientes portadores de doenças infecto-contagiosas e não
recebem adicional de insalubridade; Célio de Castro, Prefeito Municipal de
Belo Horizonte, e da Presidência da AMAS, convidando a Comissão para
inaugurações de brinquedotecas em agosto; da Sra. Inês Borges de Andrade,
portadora de deficiência física, solicitando ajuda para ser admitida no
Tribunal de Justiça do Estado para o cargo de Oficial Judiciário, conforme
prevê a Lei n° 11.867, de 2817197; dos Srs. João Carlos Alexim, Diretor da
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Organização Internacional do Trabalho - OIT -, encaminhando, em atenção a
requerimento da Comissão, material com dados referentes ao trabalho
infantil; Luiz Alberto Ribeiro Vieira, Secretário Municipal Adjunto de
Desenvolvimento Social, enviando informações sobre o Programa de
Socialização Infanto-Juvenil para Crianças e Adolescentes de 7 a 14 anos,
desenvolvido por aquela Secretaria; Carlos Femandes, Presidente da
Associação Brasileira de Anistiados Políticos - ABAP -, solicitando à
Comissão que subscreva e remeta ao Presidente da República carta anexa,
na qual a referida associação solicita que sejam atendidas suas
reivindicações; Geraldino Fortunato de Assis Filho, solicitando a punição dos
policiais civis que o agrediram de forma arbitrária e violenta no dia 11 de
julho e a apuração desse fato; Leonardo Mattos, Vereador, solicitando ao
Deputado Romeu Queiroz que encaminhe à Comissão os Srs. Eustáquio
Murilo da Silva Filho e Maria Aparecida da Silva, ambos vítimas de lesões
corporais em decorrência de abuso de poder por parte de membros da
Polícia Militar do destacamento de Nova União; Rogério Gonçalves Aramuni,
requerendo, por meio de seu advogado, sejam tomadas medidas junto ao
Comando Geral da PMMG com relação á violação de seus direitos humanos,
decorrente de arbitrariedades praticadas por policiais da PMMG; Lúcia
Pulchério Lopes, apresentando denúncia contra o desrespeito aos textos das
Constituições da República e do Estado, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos e do Estatuto da Criança e do Adolescente por parte dos
agentes administrativos do Centro de Convivência do Menor - CCM -, com
sede na zona rural de Várzea da Palma; e de moradores de Santa Fé de
Minas, solicitando ajuda para resolver a situação dos servidores públicos
daquele município, que foram exonerados e não receberam os vencimentos
previstos por lei. Encerrada a 1a Parte dos trabalhos, o Presidente passa à?
Fase da Ordem do Dia , com a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Com a palavra, o Deputado Durval Angelo lê requerimento do
Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita sejam convidados os Srs.
Austen Mudado, representante da Central única dos Trabalhadores - CUT -;
Lacir Santos Silva, representante do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Pesada de Minas Gerais - SITICOP-MG -; Elcio
Ferreira dos Santos, representante do Sindicato dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção e do Mobiliário de Pedro Leopoldo e Matozinhos -
SITICOM -; Lázaro Pereira, representante da Federação dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Minas Gerais; Osmar
Antônio de Barros, representante da Federação dos Trabalhadores nas
Indústrias da Construção Civil de Estradas no Estado de Minas Gerais;
Marco Aurélio Correia, advogado; Maria Helena Guthier, representante do
Ministério Público do Trabalho e Jorge Machado, Delegado Regional do



rs

453
Trabalho, de Minas Gerais, para prestarem, em audiência pública,
informações sobre a denúncia de irregularidades na constituição de entidade
sindical e na celebração de convenção coletiva. Após, lê requerimento da
Deputada Maria José Haueisen, em que solicita a que se encaminhem
ofícios ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de Cruzília
manifestando o repúdio da Comissão às retaliações promovidas contra o
Vereador André Luiz Machado e a Profa. Maria das Dores. Colocados em
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos. Ainda com
a palavra, o Deputado Durval Angelo apresenta cinco requerimentos, nos
quais requer: a inclusão do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários de Belo
Horizonte na audiência pública que ouvirá entidades sindicais denunciadas
por irregularidades em convenção coletiva; seja realizada audiência pública
para ouvir o Sr. Geraldino Fortunato de Assis Filho, seu credor e os policiais
civis que o torturaram; seja convidado o Sr. Santos Moreira, Secretário da
Segurança Pública, para explicar o acúmulo ilegal de cargos do Delegado
Raul Moreira e as denúncias apresentadas nesta reunião pelo Sr. Geraldino
Fortunato de Assis Filho; seja encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia
Militar e ao Secretário da Segurança Pública pedido de informações sobre as
denúncias de prisão ilegal e espancamento que teria sofrido, em 15 de junho
passado, o Sr. Gilvano Batista de Souza, residente no Município de Raul
Soares, por parte do Sarg. Hélcio Caldas Silveira e dos Cabos Geraldo Dias
da Silva e Ruimar Martins, policiais militares; seja encaminhado oficio ao
Secretário da Segurança Pública solicitando esclarecimentos sobre o
acúmulo ilegal de cargos por parte do Delegado Raul Moreira, que, além de
Delegado do Departamento de Investigação dessa Secretaria, exerce
também o cargo de Chefe de Segurança Patrimonial da Mineração Morro
Velho Ltda., e sobre as providências adotadas com referência ao assunto.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são aprovados os
requerimentos. Neste momento, o Deputado João Batista de Oliveira sugere
aos membros da Comissão que as denúncias de violência policial sejam
discutidas numa única reunião, juntamente com os denunciantes, os policiais
envolvidos e o Secretário da Segurança Pública. A sugestão é acatada por
unanimidade. Na seqüência, o Deputado Miguel Martini apresenta
requerimento em que solicita sejam convidados os Srs. Márcio Domingues,
Diretor do Instituto de Identificação do Estado; Bruno Lombardi, Procurador-
Geral da Defensoria Pública de Minas Gerais; Ruth de Castro Losango,
Chefe da Secretaria Civil e Família da Defensoria Pública de Minas Gerais, e
o representante do Ministério Público do Estado para participarem de uma
reunião da Comissão com a Comissão de Saúde e Ação Social, com vistas a
fornecer informações a respeito das implicações da Lei Federal n° 9.434, de
412197, que dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo
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humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências.
Colocado em votação, é aprovado o requerimento. O Deputado João Leite
transfere a Presidência ao Deputado Durval Ângelo e apresenta
requerimentos em que solicita: seja encaminhada moção de solidariedade ao
jornal "O Tempo", na pessoa de seu Diretor de Redação, Herval Cruz Braz,
pela arbitrariedade sofrida pelo jornal com a invasão de suas dependências
por oficiais militares que vasculharam seus arquivos fotográficos; seja
encaminhada moção de repúdio ao Cel. Antônio Carlos Santos, Comandante
da Polícia Militar, pela arbitrariedade sofrida pelo jornal "O Tempo" com a
invasão de suas dependências por oficiais militares que vasculharam seus
arquivos fotográficos; seja encaminhada nota à imprensa com referência à
invasão de policiais na redação do jornal "O Tempo"; e seja enviado oficio ao
Sr. Ruy Lage, Presidente da COPASA-MG, solicitando seja regularizada a
situação dos moradores do Conjunto Vila Nova de Jaqueline, localizado na
estrada velha de Santa Luzia. 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, 27 de agosto de 1997.
João Leite, Presidente - Ivair Nogueira - Durval Angelo - Miguel Martini -

João Batista de Oliveira.
ATA DA 54a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CULTURA, DESPORTO E TURISMO E LAZER
Às nove horas e trinta minutos do dia vinte de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados José
Henrique, Gilmar Machado, 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 Sebastião Navarro Vieira 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 a matéria constante
na pauta e que, em virtude de requerimento aprovado, de autoria do
Deputado Gilmar Machado, foram reproduzidos 500 cadernos sobre a nova
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Após, o Deputado
Sebastião Navarro Vieira, por solicitação do Presidente, procede à leitura da
seguinte correspondência: ofícios da Sra. Maria Isabel Germiniani, Diretora
da Unidade de Estudos Supletivos Profa. Paulista de Queiroz Miranda,
pedindo, em nome de professores, funcionários e alunos desse
estabelecimento, apoio à regulamentação do Curso Especial de Suplência,
previsto na nova LDB, e encaminhando, para tanto, sugestões coletadas nos
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pólos regionais da Secretaria da Educação; do Sr. José das Graças Esteves
dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto, encaminhando
cópia de requerimento, subscrito por seis Vereadores e aprovado por
unanimidade, solicitando a realização de reunião especial para analisar o
Decreto Federal n o 2.208, que reformula a educação profissional; do Sr.
William Lima de Freitas, Presidente do Centro dos Estudantes de Manhuaçu,
solicitando apoio para se regulamentar a Lei Municipal n° 2.038, de 1996,
que institui o passe escolar naquele município; de especialistas da educação,
solicitando empenho para que a regulamentação do novo plano de carreira e
remuneração do magistério público mantenha na íntegra os termos do
projeto de resolução do Conselho Nacional de Educação; das educadoras
Roseli Costa Miranda e Maria Carlota de Souza Bemo, encaminhando os
documentos relativos ao Projeto Evoluir, que será apresentado em fórum
internacional sobre educação, na Cidade do Panamá; do Sr. José Henrique
Portugal, Secretário-Geral do Governador do Estado, informando os dados
correspondentes ao número de matrículas efetivas e ao número de turmas
da rede de ensino estadual, no mês de maio de 1997; do Sr. Flávio Vinícius
Macedo, Coordenador-Geral do Fundo Nacional de Cultura, comunicando a
celebração de convênios entre o aludido Fundo e a UFMG para a realização
do 29° Festival de Inverno e do Projeto Restauração do Parque Metalúrgico -
Mercosul - Shakespeare - Comédias e Sonetos; do Sr. José Fonseca,
Presidente da Câmara Municipal de Arinos, encaminhando manifesto de
repúdio ao pronunciamento do Sr. João Batista dos Mares Guia, Secretário
da Educação, efetuado em reunião do dia 1816197, em Buritis. A seguir,
fazem uso da palavra os Deputados Marco Régis e Gilmar Machado, para
apresentar relatórios. O primeiro, sobre a visita da Comissão às
dependências da Escola Estadual Ordem e Progresso, atendendo a
requerimento do Deputado Ronaldo Vasconcellos; o segundo, sobre a visita
da Comissão ao Secretário da Educação, para discutir o fechamento do pré-
escolar do Instituto de Educação de Minas Gerais e a municipalização do
ensino fundamental. Esgotada a matéria destinada à l a Parte da reunião, o
Presidente passa à P Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, são
aprovados, cada um por sua vez, requerimentos do Deputado João Batista
de Oliveira, em que solicita a realização de audiência pública para debater o
Projeto de Lei n° 1.176/97, com a presença do Sr. ledir Bambirra, Presidente
da Federação de Associações de Pais de Alunos do Estado de Minas Gerais,
e de representantes da coordenação da União Colegial do Estado de Minas
Gerais; e pede ainda a suspensão da apreciação do referido projeto; do
Deputado Gilmar Machado, em que solicita a realização de reunião especial
com a Câmara Municipal de Ouro Preto para analisar o Decreto Federal n°



456
2.208; e do Deputado Gilmar Machado, em que solicita sejam convidados o
Sr. Aluisio Pimenta, Reitor da UEMG, e os Pró-Reitores dessa Universidade
para discutirem a aplicação da Lei n° 11.539, de 1994, que dispõe sobre a
referida instituição. Esgotada a matéria destinada a esta fase, o Presidente
passa à 2° Fase, compreendendo a discussão e a votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Submetidos a discussão
e votação, são aprovados pareceres pela aprovação do Projeto de Lei n°
991196 (relator: Deputado José Henrique); e pela rejeição do Projeto de Lei
n° 1.169197 (relator. Deputado Gilmar Machado). Após, o Presidente passa à
3a Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de
matérias de deliberação conclusiva da comissão. Submetidos a discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Projetos de Lei n°5
1.201197, em 20 turno (relator: Deputado Mamo Régis); 1.158 e 1.262197, em
1 0 turno (relator: Deputado Sebastião Navarro Vieira), e 1.161197, em 10
turno (relator: Deputado Marco Régis). A seguir, o Presidente coloca em
discussão e votação, cada um por sua vez, em redação final, os Projetos de
Lei n°s 1.096, 1.113 e 1.129197, que são aprovados. Cumprida a finalidade
da reunião e 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, 27 de agosto de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Marco Régis.

ATA DA 728 REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE
As nove horas e trinta minutos do dia vinte de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Raul
Lima Neto, Antônio Roberto e Ronaldo Vasconcellos, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Raul Lima Neto , declara aberta a reunião e solicita ao Deputado Ronaldo
Vasconceilos 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 a matéria constante na pauta é a discutir
assuntos de interesse da Comissão e que não há correspondência a ser lida.
Passa-se à 2° Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a
votação de proposições sujeitas à apreciação do Plenário da Assembléia.
Com a palavra, o Deputado Antônio Roberto emite parecer sobre o Projeto
de Lei n° 1.227197, de autoria do Deputado Durval Angelo, mediante o qual
conclui pela aprovação da matéria na forma apresentada. 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
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lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Anivaldo Coelho - Antônio Roberto - Ronaldo

Vasconcellos.
ATA DA 68a REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA
Às dez horas e quinze minutos do dia vinte de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sebastião Navarro Vieira (substituindo o Deputado Leonídio Bouças, por
indicação da Liderança do PFL), Ajalmar Silva, Marcos Helênio, Ibraflim
Jacob e Arnaldo Penna, membros da Comissão supracitada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ajalmar Silva, declara aberta a
reunião e solicita ao Deputado Marcos Helênio que proceda à leitura da ata
da reunião anterior, que, lida e aprovada, é subscrita pelos membros
presentes. A seguir, a Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria da pauta, a ouvir os Srs. Cláudio Mourão, Secretário de
Estado de Recursos Humanos e Administração; Renato Barros, Presidente
da Coordenação Sindical; e Laura Maria Femandes R. Dias, Presidente do
Sindicato de Especialistas de Educação e Gerentes Públicos de Minas
Gerais - SINEGEP -, e a debater os recentes reajustes salariais concedidos a
servidores civis e militares da administração pública estadual. O Presidente
informa o recebimento de ofícios dos servidores das Superintendências
Regionais da Fazenda do Sul de Minas, do Norte de Minas e da região da
Mata; dos Srs. Eutárico Avezani, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Juiz de Fora; João Bosco
Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado, e Eduardo
Barbosa, Secretário de Estado do Trabalho, da Assistência Social, da
Criança e do Adolescente. O Presidente passa â ? Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. O
Deputado Marcos Helênio apresenta três requerimentos em que solicita
reunião desta Comissão para discutir, com os Srs. Carlos Cofia, Presidente
da COMIG, e Célio Rodrigues Garcia, Presidente da Comissão de Licitação,
as atividades da COMIG, especialmente as relativas a seu patrimônio e
processo de privatização, bem como a oportunidade do Edital n° 004197, que
importará em gastos superiores a R$5.000:000,00 com veículos e máquinas;
para discutir, com os Srs. Stefan Salej, Presidente da FIEMG, e João
Heraldo Lima, Secretário de Estado da Fazenda, o aumento da participação
acionária do Estado na AÇOMINAS; e para ouvir o Sr. Vítor Hugo Moreira de
Resende, Presidente da Associação dos Delegados da Polícia Civil.
Colocados em votação, cada um por sua vez, são os requerimentos
aprovados. Passa-se à 23 Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
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discussão e a votação de pareceres de proposições sujeitas à apreciação do
Plenário da Assembléia, O Deputado Ajalmar Silva faz leitura de seu Parecer
para o 1 0 Turno do Projeto de Lei n° 1.243197, mediante o qual conclui pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n o 1. O parecer é colocado
em discussão, e o Deputado Marcos Helênio faz uso da palavra para discuti-
lo. Colocado em votação, é o parecer aprovado. Passa-se à 30 Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições de
deliberação conclusiva da Comissão. Após discussão e votação, é aprovado
o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei n° 1.101197. Esgotada a
matéria da pauta, passa-se à fase da reunião destinada a ouvir os
convidados. Registra-se a presença do Deputado Gilmar Machado. O
Presidente acusa recebimento de oficio do Sr. Cláudio Mourão, comunicando
o seu impedimento de comparecer a essa reunião e indicando como sua
representante a Sra. Simone Reis Lobo Vasconcelos, Diretora da
Superintendência Central de Cargos, Carreiras e Vencimento, que prestará
os devidos esclarecimentos. Dando prosseguimento, o Presidente convida a
compor a mesa as Sras. Simone Reis Lobo Vasconcelos e Laura Maria
Femandes R. Dias e os Srs. Renato Barros e Vítor Hugo Moreira de Resende
e anuncia a presença dos Srs. Elton Evangelista Correira Lima, do
SINEGEP, e Edson Moreira Coelho, da Assessoria de Relações Trabalhistas
da Secretaria de Estado de Recursos Humanos e Administração. O
Presidente passa a palavra aos convidados, que discorrem sobre os recentes
aumentos concedidos a servidores públicos da administração estadual. Na
fase de discussão, fazem uso da palavra os Deputados Arnaldo Penna,
Marcos Helênio e Gilmar Machado. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
Leonidio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva - lbrahim Jacob - Sebastião

Helvécio - Arnaldo Penna.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI N° 13.423
Comissão Especial

Relatório
Usando da atribuição que lhe confere o inciso VIII do art. 90, dc o inciso II

do art. 70 da Constituição do Estado, o Chefe do Executivo opôs veto parcial
à Proposição de Lei n° 13.423, que dispõe sobre a reorganização do
Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM - e dá outras
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providências.

Por meio da Mensagem no 203197, publicada no OMinas Gerais" de 518197,
as razões do veto foram encaminhadas para apreciação desta Casa
Legislativa.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos do art. 112, "b", do
Regimento Interno, cumpre-nos emitir parecer sobre o veto parcial.

Fundamentação
O veto parcial oposto pelo Governador do Estado incide sobre o inciso XVI

do art. 40 da Proposição de Lei n°13.423 (ex-Projeto de Lei n°1.182/97), que
dispõe sobre a reorganização do Conselho Estadual de Política Ambiental -
COPAM - e dá outras providências.

De acordo com o Chefe do Executivo, "não cabe ao COPAM expedir
normas sobre padrões de qualidade de combustíveis, uma vez que tal
atribuição é reservada ao Departamento Nacional de Combustíveis - DNC -,
ao qual incumbe, também, dispor sobre sua comercialização, em
conformidade com o que estabelece a resolução CONAMA n° 8, de 3118193".

São pertinentes os motivos alegados pelo Governador do Estado para
negar sanção ao mencionado dispositivo.

Se, de um lado, cabe aos Estados legislar concorrentemente com a União
sobre meio ambiente, tal competência sujeita-se a restrições em alguns
temas. Vale lembrar que petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos
fluidos constituem monopólio da União, nos termos do art. 177 da
Constituição da República, alterado pela Emenda Constitucional n° 9, de
9/9195.

E reservado à lei federal, em face dos § 1 0 e 20 do mencionado comando
constitucional, dispor sobre a garantia de fornecimento dos derivados do
petróleo em todo o território nacional, a estrutura e as atribuições do órgão
regulador do monopólio da União.

Ademais, cabe à União, privativamente, legislar sobre as questões
relacionadas com as fontes de energia, de conformidade com o art. 22, IV,
da Lei Maior.

Nesse sentido, a Lei Federal n° 9.478, de 618197, dispõe sobre a política
energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui
o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo
e dá outras providências. Por seu turno, o Decreto Federal n° 507, de
2314192, que trata da estrutura do Ministério de Minas e Energia, estabelece,
no art. 12, 1, "a°, e III, o seguinte:

Art. 12- Ao Departamento Nacional de Combustíveis compete:
- orientar e fiscalizar as atividades relativas ao monopólio da União:

a) na pesquisa e na lavra das jazidas de petróleo e gás natural e outros
hidrocarbonetos fluidos;
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III - fixar as especificações dos derivados de petróleo, bem assim dos
combustíveis carburantes'.

Vê-se, pois, que a matéria já se encontra devidamente regulamentada. Em
complementação a um tema de grande relevância para as questões
ambientais, no tocante a poluição atmosférica, foi editada a Lei Federal n°
8.723, de 24110193, oriunda de projeto do Deputado Federal Fábio Feidman,
dispondo sobre a redução da emissão de poluentes por veículos
automotores; os destinatários são os fabricantes de motores, de veículos e
de combustíveis. Nessa legislação, explicitaram-se os limites da emissão de
poluentes e os prazos para os destinatários poderem ajustar-se aos novos
critérios. Além disso, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, na linha da
citada lei, baixou a Resolução n° 8, de 3118193, em complementação á
Resolução n° 18166, estabelecendo os limites máximos da emissão de
poluentes para os motores destinados a veículos pesados novos, nacionais e
importados, procurando não apenas diminuir a poluição atmosférica
ocasionada pelo monóxido de carbono das descargas dos veículos como
também diminuir a poluição sonora.

Assim sendo, tanto no que respeita ao aspecto jurídico quanto no que
respeita ao mérito, não vemos motivo para contrariar a orientação do
Executivo no tocante ao veto parcial em tela.

Conclusão
Isso posto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de Lei

n° 13.423197.
Sala das Reuniões, 27 de agosto de 1997.
Raul Lima Neto, Presidente - Antônio Andrade, relator - José Maria Barros

- Ambrósio Pinto.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.137/97

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado José Bonifácio, acrescenta
parágrafo ao art. 1 0 da Lei no 12.459, de 1311197.

Publicada em 914197, foi a matéria distribuída à Comissão de Constituição
e Justiça, que concluiu porsua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
na forma do Substitutivo n° 1, que apresentou.

O projeto, que tramita em regime de urgência por solicitação do Deputado
Sebatião Navarro Vieira, vem a esta Comissão para ser analisado quanto ao
mérito.

Fundamentação
A essência do projeto de lei em análise consiste em não considerar

interrupção do exercício o afastamento do servidor público efetivo ocupante
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de cargo em comissão para candidatar-se a cargo eletivo. Como
conseqüência, esse tempo de afastamento seria contabilizado para fins do
apostilamento de que trata o art. 1 0 da Lei n° 12.459, de 1997.

Nesse ponto, urge salientar que o característico fundamental dos cargos
em comissão está em sua forma de provimento, a qual se faz mediante
nomeação, independentemente de concurso e em caráter transitório. Sendo
assim, a foi-ma de afastamento é definitiva e se verifica mediante o instituto
da exoneração. De ofício, ou a pedido, a exoneração implica vacância do
cargo, emprego ou função.

Em se tratando de afastamento para concorrer a cargo eletivo, a
exoneração só poderá se dar a pedido do servidor. E, nessa hipótese, há o
desatendimento da condição imposta no inciso IV do art. 1 0 da Lei n°12.459,
de 1997, o que implica tanto a real interrupção do período legal exigido para
que o servidor taça jus ao beneficio do apostilamento no cargo em comissão,
quanto a conseqüente perda do direito de percepção da respectiva
remuneração.

Nesse passo, vemos que a proposição, na sua forma original, não se
harmoniza com os princípios constitucionais norteadores da atividade
administrativa pública, em especial com os da impessoalidade e da
razoabilidade, previstos no "caput" do art. 13 da Constituição mineira. Isso
porque o projeto se mostra contrário à doutrina jurídica, já que busca atribuir
ao cargo em comissão, cuja natureza é de transitoriedade e de
demissibilidade "ad nutum", o caráter de permanência e de vinculação,
característicos dos cargos de provimento efetivo.

Por outro lado, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo n° 1, que tem por finalidade suprimir o inciso II do art. 1 0 da Lei
n° 12.459, de 1997. A meta do substitutivo, em síntese, é evitar a
discriminação que vêm sofrendo os Diretores de escola por não atingirem o
período de três anos estipulado na lei em razão do lapso de tempo que se dá
entre a sua nomeação e a posse.

A fixação do lapso temporal de três anos é prescindível, sendo necessário
e suficiente que a lei explicite a exigência do cumprimento de dois períodos
completos, o que ela já faz no inciso 1 do seu art. 10.

Na proposta viabilizada pelo Substitutivo n° 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, portanto, não vemos óbice no que se refere ao âmbito
de análise desta Comissão.

Conclusão
Com fundamento nas razões aduzidas, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei n° 1.137197 no 1 0 tumo, na forma do Substitutivo n° 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
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Leonídio Bouças, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Sebastião Helvécio -

Arnaldo Penna - lbrahim Jacob.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.291/97

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de
Administração Pública

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre o licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte remunerado
de passageiros e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo' em 4f7197, a matéria foi submetida a
tramitação em regime de urgência e deverá ser apreciada em reunião
conjunta das comissões a que foi distribuída, em virtude de requerimentos do
Deputado Wanderley Ávila aprovados pelo Plenário em reunião realizada no
dia 718197.

Nos termos do art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno,
passamos a examinar a proposição quanto à juridicidade, à
constitucionalidade e à legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise autoriza o DETRAN-MG a realizar o

licenciamento e o emplacamento de motocicletas destinadas ao transporte
remunerado de passageiros nas localidades em que o serviço de mototáxi
tenha sido regulamentado por lei municipal e desde que os veículos
preencham as condições de segurança previstas no art. 43 do Código
Nacional de Trânsito.

Pelo prisma do exame desta Comissão, não vislumbramos óbices à
tramitação do projeto sob comento.

A Constituição Federal, no art. 30, V, submete a organização dos serviços
públicos de interesse local â lei do respectivo município. Por seu tumo, o art.
42 do Código Nacional de Trânsito estatui que "os veículos de aluguel,
destinados ao transporte individual de passageiros, ficam subordinados ao
regulamento baixado pela autoridade local'. Está claro, pois, que não cabe
ao Estado regulamentar o serviço de mototáxi.

Entretanto, de acordo com a repartição de atribuições vigente no sistema
nacional de trânsito, o licenciamento dos veículos destinados ao mencionado
serviço de transporte há de ser feito por órgão estadual, mais
especificamente, pelo DETRAN-MG. Em atenção ao principio da legalidade
que rege os atos administrativos, segundo o qual à administração pública só
é lícito realizar os atos expressamente previstos em lei, o parlamentar
estadual cuidou de elaborar lei autorizativa específica sobre a matéria e,
com isso, afastou quaisquer dúvidas e discussões que poderiam ser
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suscitadas acerca da legitimidade da atuação do DETRAN-MG no tocante ao
licenciamento de motos para serviço de táxi (evidentemente, nas localidades
em que esse serviço for devidamente regulamentado).

Por último, cabe lembrar que, em termos gerais, o assunto se insere no
âmbito da competência remanescente do Estado, prevista no § 1 0 do art. 25
da Carta da República. Além disso, não incide sobre a matéria o princípio da
reserva de iniciativa.

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

legalidade do Projeto de Lei n°1.291/97.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Elbe Brandão - Gil

Pereira - Leonídio Bouças.
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Gil Pereira, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre o licenciamento de motocicletas destinadas ao transporte remunerado
de passageiros e dá outras providências.

Publicada em 4/7197, a proposição tramita em regime de urgência e deve
ser apreciada em reunião conjunta das comissões a que foi distribuída, em
virtude de requerimentos do Deputado Wandertey Avila, aprovados em
Plenário.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, que vem
agora a esta Comissão para ser examinada quanto ao mérito, nos termos do
art. 195, c/co art. 103, do Regimento Interno.

Fundamentação
A atividade administrativa deve pautar-se, em primeiro lugar, pela busca

do interesse público, que, em última instância, deve ser definido pelo
conjunto da população interessada, que se manifesta pela voz de
representantes eleitos.

Ao Poder Executivo, compete implementar as decisões aprovadas pelo
Legislativo, observados os limites e os parâmetros fixados pelas regras
constitucionais. Esses esclarecimentos são necessários para que se
compreenda o significado da proposição em exame.

As regras gerais relativas ao transporte remunerado de passageiros,
consubstanciadas no Código Nacional de Trânsito, não fazem menção
especificamente ao serviço denominado mototáxi. Entretanto, a lei federal
remete à autoridade local a regulamentação da matéria. Não compete,
portanto, aos órgãos administrativos do Estado membro julgar a necessidade
ou a conveniência do serviço: estas serão definidas na esfera municipal.
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Uma vez criado no município o serviço de mototáxi, cabe ao Poder

Executivo Estadual, pelos seus órgãos competentes, a realização dos atos
administrativos necessários à completa implementação das medidas.

Entretanto, como se trata de matéria relativamente nova no ordenamento
jurídico e como não existem normas precisas no âmbito estadual acerca da
questão, faz-se necessária a sua elaboração, para que a atividade
administrativa possa estar plenamente acobertada pelo principio da
legalidade. Assim sendo, a proposição reveste-se de indiscutível mérito e
deve ser aprovada.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.291/97.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Marcos Helênio, relator - Ajalmar Silva -

Leonidio Bouças - Elbe Brandão - Gil Pereira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.292/97
Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
Encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem n° 201197, o Projeto de

Lei n° 1.292197, do Governador do Estado, objetiva alterar a Lei n° 11.966,
de 10111195.

Publicada em 518197, a matéria, por solicitação do Chefe do Executivo, foi
submetida a tramitação em regime de urgência, devendo, por isso, ser
apreciada em reunião conjunta das comissões a que foi distribuída.

De acordo com o art. 195, c/c O art. 103, V, "a", do Regimento Interno,
passamos ao exame da juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
proposição.

Fundamentação
Em 10111195, foi sancionada a Lei n° 11.966, autorizando o Executivo

Estadual a realizar operações de crédito internas e extemas, sob a
modalidade de empréstimo, financiamento ou emissão de bónus, no
montante de US$1.273.885.350,00. Além de determinar o encaminhamento
a esta Assembléia Legislativa de informações diversas sobre as operações
efetivamente realizadas, a lei em questão estabelece que, para a necessária
oferta de garantias, podem ser vinculados recursos provenientes das
transferências previstas no art. 159 da Constituição Federal, bem como
títulos da dívida pública e ações de titularidade do Estado.

Propõe-se, agora, alterar esse diploma autorizativo em dois aspectos
específicos: em relação a US$415.000.000,00, explicitam-se as instituições
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com as quais serão contratados empréstimos e a destinação dos recursos;
no que respeita à constituição de garantias, restringe-se a possibilidade de
sua oferta somente à União e amplia-se a relação das fontes de receita que
poderão ser vinculadas a essa finalidade, fazendo incluir a receita
proveniente da arrecadação do ITCD, do ICMS, do IPVA e das transferências
contempladas no art. 157 da Carta Federal.

A realização de operações de crédito de interesse do Estado, assim como
a eventual oferta de garantias, devem seguir procedimento específico fixado
pelas Constituições Federal e Estadual e pela Resolução n°69, de 1995, do
Senado Federal.

Entre as providências necessárias, releva a outorga de autorização
legislativa por parte desta Assembléia. Com efeito, por força do art. 61, IV,
c/c o art. 161, X, da Carta mineira, as operações de crédito do Estado devem
ser precedidas de lei especifica.

O comando constitucional em referência tem em vista proporcionar
ocasião para análise aprofundada da existência de interesse público a
justificar a realização da operação de crédito e a conseqüente assunção de
novos encargos pelo Tesouro Estadual. Na hipótese em tela, o interesse
público consubstanciado na realização da operação de crédito encontra-se
devidamente atestado pela edição da Lei n° 11.966, de 1995.

O projeto esclarece a fonte e a destinação de parte dos recursos a serem
contratados. Seria desejável que tais informações constassem já na
proposição em relação ao total dos recursos a serem obtidos. Não sendo isso
possível no momento, por razões de ordem prática, tais informações deverão
ser oportunamente encaminhadas a esta Casa, como determina o art. 2 0 da
Lei n° 11.966. Observamos, contudo, que a citada lei não fixa prazo para o
cumprimento da exigência, o que poderá comprometer a efetividade do
dispositivo legal. Com o objetivo de preencher essa lacuna, formulamos, ao
final, a Emenda n°1, fixando o prazo, que nos parece razoável, de 60 dias a
contar da data da formalização dos contratos, para a remessa das
informações a este Poder.

Quanto à oferta de garantias, medida indispensável para a viabilização das
operações pretendidas, cumpre fazer alguns esclarecimentos. Os
empréstimos que serão contratados com o BIRD e o BID serão garantidos
pela União, por exigência dessas instituições financeiras. Assim, o Estado
deverá oferecer contragarantias à União, e esta, com fundamento no § 4 0 do
art. 167 da Carta Federal, exige que a possibilidade de constituição de
contragarantia seja a mais ampla possível, como previsto no texto do projeto
em análise.

Conclusão
Pelo exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
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legalidade do Projeto de Lei n° 1.292197 com a Emenda n° 1, a seguir
redigida.

EMENDA N°1
Acrescente-se onde convier:
"Art. ..... - O art. 20 da Lei n° 11.966, de 10 de novembro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação:
'Art. 20 - O Poder Executivo encaminhará à Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da
formalização das operações de crédito, os seguintes documentos e
informações:

- os contratos com a identificação das instituições com as quais foram
realizadas as operações de crédito, o valor de cada uma, os valores dos
juros, os indexadores e os prazos para amortização das dívidas;

II - os valores específicos destinados à reestruturação da dívida pública
estadual e os projetos que receberão os recursos previstos no Plano
Plurianual de Ação Governamental.

Parágrafo único - O prazo para o envio das informações e dos documentos
relativos às operações de crédito formalizadas anteriormente à vigência
desta lei é de 30 (trinta) dias a contar da data de sua publicação.'.".

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Gilmar

Machado - Ivair Nogueira - Péricles Ferreira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela altera a Lei

Estadual no 11.966, de 1 0I11195, que autoriza o Estado a realizar operações
de crédito.

Publicado, o projeto foi encaminhado à Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela
legalidade da matéria e apresentou ao projeto a Emenda n° 1.

Cabe, agora, a esta Comissão emitir o seu parecer.
Fundamentação

A proposição em tela modifica a Lei n° 11.966, que autoriza o Estado a
realizar operações de crédito internas e externas no valor correspondente a
até US$1.273.685.350,00, destinadas à reestruturação da dívida pública
estadual e à execução de projetos previstos no Plano Plurianual de Ação
Governamental.

O projeto em exame dá novas destinações aos recursos decorrentes das
operações de crédito, quais sejam a aplicação de até US$170.000.000,00 em
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projetos de privatização; a aplicação de até US$165.000.000,00 na
pavimentação de rodovias aumentadoras; a aplicação de até
US$35.000.000,00 no apoio e desenvolvimento de pequenas comunidades
do Norte e Nordeste de Minas; a aplicação de até US$20.000.000,00 no
Programa de Mobilização de Comunidades - PMC -; a aplicação de até
US$25.000.000,00 no Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal
para os Estados Brasileiros.

A proposição oferece, ainda, novas garantias e contragarantias às
operações de crédito a serem negociadas, acrescentando as receitas a que
se refere o art. 155 da Constituição Federal: Imposto sobre Transmissão
"Causa MortiC e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -; Imposto
sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação
de Serviço de Transporte Interestadual e Intemiunicipal e de Comunicação -
ICMS -; Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores . IPVA -; e as
receitas pertencentes ao Estado a que se refere o art. 157 da Constituição da
República: o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e
proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos
pagos, a qualquer título, pelo Estado, por suas autarquias e pelas fundações
que instituir e mantiver; 20% do produto da arrecadação do imposto que a
União venha a instituir no exercício de sua competência residual.

Entendemos que a proposição sob comento é de extrema relevância para
o nosso Estado porquanto objetiva, com essa operação de crédito, custear os
gastos com a reforma e a modernização da máquina pública, promover a
reestruturação da dívida e atender a programas de interesses estaduais.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.292197 com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Ajalmar Silva, relator - Gil Pereira - Gilmar

Machado (voto contrário).
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.294197

Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado. o projeto de lei em apreço, enviado a
esta Casa por meio da Mensagem n° 204197, cria cargos no Quadro Especial
de Pessoal da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e dá
outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 518197, a proposição, que tramita
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em regime de urgência nos termos do art. 69 da Constituição do Estado, foi
encaminhada às comissões competentes para, em reunião conjunta, receber
parecer, consoante dispõe o art. 220, c/o os arts. 195 e 103, do Regimento
Interno.

Preliminarmente, cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria em
pauta.

Fundamentação
A UNIMONTES recebeu denominação e foi transformada em autarquia por

força do § 30 do art. 82 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado.

Tendo sido amplamente reestruturada pela Lei n° 11.517, de 13/4/94, a
autarquia passou a contar, desde então, com urna organização
administrativa moderna, que lhe tem possibilitado exercer mais
eficientemente a sua missão institucional.

O projeto de lei em exame propõe medidas que incidem apenas sobre o
Hospital Universitário, que é unidade integrante da estrutura da dita
Universidade. Cria mais 30 cargos de Analista Universitário da Saúde e
altera a organização administrativa do hospital, originalmente prevista no art.
50, IV, "c", da Lei n°11.517, de 1994.

Tais medidas se justificam em virtude do aumento da demanda pelos
serviços médicos prestados pelo hospital, havendo, pois, a necessidade de
se atualizar a composição numérica dos profissionais e de se modernizar a
sua organização.

A criação de cargos da administração direta, autárquica e fundacional, com
a fixação da respectiva remuneração, é efetivada mediante lei, cuja iniciativa
é privativa do Governador do Estado, consoante determina o art. 66, III, "b",
da Carta mineira.

Os cargos a serem criados, de provimento efetivo, via de regra devem ser
preenchidos por meio de concurso público, em conformidade com o que
estabelece o art. 37, II, da Constituição da República. O parágrafo único do
art. 1 0 da proposição em exame, todavia, possibilita o preenchimento desses
cargos por meio de contratos administrativos temporários, a fim de se
garantir a continuidade dos serviços de saúde prestados pelo referido
hospital. Tal medida encontra amparo no inciso IX do mesmo art. 37 da
Carta Magna, que admite a contratação de pessoal, por tempo determinado,
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos
termos da lei.

Esse permissivo, também consignado no art. 22 da Constituição do Estado,
está explicitado na Lei n° 10.254, de 1990, a qual institui o Regime Jurídico
único do Servidor Público Civil do Estado de Minas Gerais e dá outras
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providências, cujo art. 11 estabelece que as referidas contratações
temporárias poderão ocorrer por prazo determinado, não superior a seis
meses, sob a forma de contrato de direito administrativo, caso em que o
contratado não será considerado servidor público.

Sendo assim, a UNIMONTES se utilizará provisoriamente de tal permissivo
excepcional, para recrutar, por meio dos contratos administrativos, pessoal
técnico especializado na área da saúde, de modo a não comprometer a
continuidade do seu serviço hospitalar, até que seja realizado o devido
concurso público, conforme está ressalvado no próprio parágrafo único do
art. 1 0 da proposição em tela.

Dito isso, o projeto coaduna-se com a ordem jurídico-constitucional
vigente, podendo ser submetido à análise das comissões de mérito desta
Casa.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n° 1.294197.
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Gilmar Machado, relator - Ivair Nogueira -

Sebastião Navarro Vieira.
Comissão de Administração Pública

Relatório
Por meio da Mensagem n°204/97, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o Projeto de Lei n° 1.294197, que cria cargos no Quadro Especial
de Pessoal da Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - e dá
outras providências.

Publicado em 518197, o projeto foi distribuído às comissões competentes
para receber parecer, em regime de urgência e reunião conjunta de
comissões, nos termos dos arts. 69 da Carta mineira e 222, c/c os arts. 195 e
103 do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria.

Cumpre, agora, à Comissão de Administração Pública o exame do mérito
da matéria.

Fundamentação
A proposição em exame propõe a criação de 30 cargos de Analista

Universitário da Saúde, de nível superior de escolaridade, no Quadro
Especial de Pessoal da UNIMONTES.

Conforme se infere do Anexo 1114'J do Decreto n° 36.033, de 1419194, a
classe de Analista Universitário da Saúde compõe-se dos cargos de
Bioquímico, Enfermeiro, Nutricionista, Farmacêutico, Médico e Psicólogo.
São, pois, cargos que, para seu provimento, exigirão aprovação em concurso
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público e que correspondem à atividade-fim do hospital.

Também se propõe nova estrutura para o Hospital Universitário, com a
criação de uma Diretoria-Geral e de uma Diretoria Administrativa, de forma
que toda a área destinada à prestação dos serviços médicos ficará
subordinada à Diretoria-Geral, e a parte burocrática da unidade hospitalar
ficará subordinada à Diretoria Administrativa. Nos termos do art. 2 0, observa-
se que a proposição atribuiu à atual Divisão Administrativa o encargo de uma
diretoria, elevando assim o seu poder hierárquico e, conseqüentemente, o
grau de responsabilidade.

Ressalte-se, ainda, a criação de uma Divisão de Enfermagem na estrutura
do hospital.

Finalmente, para a complementação das alterações propostas, o projeto
propõe a criação de um cargo de Diretor Administrativo do hospital no
quadro de cargos de provimento em comissão da UNIMONTES, com a
respectiva remuneração, e a transformação do cargo de Diretor de Hospital
em Diretor-Geral de Hospital, ficando mantidos o mesmo fator de
ajustamento e o valor da parcela mensal da verba pró-labore.

Reconhecemos a conveniência e a oportunidade da iniciativa
governamental, que procura encontrar soluções técnico-administrativas para
se alcançar maior eficácia no desempenho das atividades pertinentes ao
Hospital Universitário de Montes Claros - UNIMONTES. No entanto,
julgamos necessário aprimorar o parágrafo único do art. 1 0, que prevê a
possibilidade de contratação por prazo determinado, sob a forma de contrato
de direito administrativo, em número correspondente aos cargos criados, até
a realização de concurso público.

Com efeito, uma vez que o poder público reconhece a necessidade da
criação dos 30 cargos de Analista Universitário da Saúde, impõe-se o dever
indeclinável de instaurar, no período mais breve possível, o concurso público
para o provimento definitivo dos cargos.

Sendo assim, por meio da Emenda n° 1, fica estabelecido um prazo até
3117198 para a publicação do edital do concurso público para o
preenchimento dos cargos a que se refere o art. V.

Conclusão
Concluímos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.294197 com a

Emenda n° 1, a seguir redigida.
EMENDA N°1

Acrescentem-se ao art. 1 0 os seguintes § 1 0 e 20, ficando suprimido o
parágrafo único.

"Art. 1°- ...........
§ 1 0 - Poden haver contrato de direito administrativo por prazo

determinado, em número correspondente aos cargos criados nos termos
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deste artigo, até a realização de concurso público.

§ 20 - O edital para o concurso público de provas e títulos para o
preenchimento dos cargos criados por este artigo deverá ser publicado até o
dia 31 de julho de 1998.".

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Rely Tarqüínio, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Ivair Nogueira -

Ajalmar Silva - Péricles Ferreira.
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela cria cargos

no Quadro Especial de Pessoal da Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES - e dá outras providências.

Após o exame da Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria, foi a
proposição encaminhada à Comissão de Administração Pública, que opinou
por sua aprovação e apresentou-lhe a Emenda n° 1. Agora, cabe a esta
Comissão emitir parecer em obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
Conforme dispõe a Lei n° 11.517, de 14/7194, a UNIMONTES é uma

entidade autárquica estadual de regime especial, com autonomia didático-
científica, administrativa, financeira e disciplinar.

A proposição em exame modifica a estrutura administrativa do hospital
universitário pertencente à UNIMONTES, criando cargos e aumentando a
relação de serviços prestados por ele. Tal medida está em sintonia com os
objetivos dessa autarquia, que estão estatuídos em lei e visam a contribuir
para a melhoria e a transformação da sociedade. Essa Universidade busca
atender a demanda social por serviços de sua competência, em especial os
de saúde.

As modificações apresentadas pelo projeto em pauta criarão despesas
para os cofres públicos. Todavia, o art. 6 0 da proposição autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito especial no valor de R$163.443,33 para fazer face
às despesas decorrentes da futura lei.

Essa autorização encontra respaldo na Lei Federal n° 4.320, de 1713164,
que estabelece que os créditos suplementares e especiais serão autorizados
por lei e abertos por decreto do Executivo.

E ainda, objetivando aprimorar a proposição, apresentamos a Subemenda
n° 1 à Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de Administração Pública.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.294197 no 1 0 turno, com a Emenda n° 1, apresentada pela Comissão de
Administração Pública, e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1, que

-J
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apresentamos a seguir.

SUBEMENDA N°1 À EMENDA N°1
Dê-se ao § 20 do art. 1 0 do projeto, acrescentado pela Emenda n° 1, a

seguinte redação:
"§ 20 - O edital para o concurso público de provas e títulos para o

preenchimento dos cargos criados por este artigo deverá ser publicado até o
dia 31 de março de 1996.".

Sala das Comissões, 20 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Roberto Amaral, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Miguel Martini - Gilmar Machado.
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.050/96

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

O projeto em comento, do Deputado Gilmar Machado, dispõe sobre o peso
máximo tolerável do material transportado por alunos do ensino
fundamental.

Aprovado no 1 0 turno, com as Emendas n
u
s 2 e 3, da Comissão de

Constituição e Justiça, e com a Subemenda n° 1 à Emenda n° 1,
apresentada por esta Comissão, retoma o projeto, para ser analisado em 20
tumo.

Compete-nos, ainda, elaborar a redação do vencido, que faz parte deste
parecer.

Fundamentação
Este relator teve a oportunidade, quando a matéria foi apreciada em 10

turno, de extemar seu apoio à aprovação da proposição, que trata de matéria
relevante e oportuna; como afirmamos na ocasião, os estudantes têm sido
vítimas de uma série de enfermidades decorrentes do excessivo peso que
são obrigados a carregar até as salas de aula.

Estabelecer padrão máximo de peso tolerável do material transportado
pelos estudantes parece-nos fundamental. Assim, reiteramos a opinião que
exaramos no 1 0 turno, amplamente favorável à aprovação do projeto de lei
em exame.

Somos levados, no entanto, a apresentar nova emenda, visto que o
parágrafo único do art. 4 0 do projeto remete à necessidade de
regulamentação da matéria.

Conclusão
Pelo exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.050196, no 20

turno, na forma do vencido no 1 0 turno e com a Emenda n° 1 apresentada a
seguir.

EMENDA N°1
Acrescente-se o seguinte ai. 60 , renumerando-se os demais:
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"Art. 60 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60

(sessenta) dias contados a partir da data de sua publicação.".
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
José Maria Barros, Presidente - Marco Régis, relator - Paulo Piau - Adelmo

Carneiro Leão.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N° 1.050196

Dispõe sobre o peso máximo tolerável do material transportado
diariamente por alunos do pré-escolar e do 1 0 grau da rede pública.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - O peso máximo total do material escolar exigido pela escola,

transportado diariamente em mochilas, pastas e similares por alunos
matriculados em estabelecimentos de ensino públicos e privados, no pré-
escolar e no ensino fundamental, não poderá ultrapassar.

- 5% (cinco por cento) do peso da criança até 10 (dez) anos;
II - 10% (dez por cento) do peso da criança acima de 10 (dez) anos.
Art. 20 - Caberá à escola, por meio do colegiado, ou órgão afim, a definição

do material escolar a ser transportado diariamente.
Art. 30 - O material que exceder o peso máximo permitido deverá ficar

guardado em armários fechados, individuais ou coletivos.
§ 1 0 - No caso de armários coletivos, será designado pela escola um

responsável pela sua abertura no inicio das aulas e seu fechamento ao final
delas.

§ 20 - As escolas da rede pública não poderão fazer nenhum tipo de
cobrança pela guarda do material.

•Art. 40 - o descumprimento desta lei implicará as seguintes penalidades:
- penalidades administrativas previstas no Estatuto do Servidor Público

Civil, se se tratar de escola da rede pública de ensino;
II - advertência e multa, se se tratar de escola particular.
Parágrafo único - As penalidades supramencionadas serão graduadas nos

termos do regulamento desta lei.
Art. 50 - E obrigatória a fixação das normas contidas nesta lei em local

visível para os alunos, pais e docentes.
Art. 60 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 70 - Revogam-se as disposições em contrário.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO N°2.141/97
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Deputado Ambrósio Pinto, a proposição em tela tem por
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finalidade solicitar ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas
a reformulação do Decreto n° 32.656, de 1513191, que trata de transporte
intermunicipal.

Publicada no Diário do Legislativo" em 1715197, vem a matéria à
Comissão de Administração Pública para receber parecer, nos termos do art.
103, 1, "d", c/c o art. 104, III, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação
Cabe à Comissão de Administração Pública discutir e votar matéria de sua

competência, bem como apreciar conclusivamente requerimentos escritos
que solicitem providências a órgãos da administração estadual.

A exploração dos serviços de transporte rodoviário estadual de
passageiros, diretamente pelo Estado ou mediante concessão, deve-se
pautar pela prevalência do interesse público, sujeitando-se, portanto, à
fiscalização e ao controle por parte da Assembléia Legislativa.

O requerimento em análise tem por finalidade solicitar providências
administrativas para a alteração de decreto que regulamenta os transportes
coletivos rodoviários intermunicipais, adequando-o à situação constatada
principalmente no interior do Estado, no tocante ao transporte de estudantes
das pequenas cidades para aquelas onde estão as instituições de ensino.

A proposição está em conformidade com as exigências regimentais e não
encontra óbice à sua tramitação.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela aprovação do Requerimento n°

2.141/97.
Sala das Comissões, 27 de agosto de 1997.
Leonídio Bouças, Presidente - Sebastião Helvécio, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°717/96
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 717196, de autoria do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar imóvel ao Município de Catas Altas, 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 art. 270, §
1 0, 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° 717196
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Catas Aftas o imóvel

que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Catas
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Altas imóvel de propriedade do Estado, constituído de um terreno urbano
com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no lugar
denominado Lavrado, nesse município, registrado sob o n° 18.019, a fis. 163
do livro 3-AA, no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de
Santa Bárbara.

Parágrafo único - O imóvel de que trata o "caput" deste artigo destina-se à
construção de um posto de saúde.

Art. 20 - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, no prazo de 3
(três) anos contados da data de publicação desta lei, não lhe for dada a
destinação prevista no parágrafo único do artigo anterior.

Ari. 3°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 40 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 21 de agosto de 1997.
Irani Barbosa, Presidente - Bilac Pinto, relator - Roberto Amaral.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 30 DE AGOSTO DE 1997

ATAS

ATA DA 288a REUNIÃO ORDINÁRIA DELIBERATIVA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA, EM 28 DE AGOSTO DE 1997

-	Presidência do Deputado Francisco Ramalho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - ABERTURA - P PARTE (PEQUENO

EXPEDIENTE): Ata - Correspondência: Ofício n° 30/97 (encaminha
sugestões de emendas ao Projeto de Lei Complementar n° 22197), do
Presidente do Tribunal de Contas - Ofício - Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei n°s 1.351 a 1.353/97 - Requerimentos n us 2.270 a 2.275197 -
Requerimentos dos Deputados Gil Pereira (2) e Maria José Haueisen (2) -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Educação, de Direitos e
Garantias Fundamentais e de Administração Pública e dos Deputados Dimas
Rodrigues, Maria Olívia e Roberto Amaral - Oradores Inscritos: Discurso do
Deputado Alvaro Antônio - 2 3 PARTE (ORDEM DO DIA): i 3 Fase: Abertura
de Inscrições - Leitura de Comunicações Apresentadas - Votação de
Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Gil Pereira (2) e Maria José
Haueisen (2); aprovação - 2 a Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gil Pereira; aprovação - Votação, em 1 0 tumo,
do Projeto de Lei n° 846196; aprovação - Votação, em 2 0 turno, do Projeto de
Resolução n° 782196; aprovação na forma do vencido em 1 0 turno - Votação,
em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.067196; votação do projeto, salvo
emenda; discurso do Deputado Gilmar Machado; rejeição - Votação, em 20
tumo, dos Projetos de Lei n°s 613195, 778. 996 e 1.061196; aprovação na
forma do vencido em 1 0 turno - Discussão, em 1 0 tumo, do Projeto de Lei n°
1.291197; aprovação - Discussão, em 1 0 fumo, do Projeto de Lei n° 1.253197;
aprovação na forma do Substitutivo n° 1 - 33 PARTE (GRANDE
EXPEDIENTE): Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Gilmar
Machado e Wilson Pires - ENCERRAMENTO.

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Cleuber Carneiro - Francisco Ramalho - Geraldo Rezende - Ivo José -

Maria Olívia - Adelmo Carneiro Leão - Ailton Vilela - Ajalmar Silva - Alberto
Pinto Coelho - Alencar da Silveira Júnior - Alvaro Antônio - Anivaldo Coelho -
Antônio Andrade - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Antônio Roberto -
Arnaldo Pariria - Baldonedo Napoleão - Bilac Pinto - Carlos Pimenta - Dimas
Rodrigues - Djalma Diniz - Durval Angelo - Elbe Brandão - Ermano Batista -
Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Nascimento - Geraldo Santanna - Gil
Pereira - Gilmar Machado - Glycon Terra Pinto - Hely Tarqüínio - lrani
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Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Jorge Hannas - José Braga - José
Henrique - Kemil Kumaira - Leonidio Bouças - Marco Régis - Marcos Helênio
- Maria José Haueisen - Mauri Torres - Miguei Barbosa - Miguel Martini -
Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Paulo Schettino - Péricles Feri-eira .. Raul
Lima Neto - Roberto Amaral - Ronaldo Vasconcellos - Sebastião Helvécio -
Sebastião Navarro Vieira - Wanderley Ávila - Wilson Pires - Wilson Trópia.

ABERTURA
O Sr. Presidente (Deputado Francisco Ramalho) - 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 â leitura
da ata da reunião anterior.

? PARTE (PEQUENO EXPEDIENTE)

Ata
- A Deputada Maria Olivia, 5 2-Secretária, nas funções de 20-Secretário,

procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência
- O Deputado Alvaro Antônio, 1°-Secretário "ad hoc", lê a seguinte

correspondência:	 -
"OFICIO N° 30197*

Belo Horizonte, 22 de agosto de 1997.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de encaminhar a V. Exa., para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, as inclusas propostas de emenda ao Projeto
de Lei Complementar n°22/97.

Apreciadas pelo Plenário do Tribunal de Contas, as referidas emendas
objetivam dar novo tratamento jurídico aos Auditores do Tribunal, como
também regulamentar a norma contida na Emenda Constitucional n° 24, que
modificou a redação do § 6 0 do art. 76 da Constituição do Estado de Minas
Gerais.

No que tange ao Corpo de Auditores do Tribunal, releva notar que em
virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal, na Ação Direta de
Inconstitucionalidade n°1.067-1, que julgou inconstitucional o "caput" do art.
79 da Constituição Estadual, bem como a expressão "os mesmos direitos"
inscrita na primeira parte do § 1 0 do referido artigo, este Tribunal considerou
fundamental adequar o texto de sua Lei Orgânica (Lei Complementar n° 33,
de 28 de junho de 1994) aos estritos termos da Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União (Lei Federal n°8.443, de 16 de julho de 1992, alterada pela
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Lei Federal no 9.165, de 19 de dezembro de 1995), adotando assim o modelo
Federal.

Quanto às emendas oferecidas em virtude da Emenda Constitucional n°
24, estas têm o fito de estruturar a Câmara de Licitações do Tribunal para o
fiel cumprimento do texto constitucional.

Solicitando que as emendas encaminhadas sejam apreciadas com a
urgência admitida pelo Regimento dessa Casa, apresento a Vossa
Excelência meus protestos de elevado apreço e distinta consideração.

João Bosco Murta Lages, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais.

EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 22197
EMENDA N° .....

Dá nova redação ao art. 40 da Lei Complementar no 33194.
Art. 40 - Completam a organização do Tribunal de Contas a Auditoria,

composta de 3 (três) Auditores, e o quadro próprio de pessoal dos seus
serviços auxiliares.

EMENDA N° .....
Dá nova redação ao inciso V do art. 16 da Lei Complementar n°33/94.
Art. 16- .......................................
V - determinar a realização de concursos públicos para preenchimento dos

cargos do seu quadro de Auditores e de Pessoal, julgando e homologando
seus resultados,

EMENDA N° .....
Dá nova redação ao art. 21 da Lei Complementar n° 33194.
Ari. 21 - Os Auditores, em número de 3 (três), serão nomeados pelo

Governador do Estado, dentre os cidadãos que satisfaçam os requisitos
exigidos para o cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, mediante concurso público de provas e títulos, observada a
ordem de classificação.

EMENDA N° .....
Acrescente-se onde convier.
Art. .... - O Auditor, quando não convocado para substituir Conselheiro,

presidirá à instrução dos processos que lhe forem distribuídos, relatando-os
com proposta de decisão a ser votada pelos integrantes do Plenário ou da
Câmara para a qual estiver designado.

Parágrafo único - A substituição de Conselheiro por Auditor se fará em
regime de rodízio.

EMENDA N° .....
Acrescente-se onde convier:
Art..... - Suprima-se o inciso XII do ar[. 25 da Lei Complementar n°33/94.

EMENDA N°
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Dá nova redação ao art. 30 da Lei Complementar n° 33194.
Art. 30 - Compete à Segunda Câmara apreciar conclusivamente os atos e

procedimentos licitatórios, de modo especial dos editais, das atas de
julgamento e dos contratos celebrados pelo Estado e pelos Municípios, bem
como dos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação.

EMENDA N° .....
Acrescente-se nas Disposições Transitórias da Lei Complementar n° 33194.
Art. .... - A norma contida no art. 21 entrará em vigor na vacância de 4

(quatro) cargos de Auditor, quando estes serão considerados extintos?
- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 22197.
* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO
Do Sr. Carlos Eloy Carvalho Guimarães, Presidente da CEMIG,

informando, em atenção a requerimento do Deputado Gil Pereira
(fornecimento de energia elétrica às comunidades do Município de
Espinosa), que já foram apresentadas as condições preliminares à Prefeitura
Municipal.

Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a conceder a

palavra aos oradores inscritos para o Pequeno Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N°1.351/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora de

Lourdes, com sede no Município de Mateus Leme.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
.Art. 10 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária

Nossa Senhora de Lourdes, com sede no Município de Mateus Leme.
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 1997.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação Comunitária Nossa Senhora de Lourdes, com

sede em Mateus Leme, é sociedade civil sem fins lucrativos cujo trabalho é
orientado para a assistência à criança e ao adolescente carentes de Mateus
Leme.

Por meio da prestação de serviços de caráter filantrópico, consegue
proporcionar-lhes acesso ao lazer e à saúde. Serve-lhes, inclusive, comida
nos fins de semana e nos feriados.

Além de desenvolver esse trabalho de grande alcance social, a entidade
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que se pretende beneficiar preenche os requisitos legais para ser declarada
de utilidade pública, razão por que esperamos a anuência dos nobres
colegas à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o Projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N°1.352/97
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Paraíso -

ACBP -, com sede no Municipio de Carmo do Paranaíba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do

Bairro Paraíso - ACBP -, com sede no Município de Carmo do Paranaíba.
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 1997.
Péricles Ferreira
Justificação: Toda sociedade humana tende à estabilização e à

organização, porque são condições de sua existência, seu desenvolvimento
e seu progresso.

Por isso, os moradores do Bairro Paraiso, localizado em Carmo do
Paranaiba, que apresenta crescimento dinâmico, com muitos loteamentos e
bairros novos, sentiram necessidade de criar sua associação comunitária.

Fundada em 2115194, na forma de sociedade civil sem fins lucrativos, a
Associação tem como finalidade garantir planejamento eficiente para as
obras que serão efetuadas nas áreas de saúde, educação, lazer e
preservação ambiental do Bairro Paraíso.

Além dos prestimosos serviços em prol do bem-estar social da
comunidade, é importante ressaltar que a entidade é regida por estatuto
próprio, funciona há mais de dois anos, e sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, não remuneradas pelo trabalho que desenvolvem,
conforme atesta o Juiz de Direito daquela comarca.

- Publicado, vai o Projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Saúde e Ação Social para deliberação, nos termos do art. 195, c/c o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

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 0 - 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.
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Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, de de 1997.
Baldonedo Napoleão
Justificação: A entidade em tela é pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, instituída por escritura pública, e está em funcionamento há
mais de dois anos.

Segundo o seu estatuto, ela tem por objetivo promover a execução de
programas de pesquisa científica e tecnológica e conceder bolsas de estudo
em nível de graduação, pós-graduação e extensão. Procura também suprir
deficiências da comunidade, promovendo atividades culturais, conciliando-as
com a política de desenvolvimento regional e nacional.

Por essas razões, a FUNTIR atende aos requisitos estabelecidos por lei
para ser declarada de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar,
e de Educação e Cultura para deliberação, nos termos do art. 195, dc o art.
104, inciso 1, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS
N° 2.270197, do Deputado Dimas Rodrigues, solicitando seja formulado

apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de Transportes e Obras
Públicas com vistas ao encascalhamento das vias internas do Perímetro
Irrigado de Lagoa Grande, no Município de Janaúba. (- À Comissão de
Administração Pública.)

N° 2.271197, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Saúde com vistas a que informe o motivo pelo qual se
deixou de descontar em folha a contribuição em favor da Associação
Sindical dos Trabalhadores dos Hospitais do Estado de Minas Gerais -
ASTHEMG.

N°2.272/97, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Saúde com vistas a que informe o motivo da contratação de
pessoal não concursado pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - FHEMIG.

N° 2.273197, do Deputado José Bonifácio, solicitando seja formulado apelo
ao Secretário da Saúde com vistas a que informe o motivo da autorização de
pagamento de gratificação para os plantonistas da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais - FHEMIG. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

N° 2.274197, do Deputado Gil Pereira, solicitando seja formulado apelo ao
Diretor-Geral do DER-MG com vistas à construção de passarela sobre o anel
rodoviário do Município de Montes Claros. (- A Comissão de Administração
Pública.)

N° 2.275197, do Deputado Ronaldo Vasconcellos, solicitando seja
formulado apelo ao Secretário da Cultura com vistas a que se crie o
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Programa Coreto nas Praças. (- A Comissão de Educação.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Gil
Pereira (2) e Maria José Haueisen (2).	-

COMI,JNICAÇOES
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de

Educação, de Direitos e Garantias Fundamentais e de Administração Pública
e dos Deputados Dimas Rodrigues, Maria Olívia e Roberto Amaral.

Oradores Inscritos
• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Álvaro Antônio.
• Deputado Alvaro Antônio* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, dois

assuntos me trazem a esta tribuna. Inicialmente, queria aqui tecer alguns
comentários com relação à importância das modificações do nosso
Regimento Interno, que deverá ser votado no início da próxima semana. No
au. ioa do Regimento Interno está prevista a criação da Comissão
Permanente dos Transportes da Assembléia Legislativa. Digo que é
importante essa criação, Sr. Presidente, porque, por incrível que pareça, o
Estado de Minas Gerais, além de não possuir aqui na Assembléia uma
comissão que trata dos interesses dos transportes, não possui efetiva e
objetivamente uma secretaria dos transportes. Acredito eu que, com a
criação da Comissão Permanente dos Transportes desta Casa, estaremos,
sem dúvida alguma, abrindo possibilidades e chamando a atenção dos
nossos dirigentes para a criação de uma secretaria de Estado dos
transportes, que cuidaria somente dos transportes nas suas diversas
modalidades: rodoviário, ferroviário, aeroviário e também hidroviário.

Temos acoplada à Secretaria de Obras do nosso Estado a Secretaria de
Transportes. Devido à importância que representam as obras no nosso
Estado, deveríamos ter uma secretaria separada da Secretaria de Obras.
Penso que, por ocasião da votação do Regimento Interno desta Casa,
estaremos dando um grande passo para cuidar dos transportes do nosso
Estado, que têm uma grande importância na vida cotidiana dos nossos
cidadãos.

Outro assunto me traz a este microfone. Foram divulgados, e aqui também
comentou-se sobre o cuidado e a importância que representam as águas
minerais no nosso Estado. Esse comentário foi aqui tecido pelo nosso nobre
companheiro Deputado Ailton Vilela, na semana passada. Tivemos
oportunidade de visitar o Município de Mário Campos, nas proximidades de
Belo Horizonte, dentro da região metropolitana. Pudemos conhecer uma das
maiores minas de água mineral do mundo. São 1.440.000 litros de água em
24 horas. Realmente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é uma jazida de água



483
mineral que merece todo o respeito do povo brasileiro. Essa nascente está
colocada em primeiro lugar no "ranking" mundial quanto ao volume de água
mineral por segundo. Assim sendo, Sr. Presidente, solicitamos à Consultoria
desta Casa que nos orientasse para que transformemos aquele município em
urna estância hidromineral. Mário Campos já está atraindo a atenção de
outros países, como os Estados Unidos, para a instalação até mesmo de
fábrica de latas para envasar as águas que saem daquela mina, que, sem
dúvida alguma, é de grande valia para aquele município e para nosso
Estado. Assim, por ocasião da apreciação desse projeto, solicito aos
Deputados a colaboração e a atenção para que possamos transformar
aquele município, que foi desmembrado há pouco tempo do Município de
lbirité, em uma estância hidromineral, a fim de que ali possam ser instaladas
não só indústrias que girem em tomo da jazida de água, em tomo desta
riqueza do nosso Estado, uma nascente que hoje é considerada a maior do
globo terrestre, com mais de 1.440.000 litros de água em 24 horas. Portanto,
o Município de Mário Campos merece uma atenção toda especial, não só por
parte da Assembléia Legislativa como do Governo do Estado. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
2 PARTE (ORDEM DO DIA)

1a Fase

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

passa à 2a Parte da reunião, com a P Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres e a votação de
requerimentos. Estão abertas as inscrições para o expediente da próxima
reunião ordinária.

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

apresentadas na reunião pelas Comissões de Direitos e Garantias
Fundamentais - aprovação, na 48 2 Reunião Ordinária, dos Projetos de Lei
n°s 1.157197, do Deputado Geraldo Nascimento, e 1.146197, do Deputado
João Leite, e do Requerimento n° 2.252/97, do Deputado João Leite; de
Administração Pública - aprovação, na 60a Reunião Ordinária, do
Requerimento n° 2.141197, do Deputado Ambrósio Pinto; e de Educação -
aprovação, na 65a Reunião Ordinária, do Projeto de Lei n° 1.198197, do
Deputado Paulo Piau (Ciente. Publique-se); e pelos Deputados Dimas
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Rodrigues - falecimento da Sra. Gerosina Moreira dos Santos, em Monte
Azul; Roberto Amaral - falecimento da Sra. Luciete Veloso Figueiredo, em
Montes Claros; e Maria Olívia - falecimento do Sr. José Agripino Rodrigues,
em Lagoa da Prata (Ciente. Oficie-se.).

Votação de Requerimentos
- A seguir, são submetidos a votação e aprovados, cada um por sua vez,

requerimentos dos Deputados Gil Pereira (2), em que solicita expedição de
ofícios ao Presidente da TAM, solicitando a manutenção da rota Brasília-
Montes Claros-Salvador numa escala mínima de 3 vezes por semana; e ao
Reitor da UFMG, solicitando a transformação do Núcleo de Ciências Agrárias
de Montes Claros em Escola de Agronomia em nível universitário (Oficie-se.)
e Maria José Haueisen (2), em que solicita tramitação em regime de
urgência para o Projeto de Lei n° 1.324197, de sua autoria, e reunião conjunta
das comissões a que este foi distribuído (Cumpra-se.).

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

passa à 2a Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria
constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gil Pereira, em

que solicita a inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei n° 1.295197
seja apreciado logo após o Projeto de Lei n° 1.061196. Em votação, o
requerimento. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 846196, do Deputado Gilmar
Machado, que assegura ao consumidor o pleno atendimento dos serviços
médico-hospitalares prestados por empresas privadas ou de intermediação.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Saúde e Ação Social opina pela aprovação do projeto. A
Comissão de Defesa do Consumidor opina pela sua rejeição. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Resolução n° 782196, da Comissão de
Agropecuária e Política Rural, que aprova, em conformidade com o disposto
no art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, a alienação das terras
devolutas que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
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aprovação do projeto na forma do vencido em 1 0 turno. Em votação, o
projeto. Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de
Resolução n° 762196 na forma do vencido em 1 0 turno. A Comissão de
Redação.

Votação, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.067196, do Deputado Gil
Pereira, que cria o Programa Mineiro de Incentivo à Bananicultura e dá
outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com a Emenda n° 1, que apresenta. A Comissão de Agropecuária
opina pela sua rejeição. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Justiça. Para
encaminhar a votação, com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, farei a justificação daqui. Já
conversei com o Deputado Gil Pereira para que rejeitemos esse projeto,
porque a Assembléia Legislativa já aprovou um projeto de incentivo à
fruticultura. A banana é uma fruta; portanto, a Assembléia Legislativa estará
votando duplamente, e poderemos incorrer em erro. E exatamente por isso
que a Comissão de Agropecuária sugeriu a rejeição do projeto, pois
estaríamos votando duas vezes a mesma coisa, e isso não é coreto para o
Poder Legislativo. Já conversei com o Deputado Gil Pereira, e vamos rejeitar
o projeto para manter o projeto original que a Assembléia já havia votado, o
de incentivo à fruticultura.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. Os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitado o
projeto. Arquive-se.

Votação, em 20 tumo, do Projeto de Lei n° 613195, do Deputado Jorge
Eduardo de Oliveira, que dispõe sobre medidas a serem adotadas pelo
Governo do Estado visando a orientar os alunos de 1 0 e 20 graus da rede de
ensino público estadual e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 tumo, o Projeto de Lei n°613/95 na forma do vencido em 10
turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 778196, do Deputado Miguel
Marlini, que disciplina as reclamações relativas à prestação de serviços
públicos, a que se refere o § 4 0 do art. 40 da Constituição Estadual. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1 0 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° 778196 na forma do
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vencido em 1° turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 996196, do Deputado Gemido
Rezende, que institui a Campanha de Captação e Redistribuição de
Medicamentos às Pessoas Portadoras do Vírus da AIDS. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1 0 turno. Em votação, o projeto. Os Deputados que o aprovam
permaneçam corno se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto,
aprovado, em 20 turno, o Projeto de Lei n°996/96 na forma do vencido em 10
turno. A Comissão de Redação.

Votação, em 20 turno, do Projeto de Lei n° 1 .061/96, do Governador do
Estado, que autoriza a RIJRALMINAS a doar imóvel à Sociedade São
Vicente de Paulo de Jaiba. 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. Fica, portanto, aprovado, em 2 0 turno, o Projeto de Lei n°
1.061196 na forma do vencido em 1 0 turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1 0 turno, do Projeto de Lei n° 1.291197, do Deputado Gil
Pereira, que dispõe sobre o licenciamento de motocicletas destinadas ao
transporte remunerado de passageiros 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, o projeto.
Os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. A Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 10 turno, do Projeto de Lei n° 1.253197, doDeputado
Gemido Rezende, que acrescenta o inciso X ao art. 4 0 da Lei n° 7.302, de
21i7175, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado. A
Comissão de .Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo no i, que apresenta. A Comissão de Saúde e Ação Social opina
pela sua aprovação na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça.
Em discussão, o projeto. Nãohá oradores inscritos. Encerra-se a discussão.
Em votação, o Substitutivo n° 1. Os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Fica, portanto, aprovado, em 10
turno, o Projeto de Lei n° 1.253197 na forma do Substitutivo n° 1. A Comissão
de Saúde e Ação Social.

3 PARTE (GRANDE EXPEDIENTE)
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 2a Parte, a Presidência

passa à 3a Parte da reunião e concede a palavra aos oradores inscritos para
o Grande Expediente.

• Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gilmar Machado.
• Deputado Gilmar Machado - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Deputadas,
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pessoas presentes às galerias, imprensa, ocupo o Grande Expediente nesta
tarde para abordar o tema que vem preocupando milhares de brasileiros.
Fato a respeito da situação angustiante por que passam os clientes da
ENCOL. Como essas pessoas hoje não podem ocupar esta tribuna, tenho
certeza de que a Assembléia Legislativa promoverá o encontro das
comissões técnicas para que os clientes da ENCOL de Minas Gerais possam
se manifestar. Espero que a Assembléia Legislativa possa se solidarizar com
essas pessoas, homens e mulheres que infelizmente estão perdendo
recursos de suas poupanças em virtude de uma política habitacional
perversa, e também em virtude de empresários despreparados e, acima de
tudo, pessoas que não pensam no próximo e só querem o lucro fácil.

Gostaríamos, em nome da Associação de Clientes da ENCOL, de ler a
"Carta de Belo Horizonte". Tenho certeza de que todos os Deputados desta
Casa assumirão a firme posição de exigir do Governo Federal uma proposta
para solucionar o problema angustiante desses clientes da ENCOL. Passo à
leitura da "Carta de Belo Horizonte", redigida pela Associação de Clientes da
ENCOL, embaixo da qual assinamos, concordando com todos os seus
termos. (- Lê:)

"Insegurança! Incerteza! Revolta!
Com sentimento de insegurança e incerteza, nós, clientes da ENCOL,

presenciamos, estarrecidos, nosso sonho de uma casa própria se transformar
em pesadelo nos últimos dias. Ontem foram os clientes da Ponta
Engenharia, hoje são os clientes da ENCOL. E amanhã? E quantos mais?

A insegurança no mercado imobiliário não interessa a ninguém. Não
interessa à indústria da construção civil, não interessa aos trabalhadores e
não interessa aos compradores. Reivindicamos uma rápida solução para a
crise atual da ENCOL, baseada no acordo e na negociação, com imediata
retomada das obras paralisadas e punição exemplar dos que dilapidaram o
patrimônio da empresa. Reivindicamos liberação de financiamento direto aos
mutuários a juros baixos, sem comprometimento de verbas públicas.

Acreditamos que o momento atual exige lucidez para buscar as causas
estruturais da crise atual. Precisamos tomar atitudes concretas para evitar
novas crises.

Fomos apanhados de surpresa, porque o Governo não cumpriu sua função
de fiscalizador dos agentes econômicos. Falhou a Receita Federal, falhou o
INSS.

Na raiz do problema, entretanto, está a ausência de uma política
habitacional coerente para o setor. Interrompendo as linhas de financiamento
para a classe média, a Caixa Econômica Federal obrigou os mutuários a
aplicarem diretamente nas empresas de construção civil, sem nenhum tipo
de proteção. E inadmissível que não haja nenhum tipo de regulamentação
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para esse tipo de poupança vinculada à casa própria. Ê inadmissível que
haja mais proteção para quem aplica na ciranda financeira, do que para
quem investe diretamente na indústria de construção civil, uma indústria de
reconhecida importância social, pela geração de empregos para a população
de baixa renda. A proposta de securitização do sistema, presente no projeto
de lei atualmente em discussão no Congresso Nacional, é um passo positivo,
mas não necessariamente o melhor, já que penaliza urna vez mais o
mutuário.

Visando devolver a tranqüilidade aos mutuários, reivindicamos do
Legislativo e do Governo Federal:

regulamentação do sistema de poupança programada vinculada à casa
própria, definindo regras claras para a captação, gerenciamento e aplicação
dos recursos pelas empresas do setor;

fiscalização do sistema de poupança programada pelo Banco Central;
revisão da Lei de Incorporação, visando possibilitar um maior controle do

empreendimento pelo mutuário.
Belo Horizonte, 27 de agosto de 1997."
Esta é a carta da Associação dos Clientes da ENCOL. E vamos

transformá-la em um requerimento, que queremos ver aprovado amanhã, na
próxima sessão da Assembléia. Faremos por escrito, Sr. Presidente, para
que esta carta seja enviada como uma solicitação, não mais só da
Associação dos Clientes da ENCOL, mas do Poder Legislativo do Estado de
Minas Gerais, para o Banco Central, para o Presidente Femando Henrique
Cardoso, para os Ministros do Planejamento e da Fazenda e para o
Presidente da Caixa Econômica Federal. Os associados da ENCOL não
querem dinheiro público, como ocorreu no caso do Econômico, do
Bamerindus e outros. O que se quer é que, de fato, seja assegurado que a
poupança que fizeram e pagaram, uma economia de muitos anos, seja
respeitada, que têm o direito à sua habitação. Querem que as empresas
concluam o trabalho e eles tenham o direito à sua habitação, porque casa
própria é um direito do cidadão, e nós entendemos que o Governo Federal
tem que ter uma política diferenciada. Precisamos ter o financiamento de
habitação popular, mas não podemos esquecer essas pessoas, profissionais
liberais, pessoas que lutam e batalham a vida toda na perspectiva de ter a
sua casa. Pagam honestamente, e, depois, as empresas quebram, dilapidam
o seu patrimônio. Queremos que investiguem onde foram parar esses
recursos que eles pagaram, e agora não lhe dão o direito a essa moradia.

O Deputado Paulo Schettino (Em aparte) - Deputado Gilmar Machado,
quero solidarizar-me com V. Exa. Inclusive eu e minha família já fomos
vítimas desse tipo de ilícito, e estaremos apoiando qualquer medida de V.
Exa. nesse sentido. Acho que esse tipo de questão e outras que acontecem
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em nosso Pais terão uma solução mais rápida no momento em que houver
uma lei, evidentemente que deverá ser de iniciativa do Congresso Nacional,
estabelecendo que a quebra do sigilo bancário seja feita de uma maneira
sumária nos grandes crimes: colarinho branco, tráfico e sonegação fiscal.
São tantos empecilhos que a quebra do sigilo toma-se quase inócua.

Tenho absoluta certeza de que se quem tem competência para apurar esse
ilícito penal - parece-me que é a Polícia Federal - fosse dotado de maior
poder os respectivos processos tramitariam bem mais rápido. A minha
solidariedade ao Deputado Gilmar Machado.

O Deputado Gilmar Machado - Agradeço ao Deputado Paulo Schettino,
nós agradecemos o seu apoio, e tenho certeza de que todos os Deputados e
Deputadas desta Casa estarão votando favoravelmente a esse requerimento,
para que a Assembléia de Minas tome uma posição firme em defesa não só
dos clientes mas de uma política habitacional diferente. E que essas
construtoras, esses maus empresários, não possam continuar lesando
pessoas que realmente constroem e ajudam no engrandecimento deste Pais.
Muito obrigado e parabéns à Associação dos Clientes da ENCOL. Podem ter
certeza de que o Poder Legislativo de Minas está ao lado de vocês. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Wilson Pires.
O Deputado Wilson Pires - O Nordeste mineiro é formado pelos vales do

Jequitinhonha, do Mucuri e São Mateus. O Norte de Minas tem vida própria,
o vale do Rio Doce também, pois não mantêm relações mais estreitas com o
Nordeste de Minas, desenvolvem os seus potenciais e suas vocações
indistintamente.

O Nordeste mineiro constitui uma das regiões mais desiguais do Pais,
comparada somente às regiões mais pobres da África.

Com a aprovação pela Assembléia de Minas Gerais da Lei Minas por
Minas, ou "Robin Hood", dá-se o primeiro passo para o combate à fome, que
bate à casa dos pobres, e às dificuldades que esmagam a vida dos
remediados. Porém, é muito pouco para que o Governo de Minas possa
promover o bem-estar do homem do Nordeste mineiro e permitir a cada
cidadão a sua plena realização integrada na região a que pertence.

A democratização da riqueza ainda não foi atingida no Nordeste mineiro,
mas pode ser alcançada, desde que tenhamos coragem de não permitir a
conquista de almas inocentes, cujas ansiedades, desejos e aspirações sejam
explorados por políticos inescrupulosos, que aliciam tantas consciências bem
formadas e tantas inteligências bem equipadas, para colocá-las a serviço dos
seus propósitos.

Para que isso não aconteça, é preciso que nos levantemos para dizer
essas coisas ao povo. Tentam manter a sua pobreza para depois vir acenar
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com as miríficas promessas de demagogia. Dessa forma, condena-se cada
vez mais o povo a ser a mísera massa da manobra da politicagem infrene e
da corrupção mais deslavada. Na Câmara Federal, a bancada mineira tenta
mobilizar a bancada nordestina, sensibilizando-a para aprovar a inclusão do
vale do Jequitinhonha na área mineira da SUDENE, mas ela se mostra
frontalmente contra tal pretensão. Nada mais legitimo, o empenho dos
Senadores, dos Deputados Federais, Estaduais e de lideranças do
Jequitinhonha em postular e defender os programas de incentivos fiscais da
SUDENE para alcançar o progresso do vale do Jequitinhonha.

Estamos defendendo a necessidade da inclusão do restante do Nordeste
mineiro na área gerida pela SUDENE. O vale do Mucuri e o vale São Mateus
sempre pertenceram ao Nordeste mineiro, que é uma espécie de corpo
formado pelo vale do Jequitinhonha. Seu coração, seu sistema circulatório, é
formado pelos vales do Mucun e São Mateus. O projeto da Senadora Júnia
Marise tem uma falha, porque não inclui esses vales na área da SUDENE.
Vamos mostrar que o vale do Mucuri, o vale São Mateus e o vale do
Jequitinhonha constituem realmente um só corpo integrado formando o
Nordeste mineiro.

O que nos entristeceu, e mesmo nos compungiu, foi o desnorteamento
revelado pela bancada nordestina, principalmente a forma que seus Lideres
usam para dizer aos seus liderados como votar contrariamente à inclusão na
área da SUDENE. Matreiramente, alegam que não podem dividir conosco os
míseros recursos da SUDENE (R$900.000.000,00), que mal chegam para o
Nordeste brasileiro. Essas atitudes representam um espetáculo inédito no
mundo político brasileiro, quando parlamentares de regiões semelhantes às
nossas nos excluem da recepção de recursos e incentivos fiscais e nos
impõem limites que impedem o nosso desenvolvimento, quando foi o grande
mineiro Juscelino Kubitschek que lhes concedeu essa conquista, quando eles
passavam fome. JK, para resgatar uma condição política, deu ao Nordeste
do País a condição de ter incentivos para promover o seu desenvolvimento.
Agora eles ficam contra os próprios conterrâneos de JK, quando querem que
sua terra, Diamantina, seja incluída na área mineira da SUDENE.

Isso deve ser tomado como uma prova de insensibilidade de propósito dos
nordestinos, mas também, acima de tudo, corno uma demonstração que
renuncia a dignidade, a nobreza, o espírito de justiça demonstrado por JK ao
criar a SUDENE como instrumento para propiciar o desenvolvimento do
Nordeste brasileiro e na tentativa de igualar as disparidades e desigualdades
entre o Sul e o Norte do País.

O ponto de partida do projeto da Senadora Júnia Marise, aprovado no
Senado Federal, foi a consciência da realidade nacional, da necessidade de
diminuir as desigualdades regionais, em que se fundamentou o chamado
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realismo político de JK. Essa expressão, realismo político, tem servido às
mais curiosas especulações; encontra agora, na bancada nordestina da
Câmara Federal, plena justificativa, pois, para melhor atingir seus objetivos,
a bancada nordestina desfigura sua conduta política. Essa trágica indiferença
para com o Nordeste de Minas demonstra o egoísmo da bancada nordestina
em não promover os meios adequados para o bem-estar do homem e para
permitir a cada cidadão a sua plena realização e de sua família e a
integração na coletividade a que pertence.

Sabemos que a inclusão do Jequitinhonha na área da SUDENE não é a
chave do paraíso mas é, sem dúvida, o fusível na chave da eletricidade para
proteger o Nordeste mineiro contra os curtos-circuitos que lhe incendeiam a
casa.

A recusa da bancada nordestina em votar a favor da inclusão do
Jequitinhonha na SUDENE vai lhe pesar sobre os ombros. Aquelas sombras
denunciam suas omissões sinistras, pelas quais morreram e ainda vão
morrer no Nordeste de Minas e em outras regiões desiguais homens,
mulheres e crianças e, com eles, a cidadania e a honra dessa Nação.
Necessário é, portanto, que a bancada nordestina encare a realidade dos
seus irmãos mineiros com coragem e se una com outras bancadas para
encontrar uma saída, porque as regiões desiguais já não suportam continuar
como estão. Deve-se resgatar aquilo que fez Juscelino Kubitschek, isto é,
tirá-los da extrema miséria e promover o seu desenvolvimento.

Ao criar a SUDENE, JK nos deu o exemplo: os erros do passado podem
dividir os homens, mas é preciso que os acertos do futuro nos reúnam se, de
fato, quisermos justificar o sacrifício de alguns em benefício de muitos. Muito
obrigado.

ENCERRAMENTO
O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos para o Grande

Expediente, a Presidência encerra a reunião, convocando os Deputados para
a ordinária de debates de amanhã, dia 29, às 9 horas. Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DE DEBATES DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA EM 29 DE AGOSTO DE 1997

Presidência do Deputado Olinto Godinho
SUMARIO: COMPARECIMENTO - Falta de "quorum".

COMPARECIMENTO
- Comparecem os Deputados:
Geraldo Rezende - Geraldo da Costa Pereira - Geraldo Santanna - Jorge

Hannas - José Henrique - Olinto Godinho - Paulo Pettersen - Wilson Trópia.
Falta de "Quorum"

0 Sr. Presidente (Deputado Olirito Godinho) - Às 9h15min, a lista de
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comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de 'quorum TM , e convoca os
Deputados para a especial de segunda-feira, dia 10 de setembro, às 14
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária de debates da
mesma data, às 20 horas.
ATA DA 53a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
As dezessete floras do dia vinte e seis de agosto de mil novecentos e

noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Gil Pereira, Gilmar Machado e Péricles Ferreira (substituindo este
ao Deputado Ermano Batista, por indicação da Liderança do Bloco da
Maioria), membros da Comissão de Constituição e Justiça; Miguel Martini,
Gilmar Machado, Ajalmar Silva e Gil Pereira (substituindo os dois últimos,
respectivamente, aos Deputados Roberto Amaral e Paulo Pettersen, por
indicação das Lideranças do PSDB e do PPB), membros da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Hely Tarqüinio, declara aberta a reunião e solicita ao
Deputado Miguel Martini 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 ouvir os Srs. Luis Schwartz, Superintendente
Central do Tesouro Estadual, e Cláudio Gontijo, Professor de Economia da
PUC-MG, os quais prestarão esclarecimentos sobre o atual processo de
endividamento do Estado e para subsidiar a apreciação do Projeto de Lei n°
1.292197, do Governador do Estado, que altera a Lei n°. 11.966, de 1°/11/95,
e a apreciar a referida matéria. Em seguida, o Deputado Gilmar Machado,
autor do requerimento que motivou o convite à reunião, faz suas
considerações iniciais. Logo após, os convidados fazem explanações sobre o
assunto. O Presidente abre debate entre os convidados e os Deputados,
conforme consta nas gravações da reunião. Após os debates, o Presidente
agradece aos convidados os valiosos subsídios prestados aos trabalhos da
Comissão e suspende a reunião para que eles se retirem. Reabertos os
trabalhos, verifica-se a presença dos Deputados Hely Tarqüinio, Gilmar
Machado, Gil Pereira e Ajalmar Silva (substituindo este ao Deputado Emiano
Batista, por indicação da Liderança do Bloco da Maioria), membros da
Comissão de Constituição e Justiça; Miguel Martini, Gilmar Machado, Gil
Pereira e Ajalmar Silva (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Paulo Pettersen e Roberto Amaral, por indicação das Lideranças
do PPB e do PSDB), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Passa-se à? Fase da Ordem do Dia. O Presidente esclarece
que na reunião anterior foi aprovado o parecer do Deputado Sebastião
Navarro Vieira, relator no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, que
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concluiu pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do
projeto com a Emenda n° 1. Quanto ao parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o relator, Deputado Ajalmar Silva, emitiu parecer
pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da Comissão de Constituição
e Justiça. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar Machado solicitou vista
da matéria. Prosseguindo, o Presidente coloca em discussão e votação o
parecer, que é aprovado com voto contrário do Deputado Gilmar Machado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
Deputados , determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997.
Hely Tarqümnio, Presidente - Gilmar Machado - José Braga - Sebastião

Navarro Vieira - Miguel Martini.	 -
ATA DA 52a REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSOES DE CONSTITUIÇÃO

E JUSTIÇA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA
Às quinze floras e trinta minutos do dia vinte de agosto de mil novecentos

e noventa e sete, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Hely
Tarqüínio, Ivair Nogueira, Gilmar Machado, Sebastião Navarro Vieira e
Péricles Ferreira (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Sebastião Costa e Ermano Batista, por indicação das Lideranças
do PFL e do Bloco da Maioria), membros da Comissão de Constituição e
Justiça; Miguel Martini, Sebastião Navarro Vieira, Gilmar Machado, Ajalmar
Silva e Ivair Nogueira (substituindo os dois últimos, respectivamente, aos
Deputados Roberto Amaral e José Braga, por indicação das Lideranças do
P508 e do PDT), membros da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Hely
Tarqüínio, 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. A seguir, informa que a reunião se destina a
apreciar, no 1 0 turno, os pareceres sobre o Projeto de Lei n° 1.292197, do
Governador do Estado, que altera a Lei n°11.966, de 1 0111195. Na ausência
dos relatores, Deputados Sebastião Costa e Roberto Amaral, o Presidente
redistribui a matéria aos Deputados Sebastião Navarro Vieira, no âmbito da
Comissão de Constituição e Justiça, e Ajalmar Silva, no âmbito da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Logo após, passa-se à 2a Fase
da Ordem do Dia. Com a palavra, o Deputado Sebastião Navarro Vieira
emite parecer mediante o qual conclui pela constitucionalidade, pela
legalidade e pela juridicidade do projeto com a Emenda n 01. Submetido a
discussão e votação, é o parecer aprovado. Pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, o Deputado Ajalmar Silva emite parecer
mediante o qual conclui pela aprovação do projeto com a Emenda n° 1, da
Comissão de Constituição e Justiça. Neste momento, registra-se a presença



494
do Deputado Roberto Amaral. Na fase de discussão, o Deputado Gilmar
Machado solicita vista da matéria, e o seu pedido é deferido pelo Presidente.
Em seguida, o Deputado Gilmar Machado apresenta requerimento no qual
solicita sejam convidados os Srs. Luís Schwarcz, Superintendente Central do
Tesouso Estadual, e Cláudio Gontijo, Professor de Economia da PUC-MG,
para prestarem esclarecimentos sobre o endividamento do Estado e, dessa
forma, subsidiarem a apreciação do Projeto de Lei n° 1.292/97. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião, a ser realizada
no dia 26, às 17 horas, com a finalidade de se ouvirem os convidados e de
se apreciar o parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Gilmar Machado - Gil Pereira - Péricles

Ferreira - Miguel Martini - Ajalmar Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N°547/95
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela objetiva criar,

na estrutura da Secretaria de Estado da Casa Civil, o Conselho Estadual do
Idoso de Minas Gerais - CEI-MG.

Publicado no "Diário do Legislativo" de 27110195, foi o projeto encaminhado
às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e Ação Social e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber pareceres, nos termos
do art. 195, c/c o art. 103, do Regimento Interno. As duas primeiras
Comissões perderam o prazo legal para apreciação da matéria.

Em virtude de requerimento do autor da proposição aprovado na reunião
plenária de 1816196, foi solicitada audiência da Comissão de Direitos e
Garantias Fundamentais, que opinou pela aprovação da matéria e
apresentou ao projeto o Substitutivo n° 1.

Agora, vem o projeto a esta Comissão para ser examinado quanto aos
aspectos financeiro e orçamentário.

Fundamentação
A criação do Conselho Estadual do Idoso, expressamente determinada

pelo art. 226 da Constituição Estadual, objetiva a articulação de ações
voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos idosos, a sua manutenção
no seio da família e a justiça em relação a sua aposentadoria.

0 Conselho, criado na forma proposta pelo projeto, está inserido na
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estrutura orgânica da Secretaria de Estado da Casa Civil e é composto de
representantes de outros órgãos e entidades civis, sendo sua função
considerada de relevante interesse público.

Todavia, os serviços administrativos necessários ao bom funcionamento
do órgão requerem o trabalho de funcionários que, segundo o Substitutivo n°
1, poderão ser colocados à disposição do Conselho, para trabalhar na sua
Secretaria-Geral, vindos da administração estadual direta ou indireta
(parágrafo único do art. ID). Teriamos, assim, uma certa desorganização
orçamentária, já que os recursos para pagamento de tais funcionários
permanecem alocados nos seus órgãos de origem.

Quanto ao art. 11 do referido Substitutivo, que delega ao futuro regimento
interno da instituição a indicação da forma de ressarcimento de eventuais
despesas, adiantamentos ou pagamento de diárias aos membros do
Conselho e a pessoas em serviço, está em desacordo com as normas legais
que regem as despesas públicas, contidas na Lei Federal n°4.320, de 1964.

Somos, portanto, pelo restabelecimento do art. 90 do projeto original,
conforme proposto pela Emenda n° 1, que apresentamos na conclusão deste
parecer.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 547195, no

1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Direitos e Garantias
Fundamentais, com a Emenda n° 1, a seguir redigida.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 11 a seguinte redação:
"Art. 11 - Os recursos financeiros para a implantação e a manutenção do

Conselho Estadual do Idoso deverão constar da lei do orçamento anual do
Estado.".

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997.
Miguel Martini, Presidente - Sebastião Navarro Vieira - Ivair Nogueira -

Durval Ângelo - Péricles Ferreira.
PARECER PARA O 1 0 TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.315/97

(Reunião Conjunta das Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária)

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ajalmar Silva, o projeto de lei em epígrafe dispõe
sobre a autorização a ser concedida ao Poder Executivo para que aplique
recursos obtidos na cobrança de multas de trânsito no pagamento de
serviços contratados relativos a redutores eletrônicos de velocidade para
veículos automotores.

Publicada em 818197, a proposição, que tramita em regime de urgência, foi
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distribuída às Comissões supramencionadas para ser apreciada em reunião
conjunta, conforme requerimentos do Deputado Roberto Amaral aprovados
em Plenário.

Preliminarmente, compete a esta Comissão o exame dos aspectos
relativos á juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade da matéria, de
acordo com o que dispõe o art. 195, dc o art. 103, V, "ao , do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei n° 1.315197 visa a autorizar o Poder Executivo a vincular

a receita de multas geradas por redutores eletrônicos de velocidade para
veículos automotores ao pagamento dos serviços contratados relativos ao
equipamento.

Trata-se de medida eficiente, nas atuais circunstâncias de escassez de
recursos do Estado, pois possibilitará a instalação, a manutenção e a
operacionalização dos equipamentos, sem comprometimento da receita já
estimada no orçamento fiscal deste exercício financeiro.

Cumpre ressaltar que o principio da não-afetação de receita, expresso no
inciso IV do art. 161 da Constituição do Estado, restringe-se à receita de
impostos, ao contrário do que ocorria anteriormente, quando atingia todos os
tributos.

Desta forma, a vinculação da receita de multas que se pretende
estabelecer é permitida, não havendo infringência do princípio constitucional
de não-afetação de receita pública.

Dispõe, ainda, a Constituição do Estado que cabe à Assembléia Legislativa
dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especificamente
sobre arrecadação e distribuição de rendas, não prevendo, contudo,
nenhuma reserva de iniciativa relativa ao assunto.

Assim sendo, a matéria não encontra óbice de ordem constitucional ou
legal. Somos levados, entretanto, a apresentar o Substitutivo n° 1, para
conferir maior clareza ao texto legislativo.

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

e pela legalidade do Projeto de Lei n°1.315/97 na forma do Substitutivo n°1,
a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO N° 1
Autoriza o Poder Executivo a aplicar recursos obtidos na cobrança de

multas de trânsito na contratação de serviços de instalação, manutenção e
operacionalização de redutores eletrônicos de velocidade para veículos
automotores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1 0 - Fica o Poder Executivo autorizado a vincular a forma de
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pagamento da contratação de serviços de instalação, manutenção e
operacionalização de redutores eletrônicos de velocidade para veículos
automotores à receita proveniente de multas de trânsito geradas na
utilização do equipamento.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997.
Hely Tarqüinio, Presidente - Sebastião Navarro Vieira, relator - Ivair

Nogueira - Antônio Genaro.
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em exame, do Deputado Ajalmar Silva, autoriza o Poder

Executivo a aplicar recursos obtidos na cobrança de multas de trânsito na
utilização de redutores eletrônicos de velocidade.

Publicada em 618197, a proposição tramita em regime de urgência e deve
ser apreciada em reunião conjunta de comissões, conforme requerimentos
do Deputado Roberto Amaral aprovados em Plenário.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, pela constitucionalidade e pela legalidade da matéria na forma
do Substitutivo n° 1, que apresentou. Vem agora o projeto a esta Comissão
para o exame de mérito, nos termos regimentais.

Fundamentação
Existem, quanto ao mérito da matéria, dois aspectos distintos, que devem

ser ressaltados quando do seu exame.
Em primeiro lugar, percebe-se que a iniciativa tem repercussões na

segurança e na educação para o trânsito, pois o que se pretende é a
viabilização da implantação de mecanismos eficazes com o objetivo de
coibir o excesso de velocidade nas vias públicas. Para que seja alcançada
tal meta, a implantação de redutores eletrônicos de velocidade afigura-se
medida oportuna e modema, além de ser a mais adequada no que se refere
à própria conservação dos veículos automotores, os quais não mais ficariam
sujeitos aos impactos mecânicos decorrentes da utilização dos tradicionais
quebra-molas.

Em segundo lugar, existem razões de ordem administrativa que justificam
a aprovação da matéria. As receitas necessárias para a implantação dos
redutores eletrônicos deverão provir, em grande parte, das multas aplicadas
aos infratores das normas de trânsito. Assim, atinge-se o objetivo proposto
sem sacrificar o cidadão cumpridor de seus deveres.

Finalmente, deve-se lembrar que a autorização a ser concedida não
implica a imediata transferência de recursos estaduais para as empresas a
serem contratadas para a instalação de redutores eletrônicos de velocidade.
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Para tanto, devem ser observados os procedimentos licitatórios aplicáveis à
espécie e devem ser elaborados pelo Poder Executivo os respectivos
contratos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.315197 na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997.
Hely Taltiüinio, Presidente - lvair Nogueira, relator - Antônio Genaro -

Péricles Ferreira - Durval Angelo (voto contrário).
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Ajalmar Silva, a proposição em tela dispõe sobre

autorização ao Poder Executivo para aplicar recursos obtidos na cobrança de
multas de trânsito apuradas mediante a utilização de redutores eletrônicos de
velocidade.

A proposição tramita em regime de urgência, para apreciação em reunião
conjunta, conforme requerimentos do Deputado Roberto Amaral. O projeto
foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua
juridicidade, legalidade e constitucionalidade e apresentou-lhe o Substitutivo
n° 1. Quanto ao mérito, a Comissão de Administração Pública emitiu parecer
pela sua aprovação. O projeto vem agora a esta Comissão para, nos termos
regimentais, ser analisado quanto aos aspectos orçamentários.

Fundamentação
Não há como dimensionar de imediato os efeitos financeiros decorrentes

da transformação da proposição em lei. O projeto trata de autorização para
compra e instalação de equipamentos, com a respectiva infra-estrutura, que
controlem a velocidade dos veículos nas rodovias estaduais, principalmente
nas proximidades de escolas, travessias de pedestres, trevos, cruzamentos e
áreas urbanas. Nesse sentido, propõe que os investimentos sejam pagos
com a receita a ser gerada pela aplicação de multas decorrentes da
utilização do equipamento. Essa é uma alternativa inteligente para a crônica
escassez de recursos do Estado a serem aplicados em investimentos. A
tendência da moderna administração pública é a terceirização dos serviços e
a atração dos investimentos privados. No entanto, o empresário sente-se
inseguro quanto ao recebimento dos pagamentos relativos aos serviços
prestados. E certo que a instalação dos equipamentos e sua operação
deverão proporcionar receitas extras para o erário. No entanto, uma vez no
caixa único do Estado, será difícil dirigi-las especificamente para o
pagamento dos serviços contratados. A lei autorizatíva proporcionará
condições objetivas para o "carimbo" e a vinculação desses recursos. Os
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prazos de quitação dos compromissos a serem assumidos deverão, portanto,
adequar-se ao fluxo estimado de multas. Dessa forma, como ressaltado, não
haverá comprometimento da receita fiscal já estimada no orçamento.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei no i .315/97,

no 1 0 turno, na forma do Substitutivo n o i, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 28 de agosto de 1997.
Hely Tarqüínio, Presidente - Péricles Ferreira, relator - Sebastião Navarro

Vieira - Durval Ângelo (voto contrário).
PARECER PARA 02° TURNO DO PROJETO DE LEI N°1.197197

Comissão de Defesa Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Piau, o projeto de lei em análise visa a
declarar de utilidade pública a entidade denominada Comissão de Segurança
no Trânsito de Uberaba - COMSETRAN -, com sede no Município de
Uberaba.

Aprovado o projeto no 1 0 turno, com a Emenda n°1, cabe a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre a matéria no 20 turno, nos termos
regimentais.

Em anexo, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A COMSETRAN desenvolve valioso trabalho com o objetivo de alertar e
conscientizar a população para os problemas do trânsito.

Para atingir seus objetivos, promove eventos culturais e sociais que
tenham vínculo com a educação no trânsito.

Por tais razões, ratificamos o posicionamento desta Comissão no 1 0 turno,
considerando ser a entidade merecedora da declaração de utilidade pública
proposta.

Conclusão
Em face do aduzido, somos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.197/97

no 20 turno, na forma do vencido no 1 0 turno.
Sala das Comissões, 26 de agosto de 1997.
Djalma Diniz, relator.

Redação do Vencido no 1 0 Turno
PROJETO DE LEI N°1.197/97

Declara de utilidade pública a Comissão de Segurança no Trânsito de
Uberaba - COMSETRAN -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. ? - Fica declarada de utilidade pública a Comissão de Segurança no

Trânsito de Uberaba - COMSETRAN -, com sede no Município de Uberaba.
Ali. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Ali. 30 - Revogam-se as disposições em contrário.
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